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Förord 

 
Writing is a lonely job. Having someone who 
believes in you makes a lot of difference. They 
don’t have to make speeches. Just believing is 
usually enough. / Stephen King1 

 
 
Som doktorand får man i hög utsträckning lära sig att uppskatta att jobba 
tillsammans med sig själv. Det bör dock sägas att utan hjälp och stöd från andra 
hade denna bok aldrig blivit varken till, klar eller särskilt innehållsrik. Det 
underlättar dessutom om man har någon (gärna flera) som tror på det man gör. 
Jag vill därför ta detta tillfälle i akt och tacka ett antal personer som på olika sätt 
har engagerat sig i mitt avhandlingsarbete. 

Justitieråd Kristina Ståhl har varit huvudhandledare för projektet och jag är 
verkligen Dig evigt tacksam för detta. Jag vill ge mitt varmaste tack för Ditt 
starka stöd, Ditt engagemang och Dina kloka ord. Justitieråd Thomas Bull har 
varit biträdande handledare och jag känner stor tacksamhet gentemot Dig för 
detta. Tack för alla krångliga frågor Du bollat med mig och för att Du hjälpt mig 
att navigera rätt. Universitetslektor Pernilla Rendahl har varit biträdande 
handledare och jag är mycket tacksam för detta. Tack för att Du oförtrutet stöttat 
mig i allt och låtit mig störa Dig i tid och otid. 

Jag vill också tacka professor Björn Westberg och sektionsansvarig Göran 
Wahlgren för det förtroende Ni visade mig genom att anställa mig, trots att det i 
stort sett inte var ekonomiskt möjligt vid den tidpunkten. Tankarna går även till 
professor Sture Bergström som före sin tidiga bortgång utgjorde ett gott stöd i 
avhandlingsprojektets början. 

Ett stort, varmt tack riktas till professor Mats Tjernberg för Dina många 
kloka råd och synpunkter i egenskap av slutseminarieopponent. Mitt varma tack 
går även till f.d. justitieråd Marianne Eliason för all Din goda hjälp och för att 
Du engagerat dig så mycket i mitt manus. Jag vill därtill tacka de personer, som 
är eller har varit anställda vid Skatteverkets huvudkontor och 
Finansdepartement, och som generöst delat med sig av sin kunskap och sina 
erfarenheter. Utan Er hade det blivit (ännu mer) svårt att skriva den här boken. I 
det sammanhanget vill jag därtill tacka framlidne Jan Francke, f.d. 
kammarrättspresident, f.d. ordförande i OECD Committee on Fiscal Affairs och 
tillika doktorandkollega. 

Varmt tack för att jag fått möjlighet att hålla forskningsseminarium vid 
Uppsala Universitet, framför allt med stöd av professor Mattias Dahlberg och 
professor Bertil Wiman. Stort tack även till universitetslektor Katia Cejie för 
anteckningar i samband med det seminariet. 

                                                        
1 King, Stephen, On Writing: A Memoir of the Craft (2000). 
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Det är även många vänliga själar som har tagit sig tid för att läsa och 
kommentera mitt manus i olika omfattning och vid olika stadier. Jag vill särskilt 
omnämna och därigenom varmt tacka docent Maria Hilling, docent Roger 
Persson Österman och universitetslektor David Kleist för detta. Likaså vill jag 
tacka professor emeritus Sven-Olof Lodin för hjälp med vissa begrepp, 
professor Lars-Göran Sund för intressanta synpunkter, och doktorandgruppen 
för både roliga och givande diskussioner. Ett stort tack går även till 
universitetsadjunkt Annika Hjalmarsson som professionellt och snabbt 
språkgranskat mitt manus. Därtill vill jag varmt tacka forskningskoordinator 
Susanne Hansson för all Din goda hjälp med layout och allt annat i samband 
med tryckningen av boken och för att Du, och administratör Marie Petersson, 
alltid finns där. 

Trots all god hjälp jag har fått, vill jag betona att alla eventuella felaktigheter 
och grodor självklart tillkommer mig själv. Material har beaktats till och med 1 
januari 2013. 

För ett stort antal resor, utlandsstudier och konferensbesök har flertalet 
generösa stipendier tacksamt mottagits från Skattenytt, Torsten och Ragnar 
Söderbergska stiftelserna samt IFA Sverige och IFA Storbritannien. 
Doktorandutbildningen har finansierats genom en doktorandtjänst vid Jönköping 
International Business School, Accounting & Law department. 

