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Sammanfattning 
Uppsatsen behandlar prissättning av ränta på lån som lämnas mellan företag i gräns-

överskridande intressegemenskap, där korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL tillämpas för 

att avgöra huruvida den interna räntan satts på marknadsmässiga villkor. I fall då räntan 

anses avvika från den som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende parter möj-

liggör regeln en justering av resultat hos det företag vars beskattningsbara resultat i Sve-

rige minskat på grund av den oriktiga prissättningen. Regeln avser således att skydda den 

svenska skattebasen genom att förhindra att företagen utnyttjar avdragsrätten för ränte-

utgifter och överför vinster till utlandet. Korrigeringsregeln ger uttryck för armlängds-

principen och överensstämmer med artikel 9 i OECD:s modellavtal, utifrån vilken 

OECD har utarbetat riktlinjer som behandlar armlängdsprincipen ingående.  

Uppsatsen syftar till att analysera huruvida den svenska tolkningen av armländsprincipen 

bidrar till en rättssäker tillämpning av korrigeringsregeln. Enligt de krav som uppställs i 

uppsatsen anses inte rättssäkerheten vara upprätthållen. Då OECD:s riktlinjer tillmäts 

rättskällevärde inom svensk rätt anses detta för det första bero på att den svenska tolk-

ningen avviker från riktlinjerna. För det andra anses inte skatteverket och de svenska 

domstolorna, i egenskap av svenska rättstillämpare,ha redovisat sina tolkningar på ett 

sätt som gör det möjligt för företagen attförutse de skattemässiga konsekvenserna av sitt 

handlande. Då de svenska skatteavtalen följer OECD:s modellavtal och är införlivade 

med svensk rätt anses slutligen föreliggaen risk till avsteg från legalitetsprincipen, vilken 

förutsätts följas för att rättssäkerheten ska vara upprätthållen 
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Abstract  
The thesis deals with the transfer pricing of loans between associated enterprises operat-

ing in different jurisdictions. The Swedish transfer pricing rule set out in chapter 14, 19 

§ IL is applied on such intragroup loans in order to decide whether the interest rates dif-

fer from those that would have been established between independent enterprises oper-

ating in open markets. In such cases, the rule provides that the profitsof an associated 

enterprise may be adjusted if, as a result of the improper transfer pricing, the accounts 

of that company do not show the true taxable profits arising in Sweden. Thus, the rule is 

intended to secure the Swedish tax base by preventing associated enterprises from tak-

ing advantage of the right to make interest deductions and transfer profits overseas. The 

Swedish rule gives expression to the arm’s length principle and corresponds to article 9 

of the OECD model tax convention. The OECD transfer pricing guidelines exhaustive-

ly deal with the application of the articleand the arm’s length principle.  

The purpose of the thesis is to analyze whether legal certainty is sustained in the Swe-

dish interpretation of the arm’s length principle when applying the Swedish transfer 

pricing rule. According to the requirements set out in the thesis, legal certainty is not 

considered to be sustained. Firstly, this is due to the fact that, since the OECD guide-

lines are regarded as a Swedish source of law, the Swedish interpretation is considered 

not to be in accordance with the guidelines.Secondly, it is considered that the Swedish 

courts and tax authorities, acting as Swedish applicants of law, have not presented their 

interpretations in a way that makes it possible for the enterprises to predict the fiscal 

consequences of their actions.Lastly, the Swedish double taxation treaties correspond to 

the OECD model tax convention. Since the treaties are incorporated into Swedish law, 

the rule of law requires that they are complied with in order to attain legal certainty. 

Therefore, legal certainty is not considered to be sustained.  
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1Inledning 

1.1 Bakgrund 

I takt med att ekonomin blir allt mer globaliserad har antalet multinationella företag som 

bedriver gränsöverskridande verksamhet ökat drastisk. Detta har kommit att skapa stora 

svårigheter för både de nationella skattemyndigheterna och företagen själva.1Den främsta 

orsaken till det ligger i den praktiska svårigheten att bestämma vilka inkomster hos ett före-

tag i den multinationella företagsgruppen som ska tas i beräkning och beskattas inom en 

viss jurisdiktion.2För skattemyndigheternas del gäller det att balansera statens intresse av att 

kunna utöva sin rätt att beskatta inkomster som anses uppstå inom dess gränser, med före-

tagens intresse av att samma inkomst inte beskattas i flera olika stater.3 

I detta hänseende har utformningen av internprissättningsregler varit en av de största ut-

maningarna för staterna. Hur företag som är del av samma multinationella företagsgrupp 

prissätter transaktioner sinsemellan påverkar nämligen deras intäkter och kostnader och 

därmed det beskattningsbara resultatet i det land där verksamheten bedrivs.4För att inte gå 

miste om berättigade skatteinbetalningar ligger det i staternas intresse att reglera på vilka 

villkor internprissättningen får ske.5 

Då det är fråga om gränsöverskridande transaktioner uppkommer en risk för dubbelbe-

skattning för företagen. Det är därför viktigt att de olika staternas internprissättningsregler i 

stort sett överensstämmer med varandra.6Det internationellt vedertagna synsättet är att 

kommersiella och finansiella transaktioner mellan företag i intressegemenskap ska vara ba-

serade på marknadsmässiga villkor, dvs. samma villkor som skulle ha avtalats mellan sins-

emellan oberoende parter.7Synsättet ger uttryck för armlängdsprincipen, och innebär att 

                                                 
1Ingressen p. 1 i OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 
OECD, Paris 1995. Hädanefter benämnda riktlinjerna. I uppsatsen används den reviderade versionen från 
2010. 

2 Riktlinjerna, ingressen p. 2. 

3 Riktlinjerna, ingressen p. 4. 

4 Se riktlinjerna, ingressen p. 11-12. 

5 Se riktlinjerna, ingressen p. 4 och 11-12. 

6 Se riktlinjerna, ingressen p. 7. 

7 Se riktlinjerna, ingressen p. 6, 8 och 15. Principen kommer även till uttryck i FN’s UN Model Tax Treaty 
från 1980. 
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varje företag inom intressegemenskapen ur ett skattehänseende ska behandlas som en sepa-

rat enhet på armlängds avstånd från övriga gruppmedlemmar.8 

Armlängdsprincipen finns stadgad i artikel 9 i det modellavtal9som utarbetats av OECD 

och somi betydande omfattning följs av stater vid utformandet av skatteavtal.10För tillämp-

ning och tolkning av artikeln har OECD utarbetat riktlinjer där armlängdsprincipen be-

handlas ingående.11Riktlinjerna är inte bindande men används vid tolkning av den svenska 

korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229).12Genom bestämmelsen 

kommer armlängdsprincipen till uttryck i svensk rätt och dess innehåll överensstämmer 

med modellavtalets artikel.13 

Korrigeringsregeln rör internationella förhållanden och används således för att förhindra att 

skattemedel förs till utlandet genom oriktig prissättning, dvs. till priser som avviker från de 

som skulle ha avtalats mellan oberoende parter på marknaden. Ett område där regeln är av 

särskild betydelse är vid prissättning av lånetransaktioner. Eftersom företag enligt svensk 

rätt har rätt att göra skattemässiga avdrag för ränteutgifter förekommer en risk att höga rän-

tor sätts på lån som lämnas till ett företag i Sverige från ett företag inom samma intresse-

gemenskap som finns i utlandet.14 Genom att det svenska företaget kan göra avdrag för de 

höga räntorna, vilka normalt sett beskattas i landet där det långivande företaget finns, förs 

vinster ut från Sverige och den svenska skattebasen minskar.15 

Inom den svenska rättstillämpningen har tolkningen av armlängdsprincipen vid tillämpning 

av korrigeringsregeln på lånetransaktionervållat stora problem.Det har till stor del sin grund 

i att skatteverket i ett ställningstagande har ansett att en dom som rörde prissättning av ett 

internt lån mellan två svenska företag är tillämplig vid bedömning enligt korrigeringsre-

                                                 
8 Riktlinjerna, p. 1.6. 

9Model Tax Convention on Income and on Capital, OECD, Paris 1992 med därpå följande revideringar. Hä-
danefter benämnd modellavtalet. 

10 Se riktlinjerna, ingressen p. 8. 

11 Se riktlinjerna, ingressen p. 13 och kommentaren till art. 9 p. 1.   

12 Hädanefter benämnd IL eller inkomstskattelagen. Se RÅ 1991 ref. 107. 

13 Prop. 2005/06:169, s. 90. 

14  Se 16 kap. 1 § 1 st. IL och 13 kap. 1 och 2 §§ IL för avdragsrätten. Avdragsrätten är begränsad enligt 9 kap. 
5 § IL, 24 kap. 5-10 §§ IL samt 24 kap. 10a-e §§ IL.  

15Jfr. ex. Dahlberg (2007), s. 118-119. 
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geln.16Det framgår således idag inte klart hur regeln ska tillämpas.Detta kan anses äventyra 

upprätthållandet av rättssäkerheten, vilket inom beskattningen bl.a. ställer krav på att den 

skattskyldige ska kunna förutse de skattemässiga konsekvenserna av sitt handlande.17 

Att syftet med internprissättningsregler är att förhindra att vinster flyttas från en stat till en 

annan genom oriktig prissättning, innebär inte att felaktig prissättning alltid beror på försök 

till skatteundandraganden.18 Regeringen uppmärksammar i sin proposition att felaktig pris-

sättning ofta snarare kan bero på områdets komplexitet.19 Därmed bör de skattskyldiga fö-

retgens intresse av att kunna förutse när de kommer att påföras skatt ställas mot statens in-

tresse av att skydda den nationella skattebasen. Kravet på rättssäkerhet innebär att enskilda 

ska skyddas mot oberättigade anspråk från den offentliga maktens sida och riktar sig där-

med mot rättssystemet i dess helhet.20 Huruvida de svenska domstolarna och skatteverket, i 

egenskap av svenska rättstillämpare, kan anses bidra till att rättssäkerheten är upprätthållen 

vid bestämmandet av vad som utgör en marknadsmässig ränta enligt korrigeringsregeln kan 

ifrågasättas. Uppsatsen syftar därför till att analyser huruvida den svenska tolkningen av 

armlängdsprincipen bidrar till en rättssäker tillämpning av korrigeringsregeln.  

1.2 Syfte 

Uppsatsen behandlar prissättning av ränta på lån mellan företag i intressegemenskap och 

syftar till att analysera huruvida den svenska tolkningen av armlängdsprincipen bidrar till en 

rättssäker tillämpning av korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL.  

1.3 Metod och material 

Uppsatsen skrivs ur ett svenskt perspektiv och behandlar internprissättning av ränta på 

lån.I arbetet med att uppfylla uppsatsens syfte söks fastställa gällande rätt med utgångs-

punkt i lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. 

                                                 
16Skatteverkets ställningstaganden, Diligentiamålet och korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL, 2010-09-28, dnr. 
131 632628-10/111, hädanefter benämnd skatteverkets ställningstagande.  

17Se prop. 1993/94:151, s. 69-70. 

18Se ex. riktlinjerna, p. 1.2. 

19Prop. 2005/06:169, s. 88. 

20 Se prop. 1993/94:151, s. 69-70 samt Axberger s. 153. 
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Inom skatterätten måste kravet på lagbunden rättstillämpning särskilt beaktas då skatt inte 

får tas ut utan stöd i lag.21Ledning för tolkning av en regel hämtas därför i första hand från 

lagtext. I de fall innebörden av regeln inte tydligt framgår av lagtext används förarbeten 

som komplement och hjälpmedel vid tolkningen.22Vidare används rättspraxis då den anses 

ha en allmänt accepterad rättskällestatus.23Skattebestämmelser är ofta vaga, och det är van-

ligt med ändring och tillkomst av ny skattelag. Inom skatterätten har därför praxis generellt 

sett stor betydelse som rättskälla.24Slutligen söks ledning i doktrin och handlingar från skat-

teverket. Vid användning av doktrin avgör styrkan och kvaliteten i de förda resonemangen 

vilket rättskällevärde olika uttalanden ges.25Skatteverkets handlingar är inte bindande och är 

att jämställa med doktrin, men tillmäts betydelse av domstolarna.26 I uppsatsen används 

främst skatteverket handledningför att tydliggöra vissa tolkningar eller rättslägen.27Med 

hänsyn till EU-rättens företräde framför svensk rätt beaktas den i den mån som behövs för 

att uppfylla uppsatsens syfte.28 Då EU-domstolen är den främsta uttolkaren av EU-rätten 

används dess praxis som rättskälla.29 

Armlängdsprincipen kommer till uttryck i svensk rätt genom korrigeringsregeln i 14 kap.19 

§ IL, vilken därmedär central i arbetet med att uppnå uppsatens syfte. Den svenska korri-

geringsregeln är utformad efter artikel 9.1 i OECD:s modellavtal, vilken OECD:s riktlinjer 

grundas på.30Trots att OECD:s arbeten inte är bindande har riktlinjerna av regeringsrätten 

ansetts kunna tjäna till vägledning vid tolkning av korrigeringsregeln.31Arbetena tillmäts 

                                                 
211 kap. 1 § och 8 kap. 2 § 1 st. 2 p. regeringsformen (1974:152), hädanefter benämnd RF eller regeringsfor-
men.  

22Se Strömholm, s. 358-359. 

23Se Strömholm, s. 376. 

24Se Påhlsson, s. 84.  

25Se Påhlsson, s. 90-91. 

26Se Påhlsson, s. 89-90. 

27Skatteverkets handledning för internationell beskattning 2011, s. 245, hädanefter benämnd skatteverkets 
handledning. 

28Angående EU-rättens företräde, se ex. mål 6/64, Flaminio Costa mot E.N.E.L., REG [1964]; mål 26/62, NV 
Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos mot Nederländska skatteförvaltningen, 
REG [1963]; och mål 11/70, Internationale Handelsgesellschaft mbH mot Einfuhr- und Vorratsstelle für 
Getreide und Futtermittel, REG [1970].  

29Se Nilsson, s. 33 f.f. och Påhlsson, s. 91.  

30Se prop. 2005/06:169, s. 89-90, riktlinjerna, ingressen p. 13 och kommentar till art. 9 p. 1. 

31RÅ 1991 ref. 107.  
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därmed stor betydelse i uppsatsen, varför de används som en ytterligare rättsskälla och även 

analyseras. 

Vid analys av hur armlängdsprincipen tolkas i lånetransaktioner inom den svenska rättstil-

lämpningen läggs särskild vikt vid regeringsrättens domslut i den s.k. 

men.32Trots att domen rör helt svenska förhållanden har den fått avgörande betydelse i 

rättstillämpningen inom området för uppsatsen. Av betydelse för uppsatsen är vidare skat-

teverkets ställningstagande där det anges att Diligentiadomen är tillämplig på gränsöver-

skridande förhållanden. Vidare analyseras och utreds en rad domar, varav enundersöks 

närmare,33 där förvaltningsrätten dömt i linje med skatteverkets ställningstagande.34 

Då det finns begränsat med doktrin som behandlar problematiken inom uppsatsens områ-

de ur ett rättssäkerhetsperspektiv användsför analysen ett par artiklar som bl.a. rör vilken 

betydelse Diligentiadomen bör ges vid tillämpning av korrigeringsregeln samt huruvida den 

svenska tolkningen avviker från OECD:s riktlinjer. I uppsatsens avslutande analysdel, som 

till viss del bygger på artiklarna, utvecklas och tas sikte på rättssäkerhetsaspekten så som 

den definieras i uppsatsen.  

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas till armlängdsprincipens tolkning i lånetransaktioner, där korrigerings-

regeln används för att fastställa huruvida en ränta är marknadsmässig. Uppsatsen utgår från 

den svenska tolkningen av armlängdsprincipen. Principen finns intagen i de svenska skatte-

vatalen, vilka följer OECD:s modellavtal.Eftersom armlängdsprincipen finns stadgad i arti-

kel 9 behandlas inte några andra av modellavtalets artiklar. Kärnan i uppsatsen är intern-

prissättningsfrågor, och det anses därför inte nödvändigt att gå in på principer för tolkning 

av traktaträtt. 

Uppsatsen går dels ut på att fastställa vad som utgör gällande rätt på området och behand-

lar därvid OECD:s riktlinjer. Dock behandlas endast de delar av riktlinjerna som är väsent-

liga för uppsatsen. Därför berörs exempelvis inte de delar som behandlar dokumentations-

kraven. Vidare utgås endast från marknadsprimetoden då den har företräde framför andra 

                                                 
32Regeringsrättens dom den 28 juni 2010, mål nr. 2483-2485-09. 

33Förvaltningsrättens dom 2011-05-20 i mål nr. 25719-10, 35840-10, 35841-10. 

34Förvaltningsrätten dom 2011-02-28 i mål nr. 16794-10, 22023-10, 22024-10; förvaltningsrättens dom 2011-
02-28 i mål nr. 16800-10, 16801-10, 22021-10, 33407-10; förvaltningsrättens dom 2011-05-20 i mål nr. 25719-
10, 35840-10, 35841-10; och förvaltningsrätten dom 2011-06-30 i mål nr. 33318-10, 33320-10.  
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prismetoder, vilka därmed faller utanför ramen för uppsatsen. Det anses inte heller behöv-

ligt att gå djupare in på ränte- och finansteori än vad som görs i uppsatsen för att uppfylla 

syftet. EU-rätten behandlas endast i den mån som anses nödvändig för att visa hur den in-

skränker den svenska nationella suveräniteten inom beskattningen.  

Uppsatsen går även ut på analysera huruvida den svenska rättstillämpningen bidrar till upp-

rätthållandet av rättssäkerhet inom området för uppsatsen, eller om den borde ha sett an-

norlunda ut. Härvid analyseras skatteverkets ställningstagande och en rad domar från för-

valtningsrätten. Endast en av domarna behandlas ingående, då det inte anses nödvändigt att 

analysera samtliga för att uppnå uppsatsens syfte.  

1.5 Terminologi 

I det följande definieras vissa begrepp som är centrala för uppsatsen. Definitionen som ges 

i avsnittet används såvida inget annat framgår i uppsatsen. 

Med rättstillämpning menastolkning och tillämpning av skattelag. Vid användning av be-

greppen svensk rättstillämpning ellersvenska rättstillämpareåsyftas i första hand skatte-

verket och skattedomstolarna, men ibland även företag i egenskap av skatteskyldiga tilläm-

pare av lagen.35 

Med ränta avses pris på lånade pengar, vanligen uttryckt i procent.36 

Med företag i intressegemenskap avses företag som faller inom definitionen i 14 kap. 20 § 

IL. 