Avslutningsvis vill jag varmt tacka pappa Sture Nilsson och mamma Monica 
Nilsson för moraliskt stöd och hurrarop. Mitt särskilda tack vill jag rikta till min 
världens bästa Martin och våra underbaraste kottar Clara och Dante. Utan Er är 
jag som spindeln i torktumlaren! 
 
 
Hisingsängen, en februaridag med vår i luften, 2013 
 
Ann-Sophie Sallander 
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Abstract 

The focal point of this study is mutual agreement procedures, which are found in 
tax treaties, and derived from Art. 25 OECD Model Tax Convention (OECD 
MTC). The overall purpose of the mutual agreements is to avoid international 
double taxation. The agreements can either constitute an alternative to court 
proceedings, or constitute a means for improving the functioning of tax treaties. 
Provisions regarding mutual agreements can be found, in various forms, in all 
Swedish tax treaties. Since Sweden is a dualistic state tax treaties are 
incorporated into the Swedish legal system by legislation. This means that the 
provisions regarding mutual agreements are incorporated into Swedish 
legislation. Legal difficulties that arise regarding the agreements are mainly due 
to the fact that mutual agreement procedures constitute an internationally, by the 
OECD, constructed phenomenon, which is to be applied on a nationally, already 
existing, legal system. It may hereby occur tensions and conflicts between 
different provisions. 

The overall aim of this study is to identify and evaluate mutual agreements 
from a Swedish perspective. This includes identifying a relatively unexplored 
area, i.e. mutual agreements and their place within the Swedish legal system. In 
order to meet the overall objective, three research tasks are formulated. First, 
which internal provisions apply to mutual agreements, and how are they to be 
applied? Secondly, it is examined if the Swedish legal system, regarding mutual 
agreements, is consistent from three evaluation criteria: the constitutional 
principles of separation of powers and legal competence, legal certainty aspects, 
and the provisions of the Vienna Convention of the Law on treaties (VCLT). If 
there are any inconsistences in the legal system, may these be solved? Thirdly, it 
is studied if the Swedish legal system, regarding mutual agreements, provides 
for fulfillment of the purpose of mutual agreements or if there are any legal 
obstacles to this. 

The thesis is carried out in the field of tax law. However, the study has an 
interdisciplinary approach, which means that aspects of other areas of law are 
considered, such as international law, constitutional law, administrative judicial 
procedural law, administrative law, and secrecy. 





9 

Innehållsförteckning 

Förord ............................................................................................................. 5 
Abstract .......................................................................................................... 7 
Innehållsförteckning ....................................................................................... 9 
Tabeller ......................................................................................................... 19 
Förkortningslista ........................................................................................... 20 
 
1 Introduktion .......................................................................................... 25 

1.1 Ömsesidiga överenskommelser ............................................................ 25 
1.2 Syfte ...................................................................................................... 31 

1.2.1 Det övergripande syftet ................................................................. 31 
1.2.2 Den första forskningsuppgiften – den rättsliga kartan .................. 31 
1.2.3 Den andra forskningsuppgiften – ett konsistent regelsystem? ...... 32 

1.2.3.1 Ett konsistent regelsystem utifrån tre utvärderings- 
grunder ................................................................................ 32 

1.2.3.2 Den första utvärderingsgrunden – maktfördelning och 
kompetens ........................................................................... 33 

1.2.3.3 Den andra utvärderingsgrunden – rättssäkerhetsaspekter ... 34 
1.2.3.4 Den tredje utvärderingsgrunden – VCLT:s bestämmelser  

om tolkning och tillämpning av traktater ............................ 37 
1.2.4 Den tredje forskningsuppgiften – uppfyllelse av ändamålet? ....... 41 

1.3 Avgränsningar i undersökningens omfattning ...................................... 43 
1.4 Metod .................................................................................................... 47 

1.4.1 Undersökningens karaktärsdrag .................................................... 47 
1.4.2 Tillämpad metod ........................................................................... 49 

1.5 Material ................................................................................................. 51 
1.5.1 Tillämpade källor .......................................................................... 51 
1.5.2 Folkrättsliga källor ........................................................................ 52 

1.5.2.1 Val av avtalsspråk enligt VCLT .......................................... 52 
1.5.2.2 Tolkning och tillämpning av avtal enligt VCLT ................. 54 

1.5.3 Internationellt skatterättsliga källor .............................................. 56 
1.5.3.1 Olika modellavtal som utgångspunkt för olika  

skatteavtal ........................................................................... 56 
1.5.3.2 Tolkning med stöd av kommentaren till OECD:s  

modellavtal samt OECD-rapporter ..................................... 59 
1.5.4 Internrättsliga källor ...................................................................... 61 