Vid användning av begreppet internprissättning åsyftas de priser som avtalas vid gräns-

överskridande transaktioner mellan företag i intressegemenskap.37 

Med oriktig prissättning menas priser som avtalas mellan företag i intressegemenskap som 

avviker från de som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende parter.38 

                                                 
35Då begreppet rättstillämpning är komplext rymmer inte en analys av dess innebörd inom uppsatsens ramar. 
Strömholm framhåller att begreppet, sett enbart till språket, kan ges innebörden”… omsättande i praktisk 
handling av rätten, som därvid framstår såsom en uppsättning satser, i princip färdiga att med bibehållen 
identitet tillämpas”. Vidare framhålls att tolkning utgör en betydelsefull del av rättstillämpningen. Se Ström-
holm, s. 401 f.f. och s. 429.   

36http://www.riksbank.se/sv/Ordlista/#R, 2012-02-25. 

37Se riktlinjerna, ingressen p. 11. Den engelska benämningen är transfer pricing.  



 Inledning  

 
7

Med internprissättningsjustering avses justering av ett företags resultat som till följd av en 

oriktig prissättning blivit lägre än det hade varit om en oriktig prissättning inte förekom-

mit.39 

Vid användning av begreppet dubbelbeskattning avses internationell ekonomisk dubbelbe-

skattning, vilken tar fasta på att beskattningsunderlaget är föremål för upprepad beskattning 

hos olika skattesubjekt i olika jurisdiktioner.40 

Med Kontrollerad transaktion avses en transaktion mellan företag i intressegemenskap, 

och med okontrollerad transaktion en transaktion mellan sinsemellan oberoende företag. 

Skatteverket använder i sin handledning benämningen närstående transaktion respektive 

oberoende transaktion.41 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är disponerad på så sätt att varje kapitel, och även vissa delkapitel, inleds med ett 

avsnitt som avser att leda in läsaren på det som behandlas i kapitlet samt motivera varför 

kapitlet är väsentligt för uppsatsen. Vidare används avslutande delkapitel somdels samman-

fattar och kommenterar det som angivits, dels knyter olika kapitel till varandra.  

Efter inledningskapitlet behandlas i kapitel två armlängdsprincipen.Framställning är till 

största del inriktad på lånetransaktioner där armlängdsprincipen används för att bestämma 

vad som utgör en marknadsmässig ränta på lån mellan företag i intressegemenskap. Då 

uppsatsen skrivs ur ett svenskt perspektiv behandlas till en början armlängdsprincipen så 

som den uttrycks i svensk rätt genom korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL. Därefter behand-

las hur armlängdsprincipen ska tolkas enligt de arbeten som OECD har utfärdat på områ-

det, samt vilket rättskällevärde dessa kan tillmätas i svensk rätt.  

Kapitel tre rör legalitetsprincipen, eftersom dess iakttagande är en förutsättning för upp-

rätthållandet av rättssäkerhet. I kapitlet beskrivs på vilka grunder skatt enligt svensk rätt kan 

tas ut samt den svenska normgivningsmakten och dess inskränkningar. Eftersom ett ställ-

ningstagande som skatteverket lämnat är centralt i arbetet med att uppnå uppsatens syfte 

                                                                                                                                               
38Se 14 kap. 19 § IL. 

39Se 14 kap. 19 § IL. 

40Dahlberg, s. 25. 

41Skatteverkets handledning, s. 259. 
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redogörs vidare för skatteverkets uppgift samt vilken status dess ställningstaganden hari-

nom svensk rätt. Då armlängdsprincipen finns intagen i de svenska skatteavtalen behandlas 

slutligen dessa och hur de förhåller sig till övrig svensk rätt.  

Eftersom uppsatsen har sin utgångspunkt i den svenska rättstillämpningen utreds och ana-

lyseras i kapitel fyra rättsfall som rör internprissättning av lån samt ett ställningstagande 

som skatteverket lämnat på området. I kapitel fem fastställs en innebörd av rättssäkerhets-

begreppet. Uppsatsen skrivs ur ett rättssäkerhetsperspektiv, och definitionen som begrep-

pet ges i kapitlet utgås från i uppsatsens avlutande analysdel.  

I det sjätte kapitlet avslutas uppsatsen med analys och slutsatser. I kapitlet utgås från de 

krav som rättssäkerhetsbegreppet uppställer enligt kapitel fem, samt skatteverkets ställ-

ningstagande och de rättsfall som behandlas i kapitel fyra.
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2Armlängdsprincipen 

2.1 Inledning 

Vid transaktioner mellan företag som ingår i någon form av intressegemenskap finns en 

risk att det förekommer avtalsvillkor om oriktiga priser, dvs. priser som avviker från de 

som skulle ha avtalats mellan oberoende företag. Problematiken med internprissättningen 

kan illustreras med ett exempel, där det ena företaget (A) i intressegemenskapen finns i en 

högskattestat och det andra (B) finns i en lågskattestat. Anta att A betalar för mycket för en 

vara eller tjänst som köps från B. På så sätt får A ett beskattningsunderlag som är mindre 

jämfört med vad det hade varit om priset inte hade varit oriktigt. Samtidigt får B till följd av 

den oriktiga prissättningen ett större beskattningsunderlag. Genom att sätta ett högt pris på 

transaktionen har beskattningen av en viss del av A:s vinst flyttats från en högskattestat till 

en lågskattestat, och den totala skattebelastningen för företagen har därmed minskat.42 

Hur företagen prissätter gränsöverskridande transaktioner påverkar således det beskatt-

ningsbara resultatet där verksamheten bedrivs. Då det ligger i varje stats intresse att skydda 

sin skattebas, är det nödvändigt att reglera hur internprissättningen får gå till.43 Det interna-

tionellt vedertagna synsättet är att transaktioner mellan företag i intressegemenskap inte får 

ske på villkor som avviker från de som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende fö-

retag. Synsättet ger uttryck för armlängdsprincipen, vilken behandlas ingående av OECD i 

dess riktlinjer.44 

Av det ovan illustrerade exemplet kan paralleller dras till lånetransaktioner och belysas ur 

ett svenskt perspektiv. För det första kan antas att A är ett svenskt bolag. Vidare kan antas 

att ett lån lämnas från B till A till högre ränta än den som hade avtalats mellan oberoende 

företag. Genom att A kan göra skattemässiga avdrag i Sverige för sina räntekostnader 

minskar företagets beskattningsunderlag.45Det innebär att ju högre ränta som sätts, desto 

mindre skatt blir A skyldig att betala i Sverige. Å andra sidan ökar B:s beskattningsunderlag, 

och det kan ses som att en del av beskattningen av A:s vinst flyttas från Sverige till en låg-

skattestat.  
                                                 
42Se bl.a. Dahlberg (2007), s. 118-119. 

43 Se riktlinjerna, ingressen p. 7, 11 och 12.  

Se ovan avsnitt 1.1 och skatteverkets handledning, s 245.  

44 Se ex. riktlinjerna, ingressen p. 6, 8, 15, kommentaren till art. 9 p.1 och skatteverkets handledning, s. 245. 

45För avdragsrätt inom näringsverksamhet, se 16 kap. 1 § 1 st. IL och 13 kap. 1 och 2 §§ IL. 
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Armlängdsprincipen kommer till uttryck i svensk rätt genom korrigeringsregeln i 14 kap. 19 

§ IL. Regeln är en mer eller mindre direkt översättning av artikel 9 i modellavtalet, och de 

metoder som OECD utarbetat för att fastställa ett armlängdspris har även betydelse inom 

den svenska rättstillämpningen.46Regeln går ut på att fastställa ett pris som hade avtalats 

mellan sinsemellan oberoende företag, vilket kräver att tillräckligt jämförbara transaktioner 

finns tillgängliga. Därmed förutsätts att det finns ett marknadspris på alla varor, vilket sällan 

är fallet då många stora företag producerar sina egna varor. I praktiken är det därför mindre 

problematiskt att tillämpa regeln på lånetransaktioner. Den goda tillgången till publik in-

formation underlättar nämligen fastställandet av vad som utgör en marknadsmässig ränta.47 

Uppsatsen behandlar området för internprissättning av lån, inom vilket fastställande av 

marknadsmässig ränta i enlighet med armlängdsprincipen är centralt. I det följande söks 

klargöra gällande rätt genom att analysera och utreda hur en marknadsmässig ränta ska fast-

ställs i enlighet med armlängdsprincipen,dels enligt svensk rätt, dels enligt OECD. 

2.2 Svensk rätt 

2.2.1 Inledning 

Som framgår ovan kan det mellan företag som ingår i någon form av gränsöverskridande 

intressegemenskap förekomma transaktioner där gemenskapen utnyttjas för att uppnå en 

förmånligare beskattning. Genom oriktig prissättning kan företagen samla sina vinster i det 

land som har den för företagen mest fördelaktiga skattelagstiftningen, och därmed minska 

den totala skatten.  

Uppsatsen behandlar prissättning av ränta på lån mellan företag i intressegemenskap, där 

korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL används för att bestämma huruvida den internt satta 

räntan varit marknadsmässig.48Det som möjliggör vinstöverföringar genom oriktig prissätt-

ning vid lånetransaktioner är att ränteutgifter i inkomstslaget näringsverksamhet får dras av 

i Sverige oavsett om mottagaren beskattats eller inte.49 Denna nästintill ovillkorliga avdrags-

rätt begränsas endast i ett fåtal fall. För det första medges inte avdrag för ränta på vinstan-

delslån enligt 24 kap. 5-10 §§ IL. Den andra begränsningen avser inkomster som är undan-

                                                 
46 Se prop. 2005/06:169 s. 90 och RÅ 1991 ref. 107. Se mer om detta nedan i avsnitt 2.3.4. 

47Lodin, s. 651. 

48För regelns tillämpning i lånetransaktioner, se ex. RÅ 1980 1:59 och RÅ 1984 1:16, vilka rör den dåvarande 
korrigeringsregeln i 43 § 1 mom. kommunalskattelag (1928:370). 

49 16 kap. 1 § 1 st. IL och 13 kap. 1 och 2 §§ IL.  
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tagna från beskattning i Sverige på grund av skatteavtal enligt 9 kap. 5 § IL. Sedan 2009 är 

avdragsrätten även begränsad vid internt finansierade förvärv av delägarätter från ett före-

tag inom samma intressegemenskap.50 Anledningen till att införandet av en sådan lagstift-

ning ansågs behövlig var att företag i intressegemenskap kunde utnyttja avdragsrätten vid 

vissa interna transaktioner genom otillbörlig skatteplanering med hjälp av ränteavdrag.51 

Företag i gränsöverskridande intressegemenskap kan således minska skatten i Sverige ge-

nom att sätta höga räntor på interna lån från utlandet.Korrigeringsregeln avser att förhindra 

att vinstöverföringar mellan företag i intressegemenskap görs genom oriktig prissättning av 

räntor. Regeln ger uttryck för armlängdsprincipen och innebär att den utgående räntesätt-

ningen vid lån mellan företag i intressegemenskap ska motsvara den ränta oberoende före-

tag under jämförbara förhållanden skulle ha debiterat ett annat företag.52I arbetet med att 

uppnå uppsatsens syfte ges i det följande en närmare redogörelse över korrigeringsregeln 

samt vad som bör beaktas vid fastställandet av en marknadsmässig ränta.  

2.2.2 Korrigeringsregeln, 14 kap. 19 § IL 

2.2.2.1 Inledning 

Armlängdsprincipen kommer till uttryck i svensk rätt genom korrigeringsregeln och finns 

intagen i de skatteavtal som Sverige ingått med andra stater.53 Då uppsatsen behandlar den 

svenska tolkningen av armlängdsprincipen, har den sin utgångspunkt i korrigeringsregeln.  

Regeln syftar till att skydda den svenska skattebasen då den tar sikte på fall där vinstöverfö-

ringar görs mellan företag i intressegemenskap genom oriktig prissättning, dvs. när det fö-

rekommer avtalsvillkor som avviker fån de som skulle ha avtalats mellan sinsemellan obe-

roende företag. Vid tillämpning av regeln ska resultatet i näringsverksamheten, som till 

följd av den oriktiga prissättningen blivit lägre, justeras till det belopp det skulle ha uppgått 

till om sådana villkor inte hade förekommit.54 

                                                 
50 24 kap. 10a-e §§ IL. 

51Prop. 2008/09:65, s. 45. 

52 Jfr. ex. riktlinjerna, ingressen p. 6, 7 och 11. 

53 Prop. 2005/06:169, s. 90.  

5414 kap. 19 § IL. Se även fotnot 48. 
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2.2.2.2 Bakgrund 

Korrigeringsregeln är en specialbestämmelse för internationella förhållanden och har före-

träde framför generella regler vid beräkning av resultatet i en näringsverksamhet.55Regeln 

har funnits i svensk rätt sedan 1920-talet vid kommunalskattelagens tillkomst, och enligt 

dåvarande lydelse krävdes dess tillämpning att inkomsten uppenbart blivit avsevärt lägre på 

grund av den interna prissättningen.56 

Regelns utformning anpassades 1965 för att bättre stämma överens med motsvarande regel 

i OECD:s modellavtal.57Ändringen hade sin grund i en utredning som hade lagts fram någ-

ra år tidigare där det angavs att den svenska regeln var mer restriktiv än motsvarande regler 

som förekom i skatteavtal.58 I och med att skatteavtal inte kan utvidga det beskattningsan-

språk som föreligger enligt svensk rätt kunde skatteavtalen i hänseende till korrigeringsre-

geln inte utnyttjas fullt ut.59Problemet låg i att kravet på att inkomsten blivit avsevärt lägre 

gjorde att även transaktioner där betydande prissavvikelser förekom föll utanför regelns till-

lämpningsområde.60Uppenbarhetsrekvisitet togs därför bort och det räckte med att inkoms-

ten blivit lägre. Det betonas dock i förarbetetatt regeln bör tillämpas med viss försiktig-

het.61 

2.2.2.3 Förutsättningar för korrigering 

Korrigeringsregeln är tillämplig på transansaktioner mellan företag som ingår i en ekono-

misk intressegemenskap. En sådan intressegemenskap anses föreligga i två alternativa situa-

tioner. Den ena situationen är om en näringsidkare, direkt eller indirekt, deltar i ledningen 

eller övervakningen av en annan näringsidkares företag eller äger del i detta företags kapital. 

Den andra situationen föreligger om samma person, direkt eller indirekt, deltar i ledningen 

eller övervakningen av de båda företagen eller äger del i dessa företags kapital.62 Förutsatt 

att de rekvisit som regeln uppställer är uppfyllda ska alltså det ena företagets resultat korri-

                                                 
55RÅ 2004 ref. 13. 

56Kommunalskattelag (1928:370), 43 §.  

57Prop. 2005/06:169, s. 90. Ändringen skedde genom SOU 1962:59, prop. 1965:126 och SFS 1965:573. 

58SOU 1962:59, s. 211. 

59Skatteavtal behandlas i nedan i avsnitt 3.6. 

60SOU 1962:59, s. 212. 

61Prop. 1965:126, s. 60. 

6214 kap. 20 § IL. 
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geras med det belopp som den minskat med på grund av att internprissättningen inte varit 

marknadsmässig.63 

För det första förutsätter regelns tillämpning att den part vars resultat kan komma att juste-

ras är skattskyldig i Sverige i inkomstslaget näringsverksamhet.64Att skattskyldighet ska fö-

religga i Sverige framgår inte uttryckligen, utan är en implicit förutsättning då det måste 

finnas ett skatteanspråk att tillämpa regeln på. Vidare framgår att det ska vara fråga om ett 

avtalsförhållande, vilket förutsätter att minst två parter är inblandade. Korrigeringsregeln 

kan således inte tillämpas på transaktioner mellan ett bolag och dess filial.65 

Vidare anger regeln att en korrigering endast får ske om den som på grund av avtalsvillko-

ren får ett högre resultat inte ska beskattas för detta i Sverige enligt inkomstskattelagen eller 

skatteavtal.66Huruvida den part som får ett högre resultat är skattskyldig för detta i Sverige 

bestäms enligt inkomstskattelagens 3-7 kap. Skulle skattskyldighet enligt bestämmelserna 

föreligga i Sverige kan en korrigering enligt 14 kap. 19 § IL ändå ske om det finns ett till-

lämpligt skatteavtal som anger att inkomsten inte ska beskattas i Sverige.  

Slutligen förutsätter korrigeringsregelns tillämpning att det finns sannolika skäl att anta att 

det finns en ekonomisk intressegemenskap mellan parterna.67 Vidare krävs att det inte av 

omständigheterna framgår att villkoren som avviker från de som skulle ha avtalats mellan 

sinsemellan oberoende parter har kommit till av andra skäl än ekonomisk intressegemen-

skap.68 

Vad som menas med att det ska finnas sannolika skäl att anta att det finns en ekonomisk 

intressegemenskap mellan parterna diskuteras i förarbetet, där det anges att förekomsten av 

en oriktig prissättning kan tyda på att intressegemenskap föreligger.69En oriktig prissättning 

är dock inte tillräcklig, utan det måste finnas ett samband mellan den oriktiga prissättningen 

och intressegemenskapen för att regeln ska bli tillämplig.Att priset anses avvika från det 

                                                 
63Se bl.a. Pelin, s. 70.  

64Regeln är placerad i inkomstskattelagens 14 kap. med övriga regler som avser beräkning av resultatet av en 
näringsverksamhet. 

65Dahlberg (2007), s 120. 

6614 kap. 19 § 1 p. IL. 

6714 kap. 19 § 2 p. IL. 

6814 kap. 19 § 3 p. IL. 