10 

1.5.4.1 Lagar, förordningar och andra bindande föreskrifter .......... 61 
1.5.4.2 Uttalanden i förarbeten ........................................................ 62 
1.5.4.3 HFD:s praxis ....................................................................... 63 
1.5.4.4 Doktrin ................................................................................ 64 

1.5.5 Övriga källor ................................................................................. 64 
1.6 Närmare om relationen mellan skatteavtal och annan intern rätt .......... 66 
1.7 Forskningsläget avseende ömsesidiga överenskommelser ................... 71 
1.8 Disposition ............................................................................................ 78 

 
2 Inventering och systematisering av svenska skatteavtals- 

bestämmelser ........................................................................................ 81 
2.1 Undersökningens genomförande .......................................................... 81 
2.2 Närmare om hanteringen av skatteavtal i undersökningen ................... 85 
2.3 Den första huvudgruppen – art. 25 i svenska skatteavtal ...................... 88 

2.3.1 Art. 25 ur ett historiskt OECD-perspektiv .................................... 88 
2.3.2 Art. 25 i svenska skatteavtal i förhållande till 2010 års 

avtalsmodell .................................................................................. 90 
2.3.3 Närmare om avvikelser från modellavtalet i art. 25 ...................... 94 

2.3.3.1 Art. 25.1 i svenska skatteavtal ............................................. 94 
2.3.3.2 Art. 25.2 i svenska skatteavtal ............................................. 96 
2.3.3.3 Art. 25.3 i svenska skatteavtal ............................................. 97 

2.3.4 Fyra svenska skatteavtal med särskilt omfattande reglering  
av art. 25 ..................................................................................... 102 

2.3.5 Sammanfattning .......................................................................... 106 
2.4 Den andra huvudgruppen – hänvisning till ömsesidig  

överenskommelse i modellavtalet ....................................................... 107 
2.4.1 Frågor avseende skatteavtalens omfattning samt 

informationsskyldighet ............................................................... 107 
2.4.2 Frågor avseende hemvist ............................................................ 111 

2.4.2.1 Fysiska personer ................................................................ 111 
2.4.2.2 Annan person än fysisk ..................................................... 115 

2.4.3 Frågor avseende företag i intressegemenskap ............................. 116 
2.4.4 Frågor avseende utdelningar ....................................................... 119 
2.4.5 Frågor avseende räntor ................................................................ 123 
2.4.6 Frågor avseende royaltyn ............................................................ 127 
2.4.7 Frågor avseende handräckning i skatteärenden .......................... 129 
2.4.8 Sammanfattning .......................................................................... 131 



11 

2.5 Den tredje huvudgruppen – hänvisning till ömsesidig  
överenskommelse i artikel med viss anknytning till  
modellavtalet ....................................................................................... 134 

2.5.1 Frågor med anknytning till art. 3.2 OECD:s modellavtal –  
”general definitions” ................................................................... 134 

2.5.2 Frågor med anknytning till art. 5 och 7 OECD:s modellavtal – 
”permanent establishment” och ”business profits” ..................... 134 

2.5.3 Frågor med anknytning till art. 8 OECD:s modellavtal –  
”shipping, inland waterways transport and air transport” ........... 139 

2.5.4 Frågor med anknytning till art. 14 och 15 OECD:s  
modellavtal – ”independent personal services och  
dependent personal services” ...................................................... 139 

2.5.5 Frågor med anknytning till art. 7 och 15 OECD:s  
modellavtal – ”business profits” och ”personal services”........... 141 

2.5.6 Frågor med anknytning till art. 18 och 19 OECD:s  
modellavtal – ”pensions” och ”government service” ................. 142 

2.5.7 Frågor med anknytning till art. 20 OECD:s modellavtal – 
”students” .................................................................................... 143 

2.5.8 Frågor med anknytning till art. 23 OECD:s modellavtal – 
“methods for elimination of double taxation” ............................ 144 

2.5.9 Frågor med anknytning till art. 24 OECD:s modellavtal –  
”non-discrimination” .................................................................. 148 

2.5.10 Frågor med anknytning till art. 26 OECD:s modellavtal – 
“exchange of information” .......................................................... 150 

2.5.11 Frågor med anknytning till art. 26 och 27 OECD:s  
modellavtal – “exchange of information” och “assistance  
in the collection of taxes” ........................................................... 153 

2.5.12 Övriga frågor .............................................................................. 153 
2.5.13 Sammanfattning .......................................................................... 154 

2.6 Den fjärde huvudgruppen – hänvisning till ömsesidig  
överenskommelse i artikel utan anknytning till modellavtalet ........... 156 

2.6.1 Frågor relaterade till ”off-shorelagstiftning” och  
”limitation of relief/limitation on benefit”-bestämmelser ........... 156 