69Prop. 1982/83:73, s. 11. 
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som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende parter behöver inte vara till följd av 

intressegemenskapen utan kan bero på affärsmässiga skäl. En korrigering ska således inte 

företas om prissättningen kan motiveras med sådant som till exempel lansering på en ny 

marknad.70 

2.2.2.4 Bevisbörda 

Slutligen uppkommer frågan om bevisbördan vid tillämpning av korrigeringsregeln. Sedan 

regeln ändrades 1983 räcker det med att skatteverket gör sannolikt att en intressegemen-

skap föreligger.71Av förararbetet kan utläsas att bakgrunden till ändringen var att Brottsfö-

rebyggande rådet ansåg att det i förhållande till länder med sträng sekretess kan vara svårt 

för skattemyndigheter att visa att intressegemenskap föreligger.72 

Liksom det som gäller i taxeringsmål är det alltså skatteverket som har bevisbördan för att 

oriktig prissättning föreligger och att regeln är tillämplig. Det faller sedan på den skattskyl-

dige att lämna upplysningar och material som är nödvändiga för att tillämpa regeln.73 

2.2.3 Marknadsmässig ränta 

När ett lån lämnas mellan företag i intressegemenskap gäller den allmänna principen att lå-

net ska löpa med ränta, om ränta skulle ha debiterats under liknande omständigheter i en 

transaktion mellan oberoende företag. Den utgående räntesättningen ska normalt motsvara 

den ränta som oberoende företag under jämförbara omständigheter vid tiden för skuldför-

hållandets uppkomst faktiskt har debiterat eller skulle kunnat debitera ett annat företag.74 

Frågan är således om den satta räntan kan anses vara i överensstämmelse med armlängds-

principen. Korrigeringsregeln ger uttryck för armlängdsprincipen och är tillämplig på låne-

trasaktioner mellan företag i intressegemenskap där avtalsvillkoren avviker från de som 

skulle ha avtalats mellan oberoende parter. Det innebär att en korrigering ska företas i fall 

då den interna räntan inte varit marknadsmässig. Korrigeringsregeln anger dock inte hur 

marknadsmässigheten ska bestämmas. Därmed framgår inte heller av regeln vilka villkor el-

ler faktorer som bör beaktas vid bedömning av lånetransaktioner.  

                                                 
70Se prop. 1982/83:73, s. 11-12. 

71Prop. 1982/83:73, bet. 1982/83:SkU18 och SFS 1983:123. 

72Prop. 1982/83:73, s. 11. 

73Se RÅ 1991 ref. 107. 

74 Skatteverkets handledning, s. 351-352. 
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Vad som utgör en marknadsmässig ränta styrs av flera olika faktorer, och några sådana räk-

nas upp i förarbetet till reglerna avseende dokumentationsskyldighet vid internprissättning. 

Det anges exempelvis att det som bör beaktas är på vilka villkor lånet löper, såsom valuta, 

löptid, säkerhet, om lånet är underordnat andra fordringsägares rätt eller är konvertibelt 

samt låntagarens kreditvärdighet.75 

Vägledning för hur en marknadsmässig ränta ska fastställas kan hämtas från etablerad fina-

nasteori. Både i Sverige och internationellt sett kan räntenivån utgöras av ett intervall av 

olika räntesatser. Priset på krediter bestäms med utgångspunkt i refinansieringsräntan, dvs. 

den riskfria marknadsräntan, som styrs av olika faktorer beroende på om lånet löper på mer 

eller mindre än ett år. Påslag görs sedan för en riskpremie, vars storlek är beroende av så-

dant som låntagarens kreditvärdighet och graden av säkerhet som ställs.76 Riskpremien be-

stäms således till stor del av den s.k. kreditrisken, vilken Riksbanken definierar som den 

risk en långivare löper, att låntagaren går i konkurs eller inte kan återbetala lånet.77 

Som nämnt ovan är det till följd av den goda tillgången till publik information mindre pro-

blematiskt att tillämpa armlängdsprincipen vid lånetransaktioner. Vid fastställande av vad 

som utgör en marknadsmässig ränta kan ses till lånetransaktioner mellan det undersökta fö-

retaget och en oberoende part, s.k. intern jämförelsetransaktion. Det kan även ses till 

transaktioner mellan oberoende företag som i alla avseenden är fristående från det under-

sökta företaget, s.k. extern jämförelsetransaktion. De ekonomiskt betydelsefulla särdragen 

hos de jämförda transaktionerna måste emellertid vara tillräckligt jämförbara för att jämfö-

relsen ska vara meningsfull.78 

2.2.4 Avslutande kommentar 

Vid fastställande av vad som utgör en marknadsmässig ränta i enlighet med armlängdsprin-

cipen används den svenska korrigeringsregeln. Regeln är tillämplig på gränsöverskridande 

transaktioner mellan företag i intressegemenskap där förekomsten av oriktig prissättning 

gjort att skatten i Sverige minskat genom vinstöverföringar till utlandet. Regeln möjliggör 

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

76 Skatteverkets handledning, s. 352.  

77http://www.riksbank.se/sv/Ordlista/#K, 2012-03-05. 

78 SKV M 2007:25, Skatteverkets information om dokumentation av prissättning av transaktioner mellan 
företag i intressegemenskap, s. 22. 
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en korrigering av resultatet hos det företag vars beskattningsbara resultat i Sverige minskat 

till följd av den oriktiga prissättning, och avser därmed att skydda den svenska skattebasen. 

Av det ovan anförda förstås attkorrigeringsregeln inte ger någon tillfredställande vägled-

ningen på området eftersom den inte anger tillvägagångssättet för hur en marknadsmässig 

ränta ska fastställas. Regeln stämmer överens med art 9 i OECD:s modellavtal, och vägled-

ning kan hämtas från OECD:s riktlinjer vilka ingående behandlar armlängdsprincipen.79I 

följande avsnitt ges därför en redogörelse för hur armlängdsprincipen ska tillämpas enligt 

OECD:s arbeten. Vidare behandlas hur dessa arbeten förhåller till svensk rätt, dvs. vilket 

rättskällevärde de kan tillmätas.  

2.3 OECD:s arbeten 

2.3.1 Inledning 

OECD är en mellanstatlig organisation bestående av 34 stater, Sverige inberäknat, vars 

samarbete går ut på att stimulera till ekonomisk tillväxt och vidgad världshandel.80 Inom 

skatteområdet har OECD en skattekommitté, Committee on Fiscal Affairs81, som har ut-

rättat flera viktiga studier och rapporter på det internationella planet.  

En av skattekommitténs viktigaste insatser är utformandet av OECD:s modellavtal. Mo-

dellavtalet är inte bindande, utan har utarbetats i syfte att skapa enhetliga regler och därmed 

minska risken för dubbelbeskattning. Medlemsstaterna följer emellertid i stor utsträckning 

OECD:s rekommendation82 att använda sig av modellavtalet, vilket även har fått genom-

slag i länder utanför samarbetet.83 Den första utgåvan kom 196384 och följdes sedan av nya 

utgåvor 197785 och 1992.86Modellavtalet utges i två pärmvolymer, och uppdateras kontinu-

                                                 
79Se Prop. 2005/2006:169, s. 90, kommentar till art. 9 p.1 och RÅ 1991 ref. 107. 

80Se organets hemsida http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36734103_1_1_1_1_1,00.html, 
2012-03-02, och skatteverkets handledning, s. 526-527. 

81 Hädanefter benämnd skattekommittén. 

82 Recommendation of the OECD Council concerning the Model Tax Convention on Income and on Capi-
tal.  

83 Lindencrona, s. 41-43. Se även http://www.oecd.org/about/0,3347,en_2649_34897_1_1_1_1_1,00.html, 
2012-03-02. 

84 Draft Double Taxation Convention on Income and Capital, OECD, Paris 1963. 

85 Model Double Taxation Convention on Income and Capital, OECD, Paris 1977. 

86Model Tax Convention on Income and on Capital, OECD, Paris 1992 med därpå följande revideringar.  
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erligt.87 Det har också utarbetats kommentarer till modellavtalet där innehållet i dess artiklar 

förtydligas och olika problem diskuteras.88 Medlemsstaterna har möjlighet att göra reserva-

tioner (reservations) till artiklarna i modellavtalet.89 Vidare finns en möjlighet för medlems-

staterna att göra anmärkningar (observations) till kommentarerna som visar att de inte in-

stämmer med den tolkning som anges i en viss kommentar.90 

Armlängdsprincipen finns intagen i modellavtalets artikel 9.Utifrån artikeln har skattekom-

mittén utarbetat rapporter91 och riktlinjer som ingående behandlar armlängdsprincipens till-

lämpningsområde i syfte att komma fram till vad som kan anses vara en acceptabel pris-

sättning mellan företag i intressegemenskap.92 OECD:s arbeten har ansetts kunna tjäna till 

ledning vid tolkning av armlängdsprincipen när den svenska korrigeringsregeln tillämpas.93I 

arbetet med att uppnå uppsatsen syfte, vilket är att analysera huruvida den svenska tolk-

ningen av armlängdsprincipen bidrar till en rättssäker tillämpning av korrigeringsregeln, är 

det därför nödvändigt att beakta OECD:s arbeten vid bestämmande av hur en marknads-

mässig ränta i enlighet med armlängdsprincipen ska fastställas. Arbetena finns tillgängliga 

på OECD:s databas, dock inte på svenska, varför den engelska versionen citeras där det 

anses behövligt.  

2.3.2 Artikel 9 modellavtalet 

2.3.2.1 Artikel 9.1 

Den officiella formuleringen av armlängdsprincipen finns i artikel 9 i OECD:s modellavtal, 

vilken fungerar som en ram för internprissättningsregler i skatteavtal som utformas av såväl 

OECD:s medlemsstater som icke-medlemsstater.94 

                                                 
87 I uppsatsen används modellavtalet med 2010 års revidering. 

88 Modellavtalets introduktionsavsnitt, p. 28. 

89  Modellavtalets introduktionsavsnitt, p. 31. 

90  Modellavtalets introduktionsavsnitt, p. 30. 

91 Se riktlinjerna, ingressen p. 13. Riktlinjerna bygger på rapportena:Transfer Pricing and Multinational Enter-
prises, OECD, Paris 1979; Transfer Pricing and Multinational Enterprises– Three Taxation Issues, OECD, 
Paris 1984; och Thin Capitalisation, OECD, Paris 1987. Dessa rapporter behandlas inte vidare i uppsatsen. 

92Se bl.a. prop. 2005/06:169, s. 89, riktlinjerna, ingressen p. 13 och kommentar till art. 9, p.1. 

93 Se RÅ 1991 ref. 107 och nedan avsnitt 2.3.4. 

94 Riktlinjerna, p. 1.6. 
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Artikeln riktar sig till situationer där a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indi-

rekt deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller 

äger del i detta företags kapital; eller b) samma person direkt eller indirekt deltar i ledningen 

eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra av-

talsslutande staten eller äger andel i båda dessa företags kapital.I artikeln anges att intern-

prissättningsjusteringar kan företas om det mellan företagen, i fråga om handelsförbindelser 

eller finansiella förbindelser, avtalats eller föreskrivits villkor som avviker från de villkor 

som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag.95Artikeln förutsätter således 

att företagen ska behandlas som de vore fristående från varandra, dvs. på armlängds av-

stånd.96 

Vid tillämpning av artikeln kan alltså inkomstkorrigeringar av skattemässiga skäl företas när 

företagen ingått transaktioner på villkor som inte varit armlängdsmässiga.97För att artikeln 

ska vara tillämplig krävs för det första att det ska ha förekommit kommersiella transaktio-

ner mellan företagen. Vidare förutsätts att det ska vara fråga om företag i viss intressege-

menskap. Enligt kommentaren till artikeln åsyftas med företag i intressegemenskap moder- 

och dotterbolag samt företag som är under gemensam kontroll.98 Vilka krav som ställs på 

företagens inbördes förhållande utvecklas inte vidare i kommentaren, vilket kan anses ge 

uttryck för att det står staterna fritt att närmare reglera kontrollkravet i den nationella rät-

ten.99 

2.3.2.2 Artikel 9.2 

Internprissättningsjusteringar enligt artikel 9.1, som innebär att det beskattningsbara resul-

tatet höjs hos ett företag i den ena avtalsslutande staten (A), kan leda till ekonomisk dub-

belbeskattning genom att samma inkomst blir beskattad även hos det närstående företaget i 

den andra avtalsslutande staten (B). Därför finns en bestämmelse i artikel 9.2 som anger att 

en motsvarande justering ska ske i stat B.100 

                                                 
95 Art. 9.1 modellavtalet. 

96 Riktlinjerna, p. 1.6. 

97 Kommentaren till art. 9 p. 1. 

98 Se art. 9.1 modellavtalet samt kommentaren till art. 9 p. 1. 

99 Pedersen, s. 171. 

100 Kommentar till art. 9 p. 5. 
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I kommentaren anges att en justering i stat B endast ska göras om stat B anser att den prin-

cipiellt och till beloppet är armlängdsmässigt berättigad.101Vidare anges att, då det inte 

framgår av artikeln, det är upp till de avtalsslutande staterna att komma överrens om vilken 

metod som ska användas för justeringen.102 Motsvarande anges avseende bestämmandet av 

en tidsgräns inom vilken stat B är skyldig att genomföra en sådan justering.103 

2.3.2.3 Internprissättningsjusteringar 

Som framgår kan enligt artikel 9.1 i modellavtalet skattemässiga internprissättningsjuster-

ingar företas när det ena företagets resultat, som till följd av villkor som avviker från de 

som skulle ha avtalats mellan oberoende företag, inte visar det verkliga värdet. I kommen-

taren anges att det uppenbarligen är lämpligt med korrigeringar i sådana fall. Det anges 

dock att korregeringar endast ska företas när transaktionerna inte har skett på normala 

marknadsmässiga villkor, dvs. på armlängds avstånd.104 

Inom området för den internationella beskattningen har det diskuterats huruvida artikeln i 

sig berättigar internprissättningsjusteringar, eller om sådana justeringar kräver nationella 

regler. Pedersen behandlar problematiken och anger att det inledningsvis kan antas att ett 

skatteanspråk inte kan grundas på ett skatteavtal i sig, varför internprissättningsjusteringar 

inte kan grundas enbart på detta.105Om skatteavtalets internprissättningsvillkor är imple-

menterade i lag, och det därmed har skett en utvidgning av de nationella korrigeringsmöj-

ligheterna, är det inget som hindrar att skatteavtalet kan anses ligga till grund för beskatt-

ningen. Motsvarande gäller om skatteavtalets korrigeringsregel endast preciserar en natio-

nell regel. Omvänt förhindrar artikeln de avtalsslutande staterna att företa korregeringar 

som inte omfattas av skatteavtalet. Artikeln ger således inte bara skattemyndigheterna rätt 

att företa internprissättningsjusteringar, utan förpliktar dem samtidigt att underlåta att före-

ta justeringar utanför artikelns tillämpningsområde.106 

                                                 
101 Kommentar till art. 9 p. 6. 

102 Kommentar till art. 9 p. 7. 

103 Kommentar till art. 9 p. 10. 

104 Kommentar till art. 9 p. 2.  

105 Se Pedersen, s. 168, som i sin tur hänvisar till andra verk.   

106 Pedersen, s.168. Synsättet överensstämmer med den gyllene regeln, se ex. Lindencrona, s. 24 f.f. och 
Dahlberg, s. 159.  
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2.3.3 Riktlinjerna 

2.3.3.1 Inledning 

Ett annat viktigt arbete inom skattekommittén är OECD:s riktlinjer. I likhet med modellav-

talet är inte heller de bindande, men uppmanas att följas för att undvika dubbelbeskattning. 

Som ovan nämnt är riktlinjerna inriktade på hur armlängdsprincipen tillämpas vid intern-

prissättning och syftar till att minimera konflikter mellan företag och skattemyndigheter ge-

nom att ge vägledning på området.107 

I kommentaren till artikel 9, vilken behandlar armlängdsprincipen vid internprissättningssi-

tuationer, hänvisas till OECD:s riktlinjer.Där anges att skattekommittén kontinuerligt arbe-

tar med att utreda området inom artikelns tillämpningsområde, dess konsekvenser samt de 

olika metoderna som kan användas för att justera interna priser som inte har satts på arm-

längdsmässiga villkor. Resultatet av kommitténs arbete läggs fram i rapportform i riktlinjer-

na, vilka uppdateras periodvis för att reflektera utvecklingen på området. Rapporten repre-

senterar internationellt vedertagna principer och tillhandahåller riktlinjer för tillämpningen 

av armlängdsprincipen.108 

Riktlinjerna riktar sig både till skattskyldiga och till skattemyndigheter. I politiskt hänseende 

efterstävas med riktlinjerna att uppnå, förutom en internationell kompromiss mellan med-

lemsstaterna, en rimlig avvägning mellan skattebetalarnas driftsekonomiska och staternas 

fiskala intressen.109 

2.3.3.2 Armlängdsprincipen och the separate entity approach 

Enligt riktlinjerna ska det, vid internprissättningsjusteringar enligt artikel 9 i modellavtalet, 

ses till villkor som skulle ha avtalats mellan oberoende företag vid jämförbara transaktioner 

under jämförbara omständigheter, dvs. i jämförbara okontrollerade transaktioner. I strä-

van efter att fastställa ett armlängdsmässigt pris behandlas således företag inom intressege-

menskapen som om de vore fristående från varandra, och inte såsom en del av en företags-

enhet. Detta förhållningssätt ger uttryck för the seperate entity approach.110 

                                                 
107 Se ex. riktlinjerna, ingressen p. 7 och skatteverkets handledning, s. 258. 

108 Kommentar till art. 9 p. 1. 

109 Se Pedersen, s. 174 och riktlinjerna, ingressen p. 4 och 7. 

110 Riktlinjerna, p. 1.6. 
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Såväl OECD:s medlemsstater som andra länder har antagit armlängdsprincipen av flera oli-

ka skäl. En framstående anledning är att principen erbjuder en långtgående skattemässig li-

kabehandling av företag i intressegemenskap å ena sidan och oberoende företag å andra si-

dan.111 Enligt riktlinjerna har armlängdsprincipen vidare visat sig fungera effektivt i de allra 

flesta fall. Ett exempel som anges är lånesituationer där ett armlängdsmässigt pris relativt 

enkelt kan härledas ur jämförbara transaktioner mellan oberoende företag under jämförbara 

situationer.112 

Riktlinjer ger i nuläget inte någon specifik vägledning gällande prissättning av lån. Riktlin-

jernas sjunde kapitel behandlar internprissättning av tjänster och därmed även finansiella 

tjänster, vilket lån på flera ställen kategoriseras som.113 I riktlinjerna anges att två huvudsak-

liga frågeställningarna uppkommer i samband med tillhandahållande av tjänster inom före-

tag i intressegemenskap. Den första frågan är om en tjänst överhuvudtaget har tillhandahål-

lits.114 När det väl har konstaterats att en tjänst har tillhandahållits, är det nödvändigt att av-

göra huruvida priset115 som satts är armlängdsmässigt, dvs. om priset motsvarar vad som 

hade satts och accepterats mellan oberoende företag under jämförbara 

ter.116Vidare anges: 

”Consequently, such transactions should not be treated differently for tax purposes from 

comparable transactions between independent enterprises, simply because the transactions 

are between enterprises that happen to be associated.”117 

OECD erkänner visserligen att det finns vissa brister med tillämpningen av armlängdsprin-

cipen, och därmed the separate entity approach.118Dock framhålls att det mellan medlems-

staternas, trots bristerna, råder enighet om att armlängdsprincipen ska gälla vid utvärdering 

av internprissättning då den är teoretiskt välgrundad och tillhandahåller den bästa jämförel-

                                                 
111 Riktlinjerna, p. 1.8. 

112 Riktlinjerna, p. 1.9. 

113 Se ex. p. 7.15 som anger financial sercises such as loans.  

114 Riktlinjerna, p. 7.5.  

115 Då det är fråga om lån kan pris läsas som ränta.  

116 Riktlinjerna, p. 7.19.  

117 Riktlinjerna, p. 7.19.  

118 Riktlinjerna, p. 1.10-1.13. 
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sen med hur det fungerar på den öppna marknaden. Att frångå principen skulle, med tanke 

på den enighet som råder mellan staterna angående dess tillämpning, markant öka risken 

för dubbelbeskattning. Armlängdsprincipen har således ett starkt stöd bland staterna, och 

ingen realistisk alternativ metod har framkommit.119 

2.3.3.3 Prismetoder 

I riktlinjerna beskrivs olika metoder som kan användas för att avgöra huruvida avtalsförhål-

landena mellan företag i intressegemenskap är förenliga med armlängdsprincipen. Det görs 

en uppdelning mellan traditionella transaktionsbaserade metoder och transaktionsbaserade 

vinstmetoder. Till den första kategorin hör marknadsprismetoden120, återförsäljningsmeto-

den121 samt kostnadsplusmetoden.122 Till den senare hör nettomarginalmetoden123 och 

vinstdelningsmetoden.124 Ingen av metoderna är lämplig i alla tänkbara fall, och inte heller 

är det nödvändigt att visa att en viss metod inte är tillämplig.125 

Enligt riktlinjerna anses de traditionella transaktionsbaserade metoderna tillhandahålla det 

mest direkta sättet för att fastställa huruvida avtalsförhållandena mellan företag i intresse-

gemenskap är armlängdsmässiga.126 Detta beror på att skillnaderna i pris vid en kontrollerad 

transaktion jämfört med priset i en jämförbar okontrollerad transaktion normalt sett kan 

spåras direkt till de kommersiella och finansiella förhållandena, och armlängdsmässiga vill-

kor kan fastställas genom ett direkt utbyte av priserna i den kontrollerade transaktionen 

mot priserna i den okontrollerade transaktionen.127 De traditionella metoderna har således 

företräde framför vinstmetoderna i fall då båda kategorierna kan tillämpas på lika tillförlit-

ligt sätt. Vidare har marknadsprismetoden företräde i situationer då den och en annan me-

tod kan tillämpas på ett lika tillförlitligt sätt.128 

                                                 
119 Riktlinjerna, p. 1.14-15.. 

120 Comparable uncontrolled price method, CUP. 

121 Resale price method, RPM. 

122Cost plus method. 

123 Transactional net margin method, TNMM. 

124Profit split method, PSM.Riktlinjerna, p. 2.1. 

125 Riktlinjerna, p. 2.2. 

126 Riktlinjerna, p. 2.3. 

127 Riktlinjerna, p. 2.3. 

128 Riktlinjerna, p. 2.3. 
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Som nämnt ger OECD:s riktlinjer ingen specifik vägledning för prissättning av lån mellan 

företag i intressegemenskap, och därmed inte heller för vilken prismetod som ska använ-

das. Det framgår emellertid att det som generellt anges i riktlinjerna angående fastställande 

av prismetod även ska gälla vid bestämmandet av prismetod för tjänster. Följaktligen 

kommer marknadsprismetoden ofta anses vara den mest lämpliga.129 Det innebär att även 

det som anges i riktlinjerna avseende jämförbarhetsanalys vid användning av marknads-

prismetoden gäller i lånesituationer.130Därmed kommer den fortsatta framställningen utgå 

från marknadsprismetoden, och övriga metoder diskuteras inte vidare då de faller utanför 

ramen för uppsatsen. 

2.3.3.4 Jämförbar okontrollerad transaktion 

Enligt the separate entity approach ska företag i intressegemenskap behandlas som om de 

vore fristående från varandra. Vid tillämpning av armlängdsprincipen riktas därför upp-

märksamheten på transaktionerna mellan företagen, samt huruvida avtalsvillkoren skiljer sig 

från de som skulle avtalats mellan oberoende företag i jämförbara transaktioner under jäm-

förbara omständigheter, dvs. i jämförbara okontrollerade transaktioner. En analys av trans-

aktionerna, en jämförbarhetsanalys, är därför av central betydelse vid tillämpning av arm-

längdsprincipen.131 

Som nämnt erbjuder marknadsprismetoden det mest direkta sättet att avgöra huruvida av-

talsförhållandena mellan företag i intressegemenskap är armlängdsmässiga. Dock är kravet 

på jämförbarhet större än vid tillämpning av andra metoder, då metoden blir mindre tillför-

litlig om inte alla särdrag hos den okontrollerade transaktionen som påtagligt kan påverka 

priset är jämförbara.132 

Vid tillämpning av marknadsprismetoden jämförs priset på varor eller tjänster i en kontrol-

lerad transaktion med priset i en jämförbar okontrollerad situation. En sådan jämförbarhet 

föreligger när a) det inte finns någon skillnad mellan de jämförbara transaktionerna som på-

                                                 
129 Riktlinjerna, p. 7.31. 

130 Motsvarande synsätt framfålls i SKV M 2007:25, s. 22-23. 

131 Riktlinjerna, p. 1.6. 

132 Riktlinjerna, p. 1.35. 
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tagligt skulle kunna påverka priset på en öppen marknad; eller b) tillräckligt säkra justering-

ar kan göras för att eliminera påtagliga effekter av sådana skillnader.133 

Det kan vara svårt att hitta en transaktion som är så jämförbar att det inte finns någon 

skillnad som påtagligt skulle kunna påverka priset.Ett exempel som anges i riktlinjerna är 

att en mindre skillnad i en överlåtentillgång påtagligt kan påverka priset, även om de be-

drivna verksamhetenheternas karaktär kan vara så jämförbara att de genererar samma totala 

rörelsemarginal. I sådant fall är det lämpligt att företa en justering för att eliminera effekten 

på priset och öka tillförlitligheten av jämförelsen.134 

För att avgöra graden av jämförbarhet, och sedan kunna företa justeringar, ska hänsyn alltså 

tas till sådana skillnader som påtagligt skulle kunna påverka priset. Några viktiga faktorer 

för att fastställa jämförbarhet är särdragen hos transaktionerna, funktionsanalys, avtalsvill-

kor, ekonomiska förhållanden samt affärsstrategier.135 

I riktlinjerna uppmärksammas att när oberoende företag överväger att ingå en viss transak-

tion, kommer de normalt sett jämföra transaktionen med andra realistiska alternativ som 

finns tillgängliga. Finner de ett klart mer attraktivt alternativ kommer de inte att ingå den 

övervägda transaktionen. Som exempel anges att det inte är troligt att ett företag skulle ac-

ceptera ett pris för sin produkt av ett oberoende företag om det finns en potentiell köpare 

som är villig att betala mer.136 

I lånesituationer skiljer sig dock omständigheterna från det angivna exemplet. Vilken ränta 

ett lån ges till styrs av sådana faktorer som snarare grundar sig i risken att långivaren inte får 

lånet återbetalt än huruvida det finns en potentiell låntagare som är villig att låna till en hög-

re ränta.137Det är således dessa faktorer som ska beaktas vid jämförbarhetsanalysen. Vid 

övervägande av huruvida jämförbarhet föreligger ska hänsyn framförallt tas till effekter på 

priset, dvs. räntan. Föreligger svårigheter att bestämma tillräckligt säkra justeringar för 

skillnader mellan de kontrollerade och okontrollerade transaktionerna eller mellan företa-

gen som genomför transaktionerna, ska dessa svårigheter inte rutinmässigt hindra en möjlig 

                                                 
133 Riktlinjerna, p. 2.13–2.14. 

134 Riktlinjerna, p. 2.15 och 1.35. 

135 Riktlinjerna, p. 1.36. 

136 Riktlinjerna, p. 1.34. 

137Se avsnitt 2.2.3. 
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tillämpning av marknadsprismetoden. Alla ansträngningar ska göras för att justera data så 

att de kan användas på ett lämpligt sätt i en marknadsprismetod.138 

2.3.4 Rättskällevärde i svensk rätt 

2.3.4.1 Inledning 

OECD är en mellanstatlig organisation, och dess arbeten är inte bindande för 

na.139Den svenska korrigeringsregeln, vilken används när det är fråga om transaktioner mel-

lan företag i intressegemenskap, är en mer eller mindre direkt översättning av artikel 9.1 i 

modellavtalet.140Av korrigeringsregeln framgår inte specifikt hur ett armlängdsmässigt pris 

ska fastställas.141 Inom den svenska rättstillämpningen söks därmed ledning i stor utsträck-

ning i OECD:s arbeten. Följaktligen uppkommer frågan vilket rättskällevärde dessa arbeten 

kan tillmätas i svensk rätt.  

2.3.4.2 Kommentaren till artikel 9 

Av betydelse vid bedömning av vilket rättskällevärde som kan tillmätas kommentaren till 

artikel 9 är en rekommendation som återfinns i en bilaga till modellavtalet. I den rekom-

menderas medlemsstaterna att följa modellavtalet vid utformandet av skatteavtal med såväl 

andra medlemsstater som stater som inte är medlemmar i OECD. Vidare rekommenderas 

staternas skattemyndigheter att följa kommentarerna när de tillämpar och tolkar bestäm-

melser i skatteavtal som är grundade på artiklar i modellavtalet.142 

Det framgår även i introduktionsavsnittet till modellavtalet att OECD tillmäter kommenta-

rerna stor betydelse vid tolkning av skatteavtal, trots att de inte är bindande.143 Denna upp-

fattning delas och fastställs av regeringsrätten i det s.k. Luxemburgfallet.144 

Dahlberg behandlar frågan om kommentarernas rättskällevärde och anger att, då staterna 

av rekommendationen inte kan åläggas några förpliktelser, det som talar stark för ett bety-

dande rättskällevärde är den genomslagskraft som kommentarerna har fått i 

                                                 
138 Riktlinjerna, p. 2.16.  

139 Se avsnitt 2.3.1. 

140 Prop. 2005/06:169, s. 90.  

141 Se ovan avsnitt 2.2.4. 

142 Recommendation of the OECD Council concerning the Model Tax Convention on Income and on Capi-
tal. 

143 Se modellavtalets introduktionsavsnitt, p. 29. 

144 RÅ 1996 ref. 84. 
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ken.145Skattemyndigheter söker rutinmässigt ledning i kommentarerna vid tolkning av skat-

teavtal. Kommentarerna används för lösning av såväl dagliga problem på detaljnivå som vid 

övergripande principiella frågor.146 Även skattskyldiga använder kommentarerna i stor om-

fattning vid planering i affärsverksamheten.147 I takt med att skatteavtal får allt mer rättslig 

uppmärksamhet har kommentarerna vidare kommit att spela en central roll i de nationella 

domstolarnas beslutsfattande. I majoriteten av medlemsstaterna har kommentarerna analy-

serats och citerats i publicerade rättsfall då de varit avgörande för domstolsbesluten.148 

2.3.4.3 Riktlinjerna 

Vad gäller riktlinjernas rättskällevärde kan för det första konstateras att, då de inte är bin-

dande, internprissättningsfrågor ska behandlas med utgångspunkt i nationell rätt. I kom-

mentaren till modellavtalets artikel9.1 hänvisas till riktlinjerna, vilka ingående behandlar 

området för armlängdsprincipens tillämpning.  Därmed kan det antas att riktlinjerna har ett 

betydande internationellt tolkningsvärde för medlemsstaterna. Detta antagande kan styrkas 

med hänsyn till att nationella internprissättningsregler allmänt sett är generella och inte i sig 

tillräckliga för att uppnå konkreta resultat.149 

För svenskt vidkommande slog regeringsrätten i det s.k. Shell-målet150 fast att riktlinjerna 

visserligen inte är bindande för de svenska skattemyndigheterna men att de ger en god och 

välbalanserad belysning av internprissättningsproblematiken. I den mån de inte strider mot 

korrigeringsregeln ansågs de således i relevanta delar tjäna till ledning vid dess tillämpning. 

Målet rörde 1979 års version av riktlinjerna, men detsamma får antas gälla nuvarande rikt-

linjer från 1995.151 

2.3.5 Sammanfattning 

Trots att OECD:s arbeten inte i sig är bindande har de avgörande betydelse vid tillämpning 

av korrigeringsregeln, då denna överensstämmer med artikel 9 i modellavtalet. Den betydel-

se som arbetena har fått följer dels av den genomslagskraft som de haft i praktiken, dels av 
                                                 
145 Se Dahlberg (2003).  

146 Modellavtalets introduktionsavsnitt, p. 29.1. 

147 Modellavtalets introduktionsavsnitt, p. 29.2. 

148 Modellavtalets introduktionsavsnitt, p. 29.3. 

149Pedersen, s. 174. 

150 RÅ 1991 ref. 107. 

151 Skatteverkets handledning, s. 258. 
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det rättskällevärde de tillerkänts av regeringsrätten. Armlängdsprincipen anses erbjuda den 

bästa metoden för att fastställa ett marknadsmässigt pris, och exempel som anges i riktlin-

jerna på när den fungerar väl är i lånesituationer. Därmed slår OECD fast att armlängds-

principen och the separate entity approach är fullt tillämpbara i lånetransaktioner.  

Uppsatsen har sin utgångspunkt i den svenska rättstillämpningen av korrigeringsregeln, vil-

ken används för att justera räntan på ett lån som inte satts på marknadsmässiga villkor, dvs. 

där den interna lånetransaktionen bedöms inte ha skett på armlängds avstånd. Vid tolkning 

av armlängdsprincipen i lånesituationer söks ledning i det som allmänt gäller för finansiella 

tjänster enligt riktlinjerna. Avtalsförhållanden mellan företag i intressegemenskap ska såle-

des behandlas på samma sätt som avtalsförhållanden mellan oberoende företag. Det inne-

bär att, skulle det förekomma skillnader vid en jämförelse mellan vad som avtalats mellan 

företag i intressegemenskap å ena sidan och oberoende företag å andra sidan, så ska dessa 

skillnader inte i sig tillåtas påverka armlängdspriset enbart för att de kan härledas tillbaka till 

intressegemenskapen.152 

2.4 Avslutande kommentar 

Till följd av den avdragsrätt för ränteutgifter som föreligger kan företag i intressegemen-

skap genom interna lånetransaktioner överföra delar av sin vinst till utlandet och därmed 

minska sin skatt i Sverige. Uppsatsen har sin utgångspunkt i den svenska tillämpningen av 

korrigeringsregeln, vilken avser att förhindra att vinster förs ut från Sverige genom oriktig 

prissättning mellan företag i gränsöverskridande intressegemenskap.  

Beskattningens primära syfte brukar anses vara att skydda det fiskala skattesystemets effek-

tivitet, dvs. säkerställa att pengar verkligen kommer in för finansiering av den offentliga 

verksamheten.153 Eftersom uppsatsen skrivs ur ett rättssäkerhetsperspektiv kommer detta 

skydd att ställas mot den enskildes intresse av att kunna förutse när denne kommer att på-

föras skatt i den avlutande analysdelen.154Innan uppsatsen går in på att analysera den svens-

ka rättstillämpningen av korrigeringsregeln vid lånetransaktioner behandlas därför legali-

tetsprincipen och det s.k. föreskriftskravet, vilket innebär att skatt inte kan krävas utan att 

                                                 
152 Se riktlinjerna, p. 7.19. 

153 Se bl.a. Lodin, s. 2.  

154Rättssäkerhetens krav på förutsebarhet behandlas i avsnitt 3.1 och kap. 5. 
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det finns bestämmelser därom.155 Härvid kan framhållas att föreskriftskravet inte bara utgör 

ett skydd mot godtycklighet för den enskilde, utan innebär även att skatt verkligen ska tas 

ut när lagen kräver det.156

                                                 
155 1 kap. 1 § RF och 8 kap. 2 § 1 st. 2 p. RF.  

156 Påhlsson, s. 59. 
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3Legalitetsprincipen 

3.1 Inledning 

I regeringsformenstadgas att all offentlig makt i Sverige utgår från folket samt att den of-

fentliga makten utövas under lagarna. Detta kan, sett tillsammans med stadgandet att den 

enskildes skyldigheter i förhållande till det allmänna ska följa av lag, sägas vara ett uttryck 

för legalitetsprincipen inom skatterätten.157 Legalitetsprincipen innebär således att den en-

skilde endast får påföras skatt om det uttryckligt framgår av lagen. Lagen ska tolkas utan 

hänsyn till vad myndigheter anses vara skäligt, vilket innebär att den fria lagtolkningen inte 

får vara till nackdel för den enskilde.158Rättssäkerheten har en stark koppling till legalitets-

principen på så sätt att den skattskylige ska kunna förutse de skatterättsliga följderna av sitt 

handlande.159 

Vidare förutsätter rättssäkerhet en likformig och objektiv tillämpning av skattelagstiftning-

en, vilket innebär att lika fall ska behandlas lika.160 De s.k. likhets- och objektivitetsprinci-

perna finns stadgande i regeringsformen och ska iakttas av domstolarna och skatteverket i 

fullgörandet av sina uppgifter.161 Den svenska lagstiftaren är till följd av sin maktbefogenhet 

inte bunden av principerna. På grund av Sveriges medlemskap i EU är maktbefogenheten 

dock inskränkt på så sätt att lagstiftaren måste iaktta EU-rättens grundläggande principer, 

vilka har företräde framför svensk rätt.162I det följande behandlas den svenska normgiv-

ningsmakten och dess förhållande till EU-rätten närmare. Det ges även en redogörelse över 

skatteverkets uppgift, vilken förutom att förmedla information om gällande rätt är att fylla 

ut lagstiftningen genom förmedling av egna tolkningsförslag för att ge den ett mer täckande 

och enhetligt innehåll.163 

                                                 
157 1 kap. 1 § RF och 8 kap. 2 § 1 st. 2 p. RF.  

158Lodin, s. 722-723. 

159Prop. 1993/94:151, s. 69-70. Rättssäkerhetsbegreppet behandlas vidare i kap. 5.  

160Prop. 1993/94:151, s. 69-70.  

1611 kap. 9 § RF. 

162Se Påhlsson, s. 60. Angående EU-rättens företräde, se ex. mål 6/64, Flaminio Costa mot E.N.E.L., REG 
[1964]; mål 26/62, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos mot Nederländska 
skatteförvaltningen, REG [1963]; och mål 11/70, Internationale Handelsgesellschaft mbH mot Einfuhr- und 
Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, REG [1970]. 