2.6.2 Frågor relaterade till beskattning av betalningar för  
provisioner, managementkostnader och tekniska tjänster ........... 159 

2.6.3 Övriga frågor .............................................................................. 159 
2.6.4 Sammanfattning .......................................................................... 160 

2.7 Sammanfattande slutsatser – inventering och systematisering  av 
svenska skatteavtalsbestämmelser ...................................................... 161 

2.7.1 Den rättsliga kartan ..................................................................... 161 
2.7.2 Ett konsistent regelsystem? ......................................................... 162 



12 

3 Proceduren vid behörig myndighet ..................................................... 165 
3.1 Fastställande av gemensamma utgångspunkter .................................. 165 
3.2 Behörig myndighet i Sverige .............................................................. 166 

3.2.1 Inledning ..................................................................................... 166 
3.2.2 Bemyndiganden genom skatteavtal ............................................ 166 
3.2.3 Bemyndigande genom förordning .............................................. 168 
3.2.4 Fastställande av behörig myndighet ............................................ 170 
3.2.5 Fastställande av förordningarnas omfattning .............................. 171 
3.2.6 Sammanfattning .......................................................................... 172 

3.3 Proceduren vid enskilda överenskommelser i reglerade fall ............... 173 
3.3.1 Inledning ..................................................................................... 173 
3.3.2 Procedurens inledande fas .......................................................... 174 

3.3.2.1 Rätt till initiering ............................................................... 174 
3.3.2.2 Ansökningsförfarandet ...................................................... 175 
3.3.2.3 Tidsgränser för initiering av process ................................. 179 
3.3.2.4 Unilaterala åtgärder ........................................................... 181 
3.3.2.5 Relationen till domstolsprocess – möjlighet till  

parallella förfaranden? ...................................................... 182 
3.3.2.6 Anstånd med inbetalning av skatt ..................................... 183 

3.3.3 Den skattskyldiges roll under proceduren ................................... 184 
3.3.4 Den behöriga myndighetens roll under proceduren .................... 185 

3.3.4.1 Relationen mellan de behöriga myndigheterna i de  
båda avtalsslutande staterna .............................................. 185 

3.3.4.2 Behörig myndighets roll .................................................... 190 
3.3.5 Procedurens avslutande fas ......................................................... 190 

3.3.5.1 Vad händer om ingen överenskommelse träffas? .............. 190 
3.3.5.2 Överenskommelse träffas – bilaterala åtgärder ................. 192 
3.3.5.3 Återbetalning eller kreditering av skatt efter träffad 

överenskommelse .............................................................. 193 
3.4 Proceduren vid generella överenskommelser ..................................... 194 
3.5 Sammanfattande slutsatser – proceduren vid behörig myndighet ....... 195 

3.5.1 Den rättsliga kartan ..................................................................... 195 
3.5.2 Ett konsistent regelsystem? ......................................................... 197 

 
4 Enskilda överenskommelser ............................................................... 201 

4.1 Överenskommelsernas särdrag ........................................................... 201 
4.2 Identifiering av aktualiserade rättsområden ........................................ 201 
4.3 Procedur- och kompetensfrågor .......................................................... 203 



13 

4.3.1 Inledning ..................................................................................... 203 
4.3.2 Parallella eller alternativa förfaranden – relationen till det  

ordinarie förfarandet ................................................................... 203 
4.3.2.1 Enskild överenskommelse och det ordinarie 

skatteförfarandet ................................................................ 203 
4.3.2.2 Enskild överenskommelse och den ordinarie 

förvaltningsprocessen ........................................................ 205 
4.3.3 Behörig myndighets kompetens att ingå internationella 

överenskommelser ...................................................................... 208 
4.3.4 Överenskommelse i förhållande till annan intern  

skattelagstiftning ......................................................................... 213 
4.3.5 Sammanfattande slutsatser – procedur- och kompetensfrågor .... 215 

4.3.5.1 Den rättsliga kartan ........................................................... 215 
4.3.5.2 Ett konsistent regelsystem? ............................................... 218 

4.4 Relationen till domstol ........................................................................ 219 
4.4.1 Inledning ..................................................................................... 219 
4.4.2 Träffad överenskommelse efter meddelad lagakraftvunnen  

dom  .......................................................................................... 219 
4.4.3 Är svensk domstol bunden av en överenskommelse? ................. 224 
4.4.4 Domstolens förhållande till den skattskyldiges möjlighet att  

erhålla överenskommelse ............................................................ 226 
4.4.5 Sammanfattande slutsatser – relationen till domstol ................... 231 