1632 § 1 st. förordning (2007:780) med instruktion för Skatteverket, hädanefter benämnd förordning för skat-
teverket.  
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Uppsatsen skrivs ur ett rättssäkerhetsperspektiv och utgår från den svenska tolkningen av 

armlängdsprincipen. Armlängdsprincipen kommer till uttryck i den svenska korrigeringsre-

geln, och finns även intagen i de skatteavtal som Sverige ingått med andra länder.164Skatte-

vatalen är införlivade i svensk rätt och ska tillämpas som lag här i Sverige.165 Genom legali-

tetsprincipen förutsätter således rättssäkerhet att skatteavtalen följs av både skatteverket 

och domstolarna. Därför är det i uppsatsen väsentligt att behandla skatteavtalen och deras 

förhållande till övrig svensk rätt.  

3.2 Den svenska normgivningsmakten 

I regeringsformens 8 kap. finns reglerat hur den svenska normgivningsmakten, dvs. rätten 

att tillskapa bindande föreskrifter,166 är fördelad. Föreskrifter meddelas av riksdagen genom 

lag och av regeringen genom förordning. Normgivningsmakten kan vid angivna omstän-

digheter även tillfalla myndigheter.167Området inom vilket normgivningskompetensen till-

faller riksdagen betecknas som det primära lagområdet. Riksdagen kan delegera sin norm-

givningskompetens till regeringen i den mån den inte utgör del av det obligatoriska lagom-

rådet. För området som faller utanför riksdagens primärområde har regeringen en i reger-

ingsformen grundad behörighet att besluta rättsnormer.168 Kompetensen att stifta lag om 

skatt hör till riksdagens obligatoriska lagområde och kan därmed inte delegeras till regering-

en.169I de fall riksdagen kan delegera sin normgivningsmakt till regeringen, kan riksdagen 

medge att regeringen i sin tur delegerar den till en förvaltningsmyndighet.170 

Utöver möjligheten att meddela föreskrifter om skatt genom lag kan på inkomstbeskatt-

ningens område föreskrifter meddelas genom s.k. verkställighetsföreskrifter.171 Enligt reger-

ingsformen får regeringen, förutom genom bemyndigande inom riksdagens primärområde, 

                                                 
164Prop. 2005/06:169, s. 90. 

165Dahlberg, s. 158-159. 

166 Termen föreskrift används i RF som sammanfattande för lagar, förordningar och andra rättsregler. För en-
kelhetens skull används termen på samma sätt i uppsatsen.  

1678 kap. 1 § RF. 

168Prop. 1973:90, s. 206. 

1698 kap. 2 § RF samt 1 kap. 4 § RF jfr 8 kap 3 § 1 st. 2 p. RF. 

1708 kap. 10 § RF. 

171Se 8 kap. 7 § 1 st. 1 p. RF och Hultqvist, s. 129. 
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meddela föreskrifter om verkställighet av lag.172 Enligt förarbetet menas med sådana före-

skrifter främst föreskrifter av ren administrativ karaktär. Vidare avses även föreskrifter i 

materiellt hänseende som meddelas för att ”fylla ut” en lag, även om det rör sig om en lag 

inom det obligatoriska området.173Det krävs dock att den lagbestämmelse som ska 

kompletteras är så detaljerad att det inte tillförs något väsentligt nytt genom verkställighets-

föreskriften. Det innebär att det genom verkställighetsföreskrifter inte får meddelas något 

som kan upplevas som ett nytt åliggande för den enskilde eller något som kan betraktas 

som ett tidigare ej föreliggande ingrepp i enskilda personliga eller ekonomiska förhållan-

den.174 

Verkställighetsföreskrifter får även meddelas av myndigheter. Till skillnad från vad som 

gäller för regeringen följer inte myndigheters kompetens att meddela sådana föreskrifter av 

regeringsformen. Kompetensen grundas däremot på bemyndigande av regeringen. Gränsen 

för kompetensen bestäms då dels av bemyndigandet, dels av de begränsningar som gäller 

för verkställighetsföreskrifter i allmänhet.175 

3.3 Inskränkningar i den nationella suveräniteten 

Enligt sedvanerättsliga grunder är varje stat självständig utåt i sitt förhållande till andra sta-

ter. Med självständigheten följer att staten har en exklusiv normgivningsmakt inom dess 

gränser, vilket ger uttryck för den s.k. suveränitetsprincipen.176 

Sverige har i stor omfattning avstått från sin exklusiva rätt att meddela föreskrifter genom 

sin anslutning till EU. Det har skett genom en särskild anslutningslag177som klargör att EU-

rätten gäller generellt och fullt ut i Sverige med de rättsverkningar som tillkommer gemen-

skapsrätten enligt de rättsprinciper som EU-domstolen utvecklat.178I samband med anslut-

ningen till EU tillkom ett stadgande i regeringsformen som anger att riksdagen kan överlåta 

beslutanderätt som inte rör principerna för statsskicket, under förutsättning att fri- och rät-

                                                 
1728 kap. 7 § 1 st. 1 p. RF. 

173Se Prop. 1973:90, s. 211.  

174Se Prop. 1973:90, s. 211.  

175Se 8 kap. 11 § RF och Hultqvist, s. 138 -139. 

176 Pelin, s. 84. 

177Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 

178Se 2 och 3 §§ Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska Unionen samt Bernitz 
och Kjellgren, s. 207. 
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tighetsskyddet inom samarbetet motsvarar det som anges i regeringsformen och den euro-

peiska konventionen om mänskliga rättigheter.179 Vidare framgår att svenska domstolar och 

skatteverket inte får tillämpa en nationell skatteregel om den strider mot EU rätten.180 

EU-domstolen har upprepade gånger slagit fast principen om EU-rättens företräde framför 

nationell rätt, vilken innebär inskränkningar av medlemsstaterna suveräna rättigheter till 

förmån för EU-rätten.181Inskränkningarna sträcker sig dock inte fullt ut till området för di-

rekta skatter. Den nationella beskattningsrätten är nämligen skyddad genom att medlems-

staterna har en fördragsgrundad vetorätt.182 Harmonisering kan därmed endast ske genom 

enhälligt beslutade direktiv.Hittills har endast tre direktiv antagits på företagsbeskattningens 

område.183Det har emellertid inte hindrat EU-domstolen från att utnyttja fördragets primär-

rättsliga regler om likabehandling, etableringsfriheten och fri rörlighet för tjänster, kapital 

och personer i utvecklandet av sin praxis.184 Domstolen har angett att medlemstaterna är 

skyldiga att beakta EU-rätten vid frågor om direkta skatter, trots att området omfattas av 

deras behörighet.185 

En viktig rättsskälla inom EU-rätten är de allmänna rättsprinciperna, varav en del är kodifi-

erade och andra endast framgår av EU-domstolens praxis. Principerna innehåller grundläg-

gande värderingar som anses genomsyra EU-rätten och många i hänseenden vara överord-

nade andra rättskällor, vilket gör att de kan användas både vid tolkning och vid utfyllnad av 

lag.186Principen om rättssäkerhet är en sådan princip som EU-domstolen tagit fram, och 

ställer krav på att en reglering ska vara så tydlig att den enskilde ska kunna handla utifrån de 

                                                 
17910 kap. 6 § RF. 

180 11 kap. 14 § RF och 12 kap. 10 § RF. 

181Se ex. mål 6/64, Flaminio Costa mot E.N.E.L., REG [1964]; mål 26/62, NV Algemene Transport- en Expe-
ditie Onderneming van Gend & Loos mot Nederländska skatteförvaltningen, REG [1963]; och mål 11/70, 
Internationale Handelsgesellschaft mbH mot Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, REG 
[1970]. 

182 Art. 115 Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt, konsoliderad version C 83/47, Europeiska 
Unionens officiella tidning, 30.3.210. 

183Lodin, s. 665-666.  

184Bernitz och Kjellgren, s. 281. 

185 Se ex. mål C-446/03, Marks & Spencer plc. Mot David Halsey (Her Majesty’s Inspector of Taxes), REG 
[2005] s. I-10837, p. 29. 

186Bernitz och Kjellgren, s. 97-98. 
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rättigheter och skyldigheter som den uppställer.187Den påverkan som Sveriges medlemskap 

i EU har haft på det svenska rättsläget innebär att även de allmänna principerna måste be-

aktas i den svenska rättstillämpningen vid agerande inom EU-rättens område.188 

3.4 Skatteverkets uppgift 

Av förordningen med instruktion för Skatteverket följer att skatteverket har till uppgift att 

meddela föreskrifter om verkställighet av lag eller annan föreskrift enligt särskilt bemyndi-

gande.189 Skatteverket har således, i enlighet med vad som anges i det föregåendeom verk-

ställighetsföreskrifter, kompetens att i vissa fall lämna bindande föreskrifter om tillämpning 

av skattelag.190 

Vidare framgår av förordningen att skatteverkets uppgift är att genom allmänna råd och ut-

talanden verka för lagenligheten, följdriktigheten och enhetligheten vid rättstillämpningen 

inom verksamhetsområdet.191Med allmänna råd avses sådana generella rekommendationer 

om tillämpningen av en föreskrift som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hän-

seende.192 De allmänna råden är således inte bindande utan tjänar till ledning för en enhetlig 

tillämpning både inom skatteverket och för den skattskyldige.193 Kravet på att ett uttalande 

ska vara generellt hindrar inte skatteverket från att uttala sig in casu. Ett sådant uttalande 

räknas dock inte till de allmänna råden, vilket innebär att vissa handläggningskrav inte är 

tillämpliga.194  I samband med att en myndighet beslutar om allmänna råd ställs vissa for-

mella krav. Exempel på sådana krav är att det ska finnas en förteckning över de allmänna 

råd som har beslutats som ska tillhandahållas allmänheten, samt att en konsekvensutred-

ning måste göras.195 

                                                 
187Se ex. mål C-143/93, Gebroeders van Es Douane Agenten BV v Inspecteur der Invoerrechten en Accijn-
zen, REG [1996] s. I-00431, p.27, och mål C-110/03 Belgien mot Kommissionen, REG [2005] s. I-2829, p. 
30. 

188Bernitz och Kjellgren, s. 97-98. 

189 2 § 1 st. 1 p. förordning för skatteverket. 

190Lodin, s. 21.  

1912 § 1 st. 2 p. förordning för skatteverket.  

192 1 § författningssamlingsförordning (1976:725).  

193Lodin, s. 21.  

194Påhlsson (2006). 

195 18 c § och 27 §författningssamlingsförordning (1976:725) samt 27 § verksförordningen (1995:1322) 
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3.5 Skatteverkets ställningstaganden 

Skatteverkets ställningstaganden, även kallade styrsignaler, inrättades i samband med sam-

manslagning av landets skattemyndigheter. På skatteverkets hemsida framgår att ställnings-

tagandena har tagits fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning 

inom skatteverket, samt att de endast är bindande för skatteverket.196 Ställningstagandena 

framställs av expertgrupper vid Skatteverkets rättsavdelning, och rör frågor som kan ha ini-

tierats av både skattetjänstemän och av skattskyldiga.197 

Påhlsson har uppmärksammat frågan om inom vilken kategori av skatteverkets handlingar 

ställningstagandena hamnar, och anger att det enligt formkraven som nämns i det föregå-

ende inte krävs att uttalanden ska rubriceras som allmänna råd utan samma formkrav gäller 

oavsett beteckning. Påhlsson menar att, sett till syftet och innehållet i uttalandena, ställ-

ningstagandena kan falla inom definitionen för allmänna råd. Kraven på t.ex. konsekvens-

utredningar bör således även gälla för ställningstaganden i den mån de utgör allmänna råd. 

Vidare anser han att påståendet att ställningstagandena är bindande inom skatteverket kan 

uppfattas som vilseledande då bindande skatteregler endast kan tillkomma i regeringsfor-

mens ordning.198 

Påhlsson uppmärksammar även att tolkningsproblem kan förekomma i samband med 

ställningstaganden och menar att åtskillnaden mellan beskrivningar av gällande rätt och 

skatteverkets egna uppfattningar inte alltid upprätthålls, samt att ett uttalande ibland kan 

uppfattas gå utöver den bakomliggande textens ordalydelse.199 

3.6 Skatteavtal 

Skatteavtal200  är avtal som ingås mellan två eller flera stater. Genom skatteavtalen förpliktar 

sig staterna att avstå från en del av sina skatteanspråk som de har enligt sin interna rätt. 

Folkrättsligt sett måste staterna uppfylla sina förpliktelser gentemot varandra för att det inte 

                                                 
196 Se ex. 
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/moms/nyheter/stallningstagandenmedanledningavnyabes
tammelserformomsvidbeskattningavtjanstervidurikeshandel.4.233f91f71260075abe880008621.html, 2012-02-
26. 

197 Påhlsson (2006).  

198Se Påhlsson (2006). 

199Påhlsson (2006). Se hela artikeln för en fullständig redogörelse av problematiken.  

200Avtalen kallas även ibland för dubbelbeskattningsavtal. I uppsatsen används benämningen skatteavtal.  
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ska bli fråga om ett folkrättsbrott. Skatteavtalen brukar också sägas ha en statsrättslig sida, 

vilken innebär att ingåendet av avtalen måste ske i en viss stadgad ordning.201 

I regeringsformens 10 kap. regleras Sveriges förhållande till andra stater. Där anges att re-

geringen kan ingå överenskommelser med andra stater eller mellanfolkliga organisationer.202 

I vissa fall måste en sådan överenskommelse godkännas av riksdagen. Ett godkännande 

krävs exempelvis när den internationella överenskommelsen innebär lagändring eller i öv-

rigt gäller ett ämne inom riksdagens kompetensområde.203 Inom skatteområdet är riksdagen 

ensam lagstiftare, och skatteavtal måste därför liksom annan skattelag antas av riksdagen.204 

Skatteavtal är sådana överenskommelser som Sverige ingått med andra stater i syfte att 

undvika internationell dubbelbeskattning samt motverka skatteflykt.205De flesta svenska 

skatteavtal följer i stort sett en modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet 

som utarbetats av OECD, vilket vanligtvis framgår av propositionen till lagen om skatteav-

talet i fråga.206 

Svenska skatteavtal införlivas i svensk rätt genom en särskild införlivandelag som stadgar 

att avtalet ska tillämpas som lag i Sverige. I och med införlivandet kan avtalen åberopas vid 

svenska domstolar och myndigheter.207I fråga om den interna internationella skatterättens 

förhållande till skatteavtalen gäller den s.k. gyllene regeln som anger att ett skatteavtal en-

dast kan begränsa, aldrig utvidga, den rätt att beskatta som tillkommer en stat enligt dess in-

terna rätt.208 Det innebär att, oavsett vad skatteavtalet anger, Sverige inte kan beskatta en 

viss inkomst om det inte finns en svensk regel som berättigar det. Omvänt kan ett skatteav-

tal förhindra ett svensk skatteanspråk, trots att ett sådant föreligger enligt svensk rätt.209 Vi-

dare utgör skatteavtalen en del av en särskild rätt som ska tillämpas samtidigt som den in-

                                                 
201Lindencrona, s. 11. 

202 10 kap. 1 § RF. 

203 10 kap. 3 § RF. 

2041 kap. 4 § 2 st. RF och 8 kap. 2 § RF.  

205Lindencrona, s. 32 f.f.   

206Skatteverkets handledning, s. 528.  

207 Dahlberg, s. 158-159. 

208 Lindencrona, s. 24. Regeln framgår numera i de svenska införlivandelagarna, se Dahberg, s. 159. 

209 Dahlberg, s. 159. 
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terna rätten. Det innebär att, förutsatt att ett skatteavtal är tillämpligt, konsekvenserna av en 

rättshandling ska bedömas såväl enligt intern rätt som enligt skatteavtalet.210 

Vad gäller regelkonflikt mellan intern rätt och skatteavtalen har regeringsrätten för svenskt 

vidkommande slagit fast att skatteavtalen i allmänhet ska ha företräde framför senare till-

kommen svensk lagstiftning. Förhållandet gäller såvida inte lagstiftaren klart angett att en 

viss typ av inkomst ska beskattas i Sverige eller att en viss ny bestämmelse ska tillämpas 

oberoende av innehållet i ett skatteavtal.211 

3.7 Avslutande kommentar 

Enligt regeringsformen kan tillkomsten av svenska skatteregler endast ske genom beslut av 

riksdagen. Att ta ut skatt på annan grund än lag skulle strida mot legalitetsprincipen, och 

därmedäventyra upprätthållandet av rättssäkerhet. Sett till de krav som ställs på domstolar-

na och skatteverket i deras verksamhetutövning kan sägas att de vid sin rättstillämpning har 

att verka för upprätthållandet av rättssäkerhet. Legalitetsprincipen lämnar visserligen visst 

utrymme för tolkning av lagtexten, dock under förutsättning att tolkningen har stöd i lag-

textens ordalydelse.212 

Inte heller kan den svenska beskattningsrätten utvidgas genom ingående av skatteva-

tal.Skatteavtalen följer OECD:s modellavtal, vars artikel 9 motsvarar den svenska korriger-

ingsregeln. Regeln ger uttryck för armlängdsprincipen och behandlas ingående av OECD i 

dess riktlinjer, vilka tillmäts rättskällevärde inom den svenska rättstillämpningen.213 Med 

detta i beaktande går uppsatsen i följande avsnitt in på att utreda och analysera hur de 

svenska domstolarna och skatteverket tolkar armlängdsprincipen när de tillämpar korriger-

ingsregeln på lånetransaktioner. 

Något som kan nämnas är den allmänna EU-rättsliga principen om rättssäkerhet och dess 

betydelse inom området för uppsatsen. Att området för direkta skatter omfattas av Sveriges 

suveränitet hindrar inte att EU-rättens grundläggande friheter måste iakttas. Vad det där-

emot innebär att de allmänna principerna måste iakttas vid den svenska rättstillämpningen 

                                                 
210 Lindencrona, s. 26.  

211Regeringsrättens domar den 14 december 2010, mål nr. 283-10, 216-10 och 2662-09. 

212Påhlsson, s. 59. 

213Se ovan avsnitt 2.3.4. 
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vid agerande inom EU-rättens område analyseras dock inte vidare i förhållande till korriger-

ingsregelns tillämpning.
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4Svensk rättstillämpning 

4.1 Inledning 

Uppsatsen har sin utgångspunkt i den svenska tolkningen av armlängdsprincipen vid till-

lämpning av korrigeringsregeln och skrivs ur ett rättssäkerhetsperspektiv. För att rättssä-

kerhet ska upprätthållas krävs att objektivitets- och likhetsprinciperna efterföljs.214Princi-

perna riktar sig till domstolarna och skatteverket, vilka inom ramen för uppsatsen är de hu-

vudsakliga tillämparna av korrigeringsregeln.  

Korrigeringsregeln används vid internationella transaktioner mellan företag i intressege-

menskap, och ger uttryck för armlängdsprincipen.215Armlängdsprincipen behandlas ingåen-

de i OECD:s riktlinjer, vilka inom svensk rätt tillerkänts rättskällevärde då de ansetts kunna 

tjäna till ledning vid tillämpning av korrigeringsregeln.216Uppsatsen behandlar internpris-

sättning av lån, varvid korrigeringsregeln går ut på att fastställa vilken ränta oberoende par-

ter skulle ha avtalat om i jämförbara lånetransaktioner, dvs. utröna vad som utgör en mark-

nadsmässig ränta. 

Vad gäller bedömningen av vad som kan godtas som avdragsgill marknadsmässig räntaiS-

verige har den s.k. Diligentiadomen217fått betydande uppmärksamhet. Målet rörde lån som 

lämnats mellan två svenska företag. Skatteverket har emellertid i ett ställningstagande ansett 

att domen överensstämmer med armlängdsprincipen, och därför är tillämplig vid använd-

ning av korrigeringsregeln vid gränsöverskridande lån.218 Skatteverkets uppfattning har de-

lats av förvaltningsrätten i en rad efterföljande domar där förvaltningsrätten inte medgett 

ränteavdrag till de satta beloppen. Den huvudsakliga grunden till förvaltningsrätten domslut 

var att de interna lånen inte kunde jämföras med externa lån, trots att de varit efterställda 

normal bankfinansiering, eftersom externa långivare saknar den insyn och kontroll över 

låntagarens verksamhet som föreligger vid interna lån.219 

                                                 
214 Se prop. 1993/94:151, s. 69-70. och 1 kap. 9 § RF. Detta behandlas vidare i kap. 5.   

215 Prop. 2005/06:169, s. 90. 

216 Se RÅ. 1991 ref. 107 och avsnitt 2.3.4. 

217Regeringsrättens dom den 28 juni 2010, mål nr. 2483-2485-09. 

218 Skatteverkets ställningstagande 2010-09-28, dnr. 131 632628-10/111. 

219 Se förvaltningsrätten dom 2011-02-28 i mål nr. 16794-10, 22023-10, 22024-10; förvaltningsrättens dom 
2011-02-28 i mål nr. 16800-10, 16801-10, 22021-10, 33407-10; förvaltningsrättens dom 2011-05-20 i mål nr. 
25719-10, 35840-10, 35841-10; och förvaltningsrätten dom 2011-06-30 i mål nr. 33318-10, 33320-10.  
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I ett av målen,Nybrojarl,220var omständigheterna sådana att det i det externa låneavtalet 

fanns villkor som tillförsäkrade långivaren insyn och kontroll i det låntagande bolaget. 

Trots det justerades räntan på det interna lånet till en nivå som understeg räntan i bolagets 

externa banklån som hade bättre rätt till återbetalning vid en eventuell framtida konkurs. I 

det följande behandlas, efter en redogörelse över Diligentiadomen och skatteverkets ställ-

ningstagande, omständigheterna i Nybrojarlmålet.   

4.2 Diligentiadomen221 

Den 28 juni 2010 meddelade regeringsrätten sin dom i Diligentiamålet. Målet rörde det 

svenska fastighetsbolaget Diligentia och dess svenska moderbolag, försäkringsbolaget 

Skandia Liv. Diligentia blev genom utköp från Stockholmsbörsen år 2000 ett i det närmaste 

helägt dotterbolag till Skandia Liv. Vid tiden för övertagandet var dotterbolagets fastighets-

investeringar finansierade genom tre externa lån med räntesatser om 4,5 procent och med 

pant i bolagets fastigheter. De externa lånen sas i samband med övertagandet upp och er-

sattes med två interna lån från moderbolaget utan säkerhet och som löpte utan amorte-

ringskrav. Räntan på de nya lånen, vilken uppgick till 9,5 procent, kostnadsfördes. Diligen-

tia gjorde således avdrag för räntebetalningarna fram till att lånen omförhandlades år 2003. 

Till följd av revision hos bolaget bedömde skatteverket att räntenivån översteg marknads-

mässig ränta och att överräntan utgjorde förtäckt vinstutdelning. Skatteverket beslutade 

därmed att inte medge avdrag till de satta räntebeloppen samt att påföra skattetillägg.  

Diligentia, som ansåg att den höga räntan var motiverad av att ett lån utan säkerhet hade 

väsentligt hög kreditrisk, överklagade skatteverkets beslut. Både länsrätten och kammarrät-

ten bedömde att lånen vid bestämmande av marknadsmässig ränta borde jämställas med 

lån med säkerhet, och utgick från en marknadsmässig ränta på 6,5 procent.  

Regeringsrättens prövning i målet gällde om det fanns skäl att medge avdrag för räntan 

med ett högre belopp. Regeringsrätten ansåg att kreditrisken för långivare var lägre jämfört 

med om låneavtalen hade ingåtts mellan oberoende parter, och angav följande i sina dom-

skäl: 

”Av central betydelse vid prissättning av lån är risken för att låntagaren inte kan fullgöra 

sina betalningar och det behov av säkerhet som kan finnas. För ett moderbolag som läm-

                                                 
220 Förvaltningsrättens dom 2011-05-20 i mål nr. 25719-10, 35840-10, 35841-10. 

221Regeringsrättens dom den 28 juni 2010, mål nr. 2483-2485-09. 
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nar ett lån till ett dotterbolag gäller delvis andra förutsättningar än för en extern långiva-

re. Medan moderbolaget har kontroll över dotterbolaget har den externe långivaren ty-

piskt sett bara viss insyn. Den externe långivaren kan också vara osäker på moderbolagets 

intentioner, t.ex. vad gäller viljan att vid behov stötta dotterbolaget finansiellt och på an-

nat sätt.” 

Regeringsrätten menade att ett lån från ett moderbolag till dotterbolag har särdrag som på-

verkar kreditrisken och därmed räntan och som saknas när långivare och låntagare är fristå-

ende från varandra. Vid lika villkor i övrigt ansågs därför den vid beskattningen godtagbara 

räntan inte utan vidare kunna bestämmas till vad som skulle ha ansetts marknadsmässig om 

långivaren varit extern. Regeringsrätten fann att kreditrisken i detta fall varit lägre än om lå-

neavtalen hade ingåtts mellan oberoende parter. Även med beaktande av de uppgifter som 

lämnats i målet om då aktuella ränteförhållanden och övriga omständigheter ansåg reger-

ingsrätten således att det saknades skäl att medge bolaget avdrag med belopp motsvarande 

högre låneränta än 6,5 procent. 

4.3 Skatteverketsställningstagande222 

Skatteverket har till följd av Diligentiadomen lämnat ett ställningstagande där utstäckningen 

av domslutets tillämpning behandlas.I sin bedömning anger skatteverket att det i målet vis-

serligen var fråga om lån från ett svenskt moderbolag till ett svensk dotterbolag, men att 

samma frågeställning uppkommer när ett svensk dotterbolag gör avdrag för ränta på lån 

från ett utländskt moderbolag, dvs. när korrigeringsregeln och OECD:s riktlinjer är tillämp-

liga. Skatteverket hänvisar till riktlinjerna och anger att för att en jämförelse vid tillämpning 

av armlängdsprincipen ska kunna ske bör de ekonomiskt relevanta särdragen hos transak-

tionen vara tillräckligt jämförbara. Om det finns påtagliga prispåverkande skillnader mellan 

transaktionerna kan en jämförelse ändå ske, förutsatt att skillnaderna kan beräknas med nå-

gorlunda säkerhet. 

Vidare anges att långivarens kreditrisk är en av flera faktorer som påverkar vad som utgör 

en marknadsmässig ränta. Skatteverket anser att regeringsrättens avgörande i Diligentiado-

men grundar sig på en jämförbarhetsanalys och drar slutsatsen att ett lån utan säkerhet från 

ett moderbolag till ett dotterbolag inte är jämförbart med ett lån utan säkerhet från en ex-

tern långivare till samma dotterbolag. Detta motiveras med att den kontroll som moderbo-

                                                 
222 Skatteverkets ställningstagande 2010-09-28, dnr. 131 632628-10/111.  
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laget har över dotterbolaget medför en lägre kreditriskför moderbolaget jämfört med en ex-

tern långivare när omständigheterna i övrigt är likartade. Det finns därmed brister i jämför-

barheten och moderbolagets lägre kreditrisk måste beaktas när man ska försöka utröna vad 

som är en marknadsmässig ränta på det interna lånet.  

Skatteverket anser således att det inte är någon skillnad i jämförbarhetsanalysen vid lån mel-

lan ett moderbolag i utlandet och ett dotterbolag i Sverige, och att principerna i OECD:s 

riktlinjer är tillämpliga på samma sätt eftersom det i båda fallen handlar om att komma 

fram till en godtagbar marknadsmässig ränta. Sammanfattningsvis anser skatteverket att Di-

ligentiadomen överensstämmer med armlängdsprincipen och därför är tillämplig även i fall 

där ändring görs med stöd av korrigeringsregeln och OECD:s riktlinjer. 

Avslutningsvis anger skatteverket att den omständighet att moderbolagets kontroll över 

dotterbolaget medför en lägre kreditrisk givetvis inte innebär att alla dotterbolag är lika kre-

ditvärdiga eller att det går att ge några schablonmässiga riktlinjer för hur moderbolagets 

kontroll påverkar räntenivån. Vad som utgör en godtagbar marknadsmässig ränta på ett 

koncerninternt lån måste bedömas i varje enskilt fall.  

4.4 Förvaltningsrättens domar223 

Förvaltningsrätten har i en rad domar som rör tillämpning av korrigeringsregeln dömt i lin-

je med skatteverkets ställningstagande. Målen rörde förhållanden där lån lämnats från ett 

utländskt moderbolag till dess svenska dotterbolag, och där skatteverket inte medgett av-

drag för räntekostnaderna till de satta beloppen. Frågan som förvaltningsrätten hade att ta 

ställning till var om den ränta som erlagts till moderbolaget varit marknadsmässigt motive-

rad. 

I samtliga mål började förvaltningsrätten sina domskäl med att hänvisa till regeringsrättens 

uttalande i Diligentiadomen. Trots att det i Diligentiamålet var fråga om lån från ett svenskt 

moderbolag till dess svenska dotterbolag fann förvaltningsrätten att de generella uttalande-

na i Diligentiadomen fick anses vara vägledande även vid prövning av mål enligt korriger-

ingsregeln, eftersom samma frågeställning uppkommer när ett svenskt dotterbolag gör av-

drag för ränta på lån från ett utländskt dotterbolag. 

                                                 
223 Förvaltningsrätten dom 2011-02-28 i mål nr. 16794-10, 22023-10, 22024-10; förvaltningsrättens dom 
2011-02-28 i mål nr. 16800-10, 16801-10, 22021-10, 33407-10; förvaltningsrättens dom 2011-05-20 i mål nr. 
25719-10, 35840-10, 35841-10; och förvaltningsrätten dom 2011-06-30 i mål nr. 33318-10, 33320-10.  
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Gemensamt för bolagen i fråga var att de till stöd för att den satta räntan varit marknads-

mässig jämförde det interna lånet med ett s.k. mezzaninlån, dvs. ett externt lån efterställt 

normal bankfinansiering.Förvaltningsrätten instämde emellertid inte med att lånen kunde 

jämställas med mezzaninlån. Som anledning till det angavs att mezzaninlångivare normalt 

saknar den insyn och kontroll över låntagarens verksamhet som föreligger vid lån från ett 

moderbolag till dess dotterbolag. Förvaltningsrätten fann således att de räntor på mezza-

ninlån som bolaget redogjort för inte kunde anses som marknadsmässigt jämförbara räntor 

för det interna lånet, och att en justering därmed var berättigad.  

4.5 Nybrojarl224 

4.5.1 Bakgrund 

Den aktuella låneräntan i målet, vilken förvaltningsrätten hade att pröva huruvida den varit 

marknadsmässigt motiverad, rörde ett lån mellandet utländska bolaget Alchemyoch dess 

svenska dotterbolag Nybrojarl (bolaget). Det ifrågasatta lånet ingicks i samband med att 

Nybrojarlkom att utgöra det nya moderbolaget i den svenska Ahlsellkoncernen. Genom ett 

nytt låneavtal tog bolaget över som låntagare i förhållande till Alchemy. På grund av den 

prioritetsordning av lån som förelåg inom koncernen blev det aktuella lånet efterställt redan 

existerande seniora lån och mezzaninlån och hade därför sämst rätt till återbetalning.  

I det överklagade beslutet som var uppe till prövning hos förvaltningsrätten utgick skatte-

verket som jämförelseränta från en räntesats knuten till Stibor med tillägg för marginalen i 

koncernens externa lån. Skatteverket beaktade därvid koncernens lån med olika grad av risk 

och fann att en proportionerad ränta på koncernens externa lån understeg 8 procent.  

4.5.2 Bolagets talan 

Som stöd för att den fasta räntan på lånet om 16,5 procent varit marknadsmässig anförde 

bolaget att det interna lånet varit efterställt koncernens seniora lån och mezzaninlån. Mez-

zaninlån är lån som används när traditionell bankfinansiering inte medges på grund av hög 

risknivå. Sådana lån har ett stort antal externa långivare och erhålls därmed per definition 

på marknadsmässiga villkor. Bolaget ansåg således att mezzaninlånet, för vilket det hade 

lämnats säkerhet, var en relevant intern jämförelsetransaktion.  

Mezzaninlånet löpte med en ränta om 13 procent, och bolaget angav att det av allmänt ac-

cepterad finansteori således följer att den marknadsmässiga räntan på ett i förhållande till 
                                                 
224 Förvaltningsrättens dom 2011-05-20 i mål nr. 25719-10, 35840-10, 35841-10. 
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mezzaninlån efterställt lån inte kan understiga 13 procent. Vidare framhöll bolaget att låne-

avtalet innehöll s.k. convenants, genom vilka de externa mezzaninlångivarna tillförsäkrades 

en sådan insyn och kontroll i bolaget som kan jämställas med den som tillkommer moder-

bolaget. I nära anslutning till lånetillfället beställde bolaget ett utlåtande från en extern kon-

sultfirma, varvid en s.k. syntetisk kreditrating genomfördes. Till följd av en analys av jäm-

förbara transaktioner drogs slutsatsen att räntan om 16,5 procent med god marginal föll 

inom ett armlängdsmässigt intervall. 

4.5.3 Förvaltningsrättens domslut 

Förvaltningsrätten fann emellertid att det förelåg skillnader mellan moderbolagets och 

mezzaninlångivarens insyn och kontroll i bolaget, och beaktade särskilt att mezzaninavtalets 

convenants inte ger långivaren rätt att styra verksamheten och att insynen inte är på samma 

nivå. Mot bakgrund av moderbolagets insyn och styrning i dotterbolagets och koncernens 

verksamhet ansåg rätten att en högre ränta inte kan motiveras enbart på grund av att det in-

terna lånet är efterställt koncernens övriga lån.  

Vidare angav förvaltningsrätten att vid bedömning av kreditrisken måstebeaktas att det in-

terna lånet gavs i samband med investering i Ahlsellkoncernen och att ägandet gett en indi-

rekt säkerhet i tillgångarna. Den ränta på mezzaninlånet som bolaget hänvisat till kunde så-

ledes inte anses som en marknadsmässig jämförbar ränta. Förvaltningsrätten fann att skat-

teverket med tillräcklig grad av sannolikhet visat att en marknadsmässig ränta på det interna 

lånet inte översteg 8 procent, och att en justering därför var motiverad.  

4.6 Analys 

4.6.1 Inledning 

Uppsatsen har sin utgångspunkt i den svenska rättstillämpningen av korrigeringsregeln på 

lånetransaktioner. Därvid ses till skatteverkets ställningstagande och en rad domar där för-

valtningsrätten dömt i linje med ställningstagandet. Dessa bygger på en analog tolkning av 

regeringsrättens uttalande i Diligentiadomen till gränsöverskridande förhållanden där korri-

geringsregeln används. Frågan är om det är rimligt att Diligentiadomen har fått en sådan 

avgörande betydelse i den svenska rättstillämpningen, eller om förvaltningsrätten borde ha 

dömt annorlunda. I det följande analyseras därför regeringsrättens uttalande i Diligentia-

domen samt huruvida det kan tillmätas något direkt rättskällevärde vid tillämpning av kor-

rigeringsregeln.  
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4.6.2 Regeringsrättens uttalande i Diligentiadomen 

Det kan ifrågasättas huruvida regeringsrätten hade för avsikt att dess uttalande i Diligentia-

domen skulle få det inflytande som det fått på gränsöverskridande transaktioner. Av intres-

se för analysen är ett par formuleringar från domskälen. Regeringsrätten framförde till en 

början att vid ett lån som lämnas från ett moderbolag till dess dotterbolag gäller delvis 

andra förutsättningar än för en extern långivare. Rätten angavatt moderbolaget har en så-

dan insyn och kontroll i dotterbolaget som den externe långivaren typiskt sett saknar. Ett 

lån från ett moderbolag till ett dotterbolag har således särdrag som påverkar kreditrisken 

och därmed räntan. Den vid beskattningen godtagbara räntan kan därför, vid lika villkor i 

övrigt, inte utan vidare bestämmas till vad som skulle ha ansetts marknadsmässig om lån-

givaren varit extern. Vidare framhöll regeringsrätten att den fann att kreditrisken i detta fall 

varit lägre än om låneavtalet hade ingåtts mellan oberoende parter.  

Det kan återigen framhållas att målet rörde ett lån som lämnats utan säkerhet från ett 

svenskt moderbolag till dess svenska dotterbolag, vilket ersatt externa lån med panträtt i 

bolagets fastigheter. Inga externa finansiärer med bättre förmånsrätt var inblandade, och 

moderbolaget torde ha sådan kontroll över dotterbolaget att det inte bedömdes sannolikt 

att dotterbolagets värde, dvs. fastigheterna, skulle ha tagits i anspråk då moderbolaget hade 

en indirekt säkerhet i dem. Regeringsrätten kan således anses ha menat att kreditrisken i just 

detta fall varit lägre än normalt för lån lämnade utan säkerhet. Moderbolagets insyn och 

kontroll kunde alltså mer eller mindre jämställas med panträtten och ersatte därmed beho-

vet av säkerhet.  

Med beaktande av omständigheterna i fallet och regeringsrättens sätt att formulera sig på 

kan slutsatsen dras att regeringsrätten tar hänsyn till att olika faktorer, varav insyn och kon-

troll är några, bör beaktas vid bedömning av vad som utgör en godtagbara marknadsmässig 

intern ränta. Graden av insyn och kontroll kan variera, varför en bedömning måste göras i 

varje enskilt fall. Normalt sett kräver externa långivare viss insyn och kontroll i det lånta-

gande bolaget, och det faller naturligt att kraven blir mer långtgående när det är fråga om 

större belopp. Det innebär att i de flesta fall kommer den insyn och kontroll som regleras i 

de externa låneavtalen motsvara den insyn och kontroll som moderbolaget har i sitt dotter-

bolag. Regeringsrätten kan anses med att räntan inte utan vidare kan bestämmas till vad 

som skulle anses marknadsmässigt om långivaren varit externha menat att i normalt fall 
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ska räntan mellan två svenska bolag motsvara räntan som satts på marknaden av en extern 

långivare, men att undantag kan medges i vissa fall.225 

Vid bedömning av graden av insyn och kontroll föreligger betydande skillnader i omstän-

digheterna mellan Nybrojarl och Diligentiamålet. I Nybrojarl var externa finansiärer som 

hade bättre rätt till bolagets tillgångar vid en eventuell framtida konkurs inblandade. Vidare 

hade lånet som var uppe till prövning lämnats i samband med förvärv av det låntagande 

bolaget. Vid denna tidpunkt är det inte sannolikt att det långivande moderbolaget har 

samma insyn och kontroll som de externa långivarna, eftersom dessa vid stora lån normalt 

sett genomför betydande genomlysningar av låntagaren.226Vidare rörde Nybrojarl ett gräns-

överskridande lån, vilket ska bedömas enligt korrigeringsregeln. Vilken betydelse detta har i 

jämförelse med Diligentiadomen behandlas i följande avsnitt.  

4.6.3 Diligentiadomens betydelse vid bedömning enligt korrigeringsre-
geln 

Regeringsrätten har upprepade gånger slagit fast att korrigeringsregeln är en specialbe-

stämmelse för internationella förhållanden.227 Vid bedömning av gränsöverskridande trans-

aktioner har således korrigeringsregeln företräde framför andra svenska skatteregler och 

domstolspraxis. Regeln ger uttryck för armlängdsprincipen och ska tolkas enligt OECD:s 

riktlinjer. Det innebär att, till skillnad från vid helt svenska förhållanden, utrymmet för 

tolkning av vad som utgör en marknadsmässig ränta är inskränkt vid bedömning enligt kor-

rigeringsregeln jämfört med vid svenska allmänna skatteregeler.  

Diligentiadomen rörde ett lån som lämnats mellan två svenska företag, varför korrigerings-

regeln inte var tillämplig. Regeringsrätten hade således i sin bedömning inte att ta ställning 

till huruvida den interna räntan varit marknadsmässig i enlighet med armlängdsprincipen så 

som den uttrycks i OECD:s riktlinjer.  

Förvaltningsrättens domar å andra sidan rörde gränsöverskridande lån, där korrigeringsre-

geln ska tillämpas för att avgöra om lånen lämnats till en marknadsmässig ränta. Med hän-

syn till att korrigeringsregeln dels har företräde framför övrig svensk rätt och praxis, dels 

ska tolkas enligt riktlinjerna, kan slutsatsen dras att Diligentiadomen utifrån ett juridiskt 

                                                 
225 Denna tolkning görs även av Wiséen. 

226 Angående omständigheterna vid förvärvstidpunkten, se Wiséen.  

227 RÅ 2004 ref. 13 och RÅ 2006 ref. 37. 
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rättskälleresonemang saknar direkt rättskällevärde vid tillämpning av korrigeringsregeln.228 

Att förvaltingsrätten trots det hänvisar till Diligentiadomen och bygger sina domslut på re-

geringsrättens uttalande kan därmed inte anses rimligt.  

4.7 Avslutande kommentar 

Det stora inflytandet som Diligentiadomen haft på internprissättningsfrågor i lånesituatio-

ner har sin grund i att skatteverkets i sitt ställningstagande angett att domen är tillämplig på 

gränsöverskridande transaktioner där korrigeringsregeln används. Skatteverkets uttalande är 

inte på något vis bindande för varken de skattskyldiga företagen eller domstolarna. Ställ-

ningstagandet har emellertid fått avgörande betydelse inom den svenska rättstillämpningen 

då förvaltningsrätten i efterföljande domar dömt i linje med det. Domarna bygger således 

på en analog tolkning av regeringsrättens uttalande i Diligentiadomen till gränsöverskridan-

de förhållanden, ochdet som synes varit avgörande i bedömningarna är den insyn och kon-

troll som anses föreligga vid interna transaktioner mellan moder- och dotterbolag jämfört 

med vid externa. Sett både till hur regeringsrätten formulerat sig i Diligentiadomen samt till 

att domen anses sakna direkt rättskällevärde vid tillämpning av korrigeringsregeln, anses 

inte det inflytande som domen fått vara befogat. 

Skulle regeringsrättens bedömning anses vara i linje med OECD:s riktlinjer finns det inget 

som hindrar att förvaltningsrätten dömer i linje därmed, då utgången blir densamma. Hu-

ruvida detta är fallet behandlas i uppsatsens avslutande analysdel, vilken utgår från skatteve-

rekets handledning och förvaltingsrättens domar. 

                                                 
228 Liknande resonemang dras även av Moran och Persson. 
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5Rättssäkerhet 

5.1 Inledning 

Principen om rättssäkerhet är en allmän EU-rättslig princip som måste följas av EU:s insti-

tutioner och medlemsstater.229 Det är en av de mest centrala rättsprinciper som utvecklats 

av EU-domstolen.230 Principen ställer krav på att en reglering ska vara så tydlig att den en-

skilde ska kunna handla utifrån de rättigheter och skyldigheter som den uppställer.231 

Begreppet rättssäkerhet används i ett flertal områden, inte minst inom skatterätten. Trots 

det har begreppet inte getts någon klar eller allmänt accepterad definition.232 En framträ-

dande anledning till det är att begreppet rymmer åtskilliga aspekter.233I litteraturen har ut-

vecklats varierande definitioner där begreppets knyts till olika aspekter och termer.234 Av ut-

rymmes- och väsentlighetsskäl behandlas inte alla i uppsatsen. Då uppsatsens syfte är att 

analysera huruvida den svenska tolkningen av armlängdsprincipen bidrar till en rättssäker 

tillämpning av korrigeringsregeln, söks i det följande att fastställa en enhetlig definition av 

begreppet. Innebörden av begreppet framgår intei lagtext och ledning söks i förarbeten och 

doktrin som behandlar området.   

5.2 Begreppet 

För att fastställa innebörden av rättssäkerhetsbegreppet kan till en början ses till själva or-

det. Utifrån enbart begreppets ordalydelse kan på ett klart och enkelt sätt uttolkas att inne-

börden är säkra rättsregler som den skattskyldige kan lita på.235 

Sett till rättssäkerhetsbegreppets syfte är utgångspunkten att skydda den enskilde mot obe-

rättigade anspråk från den offentliga maktens sida.236För att det ska uppnås krävs klara och 
                                                 
229Se ex. de förenade målen C-487/01 och C-7/02 Gemeente Leusden och Holin Groep BV cs mot Staatssec-
retaris van Financiën, REG [2004] s. I-05337, p. 57. 

230 Bernitz, s 170. 

231 Se ex. mål C-143/93, Gebroeders van Es Douane Agenten BV v Inspecteur der Invoerrechten en Accijn-
zen, REG [1996] s. I-00431, p.27, och mål C-110/03 Belgien mot Kommissionen, REG [2005] s. I-2829, p. 
30. 

232Se ex. prop. 1993/94:15, s. 69, Axberger, s. 164 samt Påhlsson (1998), s. 769. 

233Prop. 1993/94:151, s. 69. 

234 Se ex. Beyer, 11-12 där det anges att advokatsamfundet definierar rättssäkerhet genom att ställa upp fem 
principer som måste vara uppfyllda. Se även Påhlsson (1998), s. 769. 

235Axberger, s. 165. 
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tydliga lagar som på ett objektivt sätt tillämpas enligt intentioner och lydelse. Rättssäker-

hetskravet riktar sig därmed mot rättssystemet i dess helhet, och inte enbart till varken 

domstolarna eller lagstiftaren.237 Att staten och statsorganen är skyldiga att följa gällande 

rätt i allt sitt handlande kännetecknar idén om en rättsstat.238Idén har sin grund i att det ska 

finnas garantier mot missbruk av den makt som tilldelas staten av dess invånare.239En rätts-

stat förutsätter således rättssäkerhet, vilket i sin tur förutsätter att legalitetsprincipen samt 

objektivitets- och likhetsprinciperna efterföljs.240 

Av det förda resonemanget kan utläsas att rättssäkerhet innebär  

dels att lagar och rättsprinciper ska vara utformade på ett sätt som gör att de kan 

tillämpas på ett förutsebart och kontrollerbart sätt, 

dels ett system för rättstillämpning vars funktion kan förutses och kontrolleras.241 

Förutsebarhet och kontrollerbarhet är således centrala för rättssäkerhetsbegreppet, vilket 

ofta utgåsfrån vid fastställande av innebörden.242Med förutsebarhet menas att den enskilde 

med någorlunda säkerhet kan förutse vad som kommer att inträffa om denne agerar på ett 

visst sätt.243Det ställer inte bara krav på klar och tydlig lagtext, utan även på ett rättssystem 

där lika fall behandlas lika.244Vid myndighetsutövning ska även de åtgärder som vidtas stå i 

rimlig proportion till vad som står att vinna med dem.245 

Kontrollerbarhetsaspekten innebär att det måste gå att kontrollera att lagen tillämpas på ett 

tillfredställande sätt. Välformulerad lagtext är inte tillräckligt, utan det krävs att myndigheter 

                                                                                                                                               
236Prop. 1993/94:151, s. 69. 

237Axberger, s. 153. 

238Grundpelarna i idén om en rättsstat kommer till uttryck på flera ställen i regeringsformen. Se ex. 1 kap 1, 4, 
8 §§, 2 kap. samt 8 kap. 2 §.    

239Prop. 1993/94:151, s.69 samt Axberger, s. 152. 

240Se prop. 1993/94:151, s. 69-70 och Påhlsson, s. 60. 

241Axberger, s. 153. 

242Se ex. SOU 1993:62, s. 75, Prop. 1993/94:151, s. 69-70, Påhlsson (1998), s. 769 och 775, Peczenik, s. 48, 
Axberger, s. 153 ochBeyer, s. 14 f.f. 

243 Beyer, s. 22. 

244 Prop. 1993/94:151, s. 70. 

245 Prop. 1993/94:151, s. 70. 
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och domstolar öppet redovisar sina tolkningar och resonemang på ett sätt som gör det 

möjligt att kontrollera deras trovärdighet.246 Kontrollmöjligheterna riktar sig både till de en-

skilda och till skatteverket. Vid skatteverkets kontroll av reglers efterlevnad är det viktigt att 

kontrollintresset vägs mot skyddet för den enskildes personliga integritet samt att det blir 

en balans mellan det allmännas och den enskildes intressen.247 

5.3 Begreppets användning i uppsatsen 

Från föregående intention att fastställa innebörden av rättssäkerhet framgår för det första 

att begreppet ställer krav på klar och tydlig lagtext. Armlängdsprincipen kommer till uttryck 

i inkomstskattelagen genom korrigeringsregeln.248Det kan med stor säkerhet påstås att den 

svenska rättsregeln inte uppfyller kraven på klarhet och tydlighet.249 Då syftet med uppsat-

sen är att analysera huruvidaden svenska tolkningen av armlängdsprincipen bidrar till en 

rättssäker tillämpning av korrigeringsregeln, är påståendet dock inte väsentligt. Av central 

betydelse är att se till den svenska rättstillämpningen av korrigeringsregeln.  

Enligt förutsebarhetsrekvisitet ska som framgår lagen tillämpas på ett objektivt sätt enligt 

dess intentioner och lydelse för att den skattskyldige ska kunna förutse de rättsliga konse-

kvenserna av sitt handlande. Korrigeringsregeln ger uttryck för armlängdsprincipen, vars 

innebörd och syfte behandlas ingående i OECD:s riktlinjer.250 Med tanke på det rättskälle-

värde som tillmäts OECD:s arbeten kan det vid beaktande av huruvida rättssäkerheten är 

upprätthållen i den svenska rättstillämpningen ifrågasättas om domstolarna och skattever-

ket, vid tillämpning av korrigeringsregeln, tolkar armlängdsprincipen på ett sätt som över-

ensstämmer med OECD:s riktlinjer.251 

Sett även till kontrollerbarhetsrekvisitet, dvs. tillsammans med kravet på förutsebarhet, är 

frågan huruvida domstolarna och skatteverket redovisar sina tolkningar tillräckligt tydligt 

för att den skattskyldige ska kunna kontrollera dem och därmed förutse de rättsliga följder-

na av sitt handlande. Med andra ord: är det möjligt för företagen att, med vägledning från 

                                                 
246 Påhlsson (1998), s. 775. 

247 Prop. 1993/94:151, s. 70. 

248 Prop. 2005/06:169, s. 90. 

249 Jfr. ovan avsnitt 2.2.4. 

250 Se ex. ovan fotnot 92. 

251 Se ovan avsnitt 2.3.4. 
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praxis och skatteverkets handlingar, förutse om räntan på lån som lämnas inom intresse-

gemenskapen är marknadsmässig?Vid besvarande av frågan bör likhets- och objektivitets-

principerna beaktas, då dessa förutsätts iakttas av domstolarna och skatteverket för att 

rättssäkerhet ska upprätthållas.252 

Eftersom legalitetsprincipen är en förutsättning för rättssäkerhet bör den tas hänsyn till vid 

behandling av rättssäkerhetsaspekten.253Därvid bör de skatteavtal som Sverige ingått med 

andra länder, och som är införlivade i svensk rätt, beaktas.254Armlängdsprincipen finns in-

tagen i skatteavtalen, och frågan är om den svenska tolkningen av armlängdsprincipen ris-

kerar att leda till avsteg från legalitetsprincipen. Vid bedömningen av huruvida det förelig-

ger en risk till avsteg från legalitetsprincipen vägs den enskildes intresse av att kunna förut-

se när denne kommer att påföras skatt mot statens intresse av skydda den nationella skatte-

basen.255

                                                 
252 Se även ovan avsnitt 3.1. 

253 Se även ovan avsnitt 3.1. 

254 Se ovan avsnitt 3.6. 

255 Jfr. ovan avsnitt 2.4. 
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6Analys och slutsatser 

6.1 Inledning 

Uppsatsen behandlar prissättning av ränta på lån som lämnas mellan företag i intressege-

menskap, och syftet är att analysera huruvida den svenska tolkningen av armlängdsprinci-

pen bidrar till en rättssäker tillämpning av korrigeringsregeln. Analysen utgår från skatte-

verkets ställningstagande samt en rad domar där förvaltningsrätten dömt i linje med ställ-

ningstagandet. Dessa bygger på en analog tolkning av Diligentiadomen till gränsöverskri-

dande förhållanden. Som framhålls i uppsatsen anses domensakna direkt rättskällevärde vid 

tillämpning av korrigeringsregeln, vilken ska tolkas enligt OECD:s riktlinjer.256 

För att uppfylla uppsatsens syfte ses till rättssäkerhetsaspekten.I uppsatsen utgår rättssäker-

hetsaspekten från att kraven på förutsebarhet, kontrollerbarhet och lagbunden tillämpning 

av skattebestämmelser följs.257I frågan om förutsebarhets- och kontrollerbarhetsrekvisiterna 

är uppfyllda ses för det första till huruvida den svenska tolkningen av armlängdsprincipen 

överensstämmer med OECD:s riktlinjer. För det andra ses till huruvida skatteverket och 

domstolarna har redovisat sina tolkningar tillräckligt tydligt för att de skattskyldiga ska kun-

na förutse de skattemässiga konsekvenserna av sitt handlande samt iakttagit likhets- och 

objektivitetsprinciperna. Slutligen görs bedömningen om den svenska tolkningen riskerar 

att leda till avsteg från legalitetsprincipen.  

6.2 Är den svenska tolkningen av armlängdsprincipen i linje 
med OECD:s riktlinjer? 

6.2.1 Inledning 

Armlängdsprincipen ska enligt riktlinjerna tolkas i ljuset av the separate entity approach.258 

För att hitta ett armlängdsmässigt pris ska alltså ses tillvillkor som skulle ha avtalats i en 

jämförbar okontrollerad transaktion. En jämförbarhetsanalys, vilken företas för att avgöra 

om erforderlig jämförbarhet föreligger, är därför central för armlängdsprincipen.259 

                                                 
256 Se ovan avsnitt 4.6.3. 

257 Se ovan avsnitt 5.3. 

258 Se ovan avsnitt 2.3.3.2 och riktlinjerna p. 1.6.  

259 Se ovan avsnitt 2.3.3.4. 
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Skatteverket och förvaltningsdomstolen menar att insyn och kontroll är sådana villkor som 

ska ses till vid fastställandet av vad som utgör en marknadsmässig ränta.260 Frågan är om ett 

sådant förhållningssätt till armlängdsprincipen är i linje med OECD:s riktlinjer. 

Det bör återigen framhållas att avtalsvillkoren i de okontrollerade transaktionerna som ses 

till vid jämförbarhetsanalysen oftast innehåller krav på insyn och kontroll hos det låntagan-

de bolaget.261Dessa krav blir i normalt fall mer långtgående ju större lånebeloppet är, och 

det är högst sannolikt att långivaren i de allra flesta fall tryggar upp sig till samma nivå som 

moderbolaget.   

6.2.2 The separate entity approach 

Enligt OECD:s riktlinjer ska företag i intressegemenskap behandlas som om de vore fristå-

ende från varandra vid fastställandet av ett armlängdsmässigt pris.262 Avtalsförförhållanden 

mellan företag i intressegemenskap ska alltså behandlas på samma sätt som avtalförhållan-

den mellan oberoende företag. För finansiella tjänster, exempelvis lån, framgår att skillna-

der vid jämförelse mellan beroende- respektive oberoende avtalsförhållanden som kan här-

ledas tillbaka till intressegemenskapen inte i sig ska tillåtas påverka armlängdspriset.263 Det 

kan anses innebära att, vid prissättning av lån, sådana skillnaderinte ska göra att transaktio-

nen prissätts annorlundaenbart på den grunden att de kan härledas tillbaka till intressege-

menskapen. 

Skatteverket anser emellertid i sitt ställningstagande att interna lån utan säkerhet inte kan 

jämställas med externa lån utan säkerhet eftersom externa långivare saknar den insyn och 

kontroll över låntagarens verksamhet som föreligger vid interna lån.264Skatteverket tar där-

med hänsyn till skillnader – insyn och kontroll – som kan härledas tillbaka till gemenska-

pen, och låter dessa skillnader vara avgörande i bedömningen. Det framgår inte någonstans 

i riktlinjerna att armlängdsprincipen tillåter avsteg från the separate entity appro-

ach.Skatteverket, och även förvaltningsdomstolen som synes dela skatteverkets uppfatt-

                                                 
260 Härvid åsyftas skatteverkets ställningstagande och förvaltningsrättens domar och som behandlas i kap. 4, 
se fotnot 205 och 206.  

261 Se ovan avsnitt 4.6.2.  

262 Se ovan avsnitt 2.3.3.2. och riktlinjerna, p. 1.6. 

263 Se ovan avsnitt 2.3.3.2 och riktlinjerna, p. 7.19. 

264 Här menas med interna lån lån som lämnats från ett moderbolag till dess dotterbolag. 
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ning, kan därmed anses ha ett förhållningssätt som inte är i linje med armlängdsprinci-

pen.265 

6.2.3 Jämförbarhetsanalys 

Armlängdsprincipen går ut på att jämföra priset i en kontrollerad transaktion med priset i 

en jämförbar okontrollerad transaktion, och en jämförbarhetsanalys är därför som framgår 

central.266Vid tillämpning av marknadsprismetoden anses en sådan jämförbarhet föreligga 

när det inte finns någon skillnad mellan de jämförbara transaktionerna som påtagligt skulle 

kunna påverka priset på en öppen marknad, eller när tillräckligt säkra justeringar kan göras 

för att eliminera påtagliga effekter av sådana skillnader.267 

Vid jämförbarhetsanalysen kan hänsyn alltså tas till skillnader,som har en påtaglig prispå-

verkan på den öppna marknaden,mellan en kontrollerade- respektive okontrollerad transak-

tion. Det förutsätter att tillräckligt säkra justeringar kan göras för att eliminera effekterna av 

sådana skillnader.Därav kan slutsatsen dras att det måste finnas information tillgänglig på 

marknaden, dvs. som kommer från en okontrollerad transaktion, som bestyrker storleken 

av justeringarna. Å andra sidan behöver skillnader inte beaktas om de inte kan bestyrkas 

påverka priset i en okontrollerad transaktion eller där de inte har en påtaglig påverkan på 

priset.  

I sitt ställningstagande anger skatteverket att ett lån utan säkerhet som ett moderbolag läm-

nar till sitt dotterbolag inte är jämförbart med ett lån från en extern långivare till samma 

dotterbolag. Skatteverket menar därmed att det finns brister i jämförbarheten. Detta moti-

veras med att den kontroll som moderbolaget har över dotterbolaget medför en lägre kre-

ditrisk jämfört med en extern långivare när omständigheterna i övrigt är likartade.  

Med beaktande av vad OECD anger gällande jämförbarhetsanalysen är det svårt att finna 

stöd för skatteverkets förhållningsätt i riktlinjerna. Det kan ifrågasättas huruvida det över-

huvudtaget kan finnas information att hämta från en okontrollerad transaktion som kan be-

styrka värdet av ett moderbolags insyn och kontroll, särskilt i fall då det interna lånet är ef-

terställtexterna lån där säkerhet redan lämnats till de externa långivarna.268 

                                                 
265 Se liknande resonemang i Wiséens artikel. 

266 Se ovan avsnitt 2.3.3.4. 

267 Se riktlinjerna, p. 2.13-2.14. 

268 Liknande resonemang dras av Wiséen. 



 Analys och slutsatser 

 
54

Något annat som är av intresse att belysa är att det är skatteverket som har bevisbördan för 

att korrigeringsregeln är tillämplig och att den internt satta räntan avviker från den som 

skulle ha satts mellan oberoende företag.269 Det kan anses innebära att skatteverket har att 

göra sannolikt dels att insynen och kontrollen har en påtaglig påverkan på priset, dels att 

denna prispåverkan kan bestyrkas med information hämtad från en okontrollerad transak-

tion. Utifrån skatteverkets bevisning i Nybrojarl är det svårt att se att skatteverket har upp-

fyllt sin bevisbörda.270 

6.3 Har skatteverket och domstolarna redovisat sina tolk-
ningar tillräckligt tydligt? 

6.3.1 Inledning 

Riktlinjerna ger idag inte någon specifik vägledning gällande vilka villkor som ska ses till vid 

fastställande av en marknadsmässig ränta. Av normal ränteteori, och även av förarbeten på 

området, följer att några av de villkor som ska ses till för att avgöra om räntenivån överens-

stämmer med armlängdsprincipen är huruvida lånet är underordnat andra fordringsägares 

rätt, vilken säkerhet som ställts för lånet samt låntagarens kreditvärdighet.271 

Skatteverket och förvaltningsrätten anser som nämnt att insyn och kontroll är ytterligare 

faktorer som ska beaktas vid fastställande av en marknadsmässig ränta. Frågan är om det är 

möjligt för deskattskyldiga företagen att från ställningstagandet eller domarna utläsa hur in-

syn och kontroll ska beaktas när de ska försöka fastställa vad som utgör en marknadsmässig 

ränta 

6.3.2 Insyn och kontroll 

I Nybrojarl ansåg bolaget att dess mezzaninlån var en relevant jämförelsetransaktion. Bola-

get styrkte sin talan med att hänvisa till convenants som tillförsäkrade mezzaninlångivaren 

insyn och kontroll på en nivå som kunde jämställas med moderbolagets. Vidare framhöll 

bolaget att det interna lånet var efterställt koncernens mezzaninlån, samt att förekomsten 

av mezzaninlån talar för att en hög risknivå föreligger. Bolaget kunde också med en genom-

förd syntetisk kreditrating, genom vilken en analys av jämförbara transaktioner där hänsyn 

                                                 
269 Se ovan avsnitt 2.2.2.4. 

270 Denna uppfattning delas av Wiséen.  

271Se ovan avsnitt 2.2.3 och prop. 2005/06:169, s. 105.  
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tagits till de för bedömningen väsentliga faktorerna gjordes, visa att räntan varit marknads-

mässig.  

Förvaltningsrätten fastställde emellertid skatteverkets talan och ansåg att mezzaninlånet inte 

kunde anses var en jämförbar transaktion. Trots bolagets argument motiverade förvalt-

ningsrätten i stort sett sitt domslutmed att det förelåg skillnader i insyn och kontroll. Både 

skatteverket och förvaltningsdomstolen verkar således tillmäta den insyn och kontroll som 

anses följa av intressegemenskap så stor betydelse att det överordnar sig avgörande faktorer 

som enligt normal ränteteori och förarbeten på området ska beaktas vid bestämmandet av 

vad som utgör en marknadsmässig ränta. 

6.3.3 Hur ska insyn och kontroll värderas? 

Skatteverket medger visserligen i sitt ställningstagande att den omständighet att moderbola-

gets kontroll över dotterbolaget medför en lägre kreditrisk inte innebär att alla dotterbolag 

är lika kreditvärdiga eller att det går att ge några schablonmässiga riktlinjer för hur kontrol-

len påverkar räntenivån. Däremot framhålls att vad som utgör en marknadsmässig ränta på 

ett koncerninternt lån ska bedömas i varje enskilt fall. Skatteverket anger dock inte hur en 

sådan bedömning ska gå till. Utöver denna bristande vägledning har bolagen i de aktuella 

fallen även påförts skattetillägg för att de inte gjort lämpliga justeringar för insyn och kon-

troll.  

Förvaltningsrätten har i målen dömt i linje med skatteverket. I Nybrojarl hade bolaget till 

synes starka argument för att räntan i fråga varit marknadsmässig, och hänvisade till en 

genomförd analys av jämförbara transaktioner. Förvaltningsrättens domskäl å andra sidan 

är väldigt kortfattade och saknar välmotiverade resonemang. Vad gäller mezzaninlånets 

convenants anges endast att de inte ger rätt att styra verksamheten samt att insynen inte är 

på samma nivå som ett moderbolags. Vid förvaltningsrättens bedömning av kreditrisken är 

det vidare svårt att utläsa vad som menas med att det förelåg en indirekt säkerhet i tillgång-

arna. 

Om det ska vara godtagbart att ange enavgörande ståndpunkt utan att tydligt motivera den-

så möjliggörs en rättstillämpning där långtgående slutsatser kan dras som i princip saknar 

rättslig grund. Det riskerar att leda till en rättstillämpning som inte är objektiv och där lika 

fall inte behandlas lika, vilket därmed innebär en risk till avsteg från objektivitets- och lik-
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hetsprinciperna.272Sett ur ett internationellt perspektiv, dvs. i situationer där rättstillämparen 

har att beakta internationella riktlinjer, kan konsekvenserna bli förödande. Syftet med 

OECD:s arbeten är just att bidra till en gränsöverskridande enhetlig rättstillämpning.273 Att 

verka för en enhetligheten är något som skatteverket för övrigt har en stadgad skyldighet 

att göra.274 

Vid beaktande av rättssäkerhetsaspekten kan såväl skatteverket som förvaltningsrätten an-

ses brista i sin redovisning. Att införa insyn och kontroll som ytterligare faktorer att beakta 

vid analys av jämförbarhet utan att ange hur det ska gå till skapar stora svårigheter för de 

skattskyldiga bolagen, särskilt med hänsyn till att vägledning för detta inte kan hämtas från 

OECD:s riktlinjer. 

6.4 Riskerar den svenska tolkningen att leda till avsteg från 
legalitetsprincipen? 

Upprätthållandet av rättssäkerhet kräver genom legalitetsprincipen att de svenska skatteav-

talen följs av både skatteverket och domstolarna. Det har sin grund i att skatteavtalen är in-

förlivade i svensk rätt och gäller som lag här i landet.275 

De svenska skatteavtalen följer OECD:s modellavtal.Armlängdsprincipen finns intagen i 

modellavtalets artikel 9, vars innehåll stämmer överens med den svenska korrigeringsregeln. 

Modellavtalet och dess kommentarer är inte på något sätt direkt bindande för OECD:s 

medlemsstater, men kan sägas ha ett betydande svenskt rättskällevärde på två olika grunder. 

Den första är den genomslagskraft som de fått i praktiken. Modellavtalet följs av såväl 

medlemsstater som icke-medlemsstater vid utformandet av nya skatteavtal, och kommenta-

rerna används flitigt vid rättstillämpningen. För det andra hänvisar artikelns kommentar till 

riktlinjerna då de behandlar hur armlängdsprincipen ska tolkas och tillämpas. Regeringsrät-

ten har slagit fast att riktlinjerna kan tjäna till ledning vid tolkning av armlängdsprincipen 

när korrigeringsregeln tillämpas, och därmed tillerkänt dem rättskällevärde.276 

                                                 
272 Se ovan kap. 5 och avsnitt 3.1. 

273 Jfr. riktlinjerna, ingressen p. 7.  

274 Se ovan avsnitt 3.4. 

275 Se ovan avsnitt 2.6 och 3.1 samt kap. 5.  

276 Se ovan avsnitt 2.3.4. 
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Enligt den gyllene regeln kan ett skatteavtal förhindra ett svenskt skatteanspråk, även om 

ett sådant skulle anses föreligga enligt svensk rätt.277Vid tillämpning av korrigeringsregeln-

saknar detta betydelse, eftersom tillämparen av korrigeringsregeln i vilket fall är bunden av 

riktlinjerna. Slutsatsen kan därav dras att den svenska tolkningen av armlängdsprincipen 

måste vara i linje med OECD:s riktlinjer, oavsett om rättstillämparen ser till skatteavtalets 

eller inkomstskattelagens korrigeringsregel. Myndigheterna är förpliktade att underlåta att 

företa justeringar utanför artikelns tillämpningsområde.278 I förhållanden av internprissätt-

ningsjusteringar stämmer ett sådant synsätt väl överens med den gyllene regeln.279 

Armlängdsprincipen ska således inom den svenska rättstillämpningen alltid tolkas i linje 

med OECD:s riktlinjer, oavsett om den kommer till uttryck i den svenska korrigeringsre-

geln eller i ett skatteavtal. Vid tillämpning av regeln avses att förhindra att vinster överförs 

till utlandet genom oriktig prissättning. Detta intresse som staten har av att skydda den 

svenska skattebasen kan vid beaktande av rättssäkerhetsaspekten ställas mot den enskildes 

intresse av att kunna förutse när denne kommer att påföras skatt.280 Legalitetsprincipen in-

nebär att skatt inte kan krävas utan att det finns bestämmelser därom, och enligt grundlag 

är det endast riksdagen som har kompetens att stifta skattelag.281 Att domstolarna och skat-

teverket gör bedömningar som strider mot OECD:s riktlinjer innebär att de går för långt i 

sin verksamhetsutövning, och att balansen mellan den skattskyldiges och statens intressen 

inte är upprätthållen. En tolkning av armlängdsprincipen som strider mot OECD:s riktlin-

jer riskeraronekligen att leda till avsteg från legalitetsprincipen, och därmed äventyra upp-

rätthållandet av rättssäkerhet. 

6.5 Ytterligare iakttagelser 

Från det ovan anförda görs iakttagelsen att skatteverket och förvaltningsrätten anser att av-

vikelser från armlängdsprincipen ska göras när det är fråga om ett lån som lämnats från ett 

moderbolag till dess dotterbolag utan säkerhet. Wiséen anger en intressant fundering kring 

vilka konsekvenser ett sådant förhållningssätt kan få. Det går nämligen alltid att hävda att 

ett moderbolag vet mer om sitt dotterbolag än en utomstående part, och hänsyn till insyn 

                                                 
277 Se ovan avsnitt 2.6. 

278 Se ovan avsnitt 2.3.2.3. 

279 Jfr. ovan avsnitt 2.6. 

280 Se ovan avsnitt 2.4 och 5.3. 

281 Se ovan avsnitt 3.1 och 3.2. 
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och kontroll är svårt att begränsa till att vara ett villkor vid prissättning av lån utan säkerhet. 

Synsättet riskerar således att spridas till internprissättning av flera andra typer av transaktio-

ner.  

Ytterligare en intressant iakttagelse är att vad som hittills sagts rör insyn och kontroll som 

ett moderbolag har i sitt dotterbolag. Hur ska insyn och kontroll beaktas i förhållanden där 

lån lämnas från ett dotterbolag till ett moderbolag? Ett dotterbolag har varken någon sådan 

insyn eller kontroll som ett moderbolag anses ha över sitt dotterbolag. 

Slutligen kan nämnas att skatteverket nyligen i ett omprövningsbeslut gällande ett fall där 

omständigheterna varit snarlika de i uppsatsen behandlade målen medgett bolaget i fråga 

rätt att göra skattemässiga avdrag till det satta räntebeloppet. Motiveringen var att utred-

ningen av vad som utgör en marknadsmässig ränta på det interna lånet inte gav tillräckligt 

stöd för att upptaxera bolaget.282 Detta är troligtvis det enda fall där skatteverket i sitt om-

prövningsbeslut medgett att dess utredning inte varit tillräcklig för att neka bolaget av-

drag.Tyder det här på att rättsläget håller på att ändras? Diskussionen kring räntesättning av 

interna lån går högst troligt vidare, och det är ytterst intressant att se hur utvecklingen i den 

svenska rättstillämpningen kommer att se ut. 

6.6 Sammanfattande slutsats 

Vid den svenska rättstillämpningen av korrigeringsregeln har insyn och kontroll införts som 

faktorer som ska beaktas vid bestämmandet av vad som utgör en godtagbar marknadsmäs-

sig ränta ienlighetmed armlängdsprincipen. Denna utveckling har sin grund i att skattever-

ket och förvaltningsrätten gjort en analog tolkning av Diligentiadomen till gränsöverskri-

dande förhållanden, trots att domen anses sakna direkt rättskällevärde vid tillämpning av 

korrigeringsregeln. 

Införandet av ett krav på att insyn och kontroll ska beaktas vid fastställande av vad som ut-

gör en marknadsmässig ränta strider inte bara mot den för armlängdsprincipens fundamen-

tala separate entity approach. Det har även skapat oklarheter kring hur jämförbarhetsanaly-

sen ska genomföras, vilken är central för armlängdsprincipen. Skatteverket verkar inteha 

kunnat visa att det är möjligt att tillämpa korrigeringsregeln i enlighet medsitt ställningsta-

gande. Vidare har skatteverket intesagt hur insyn och kontroll ska beaktas vid tolkning en-

                                                 
282 Detta har kunnat utläsas från pwc:s hemsida, 
http://www.pwcnews.se/Taxmatters/Foretagsbeskattning/PM/, 2012-03-10. 
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ligt armlängdsprincipen. Detta går inte heller att utläsa från förvaltningsrätten domar, vilka 

för övrigt kan anses riskera att leda till avsteg från likhets- och objektivitetsprinciperna.  

Skatteverket och förvaltningsrätten har således skapat stora svårigheter för de skattskyldiga 

företagen när de ska försöka fastställa vad som utgör en marknadsmässig ränta i enlighet 

med korrigeringsregeln och armlängdsprincipen. De kan varken hämta erforderlig vägled-

ning från den svenska rättstillämpningen, eller vara säkra på att de inte kommer att upptax-

eras och påföras skattetillägg om de följer OECD:s riktlinjer.  

Härmed görs bedömningen att de krav som upprätthållandet av rättssäkerhet enligt uppsat-

sen uppställer inte är uppfyllda. Den svenska tolkningen anses inte vara i linje med 

OECD:s riktlinjer. Inte heller har varken skatteverket eller domstolarna redovisat sina tolk-

ningar på ett sätt som gör det möjligt för de skattskyldiga företagen att förutse de skatte-

mässiga konsekvenserna av sitt handlande. Eftersom armlängdsprincipen finns intagen i de 

svenska skatteavtalen, riskerar den svenska tolkningen även att leda till avsteg från legali-

tetsprincipen, vilken är en förutsättning för rättssäkerhet. Svaret på frågan huruvida den 

svenska tolkningen av armlängdsprincipen bidrar till en rättssäker tillämpning av korriger-

ingsregeln besvaras således nekande.  

 

. 
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