4.4.5.1 Den rättsliga kartan ........................................................... 231 
4.4.5.2 Ett konsistent regelsystem? ............................................... 233 

4.5 Ärendehanteringen .............................................................................. 234 
4.5.1 Inledning ..................................................................................... 234 
4.5.2 Tillämplig lagstiftning för handläggningen vid behörig  

myndighet ................................................................................... 235 
4.5.3 I vilket ärende är den skattskyldige part? ................................... 238 
4.5.4 Ärendets väckande och ansökan om överenskommelse ............. 239 
4.5.5 Generellt om handläggningsprocessen vid förvaltnings- 

myndighet ................................................................................... 241 
4.5.6 Vilka åtgärder får behörig myndighet vidta? .............................. 242 
4.5.7 Beslut och beslutsmotiveringar ................................................... 244 
4.5.8 Överklagan och extraordinära rättsmedel ................................... 246 
4.5.9 Långdragna handläggningsprocedurer ........................................ 251 
4.5.10 Sammanfattande slutsatser – ärendehanteringen ........................ 252 

4.5.10.1 Den rättsliga kartan ........................................................... 252 
4.5.10.2 Ett konsistent regelsystem? ............................................... 254 



14 

4.6 Offentlighet och sekretess ................................................................... 255 
4.6.1 Inledning ..................................................................................... 255 
4.6.2 Begreppet allmän handling ......................................................... 257 
4.6.3 Utrikessekretess .......................................................................... 258 
4.6.4 Skattesekretess ............................................................................ 262 
4.6.5 Rätt till partsinsyn och kommunikation? .................................... 263 
4.6.6 Sammanfattande slutsatser – offentlighet och sekretess ............. 266 

4.6.6.1 Den rättsliga kartan ........................................................... 266 
4.6.6.2 Ett konsistent regelsystem? ............................................... 267 

 
5 Generella överenskommelser ............................................................. 269 

5.1 Överenskommelsernas särdrag ........................................................... 269 
5.2 Identifiering av aktualiserade rättsområden ........................................ 271 
5.3 Kompetensfrågor ................................................................................ 272 

5.3.1 Inledning ..................................................................................... 272 
5.3.2 Kompetensprövning vid överenskommelser som bindande 

föreskrifter .................................................................................. 274 
5.3.2.1 Bemyndigande att stifta lag? ............................................. 274 
5.3.2.2 Bemyndigande med stöd av 8 kap. 5 § p. 3 RF? ............... 277 
5.3.2.3 Bemyndigande med stöd av 8 kap. 7 § st. 1 RF? .............. 281 
5.3.2.4 Bemyndigande med stöd av 8 kap. 7 § st. 2 RF? .............. 285 

5.3.3 Kompetensprövning vid överenskommelser som  
allmänna råd ................................................................................ 286 

5.3.4 Sammanfattande slutsatser – kompetensfrågor ........................... 288 
5.3.4.1 Den rättsliga kartan ........................................................... 288 
5.3.4.2 Ett konsistent regelsystem? ............................................... 292 

5.4 Införlivande och offentliggörande ...................................................... 292 
5.4.1 Inledning ..................................................................................... 292 
5.4.2 Godkännande .............................................................................. 293 
5.4.3 Införlivande ................................................................................. 294 
5.4.4 Val av föreskriftsform ................................................................. 297 
5.4.5 Offentliggörande ......................................................................... 305 
5.4.6 Tillämpning av sekretessbestämmelser ....................................... 311 
5.4.7 Sammanfattande slutsatser – införlivande och offentlig- 

göranden ..................................................................................... 313 
5.4.7.1 Den rättsliga kartan ........................................................... 313 
5.4.7.2 Ett konsistent regelsystem? ............................................... 315 

5.5 Relationen till domstol och befintlig lagstiftning ............................... 315 



15 

5.5.1 Inledning ..................................................................................... 315 
5.5.2 Överenskommelse i strid med redan meddelad  

lagakraftvunnen dom .................................................................. 316 
5.5.3 Överenskommelse i strid med redan befintlig lagstiftning ......... 318 
5.5.4 Är svensk domstol bunden av en överenskommelse? ................. 326 
5.5.5 Sammanfattande slutsatser – relationen till domstol ................... 330 

5.5.5.1 Den rättsliga kartan ........................................................... 330 
5.5.5.2 Ett konsistent regelsystem? ............................................... 331 

5.6 Analys av behörig myndighets kompetens enligt svenska skatte-
avtalsbestämmelser och träffade generella överenskommelser .......... 332 

5.6.1 Inledning ..................................................................................... 332 
5.6.1.1 Analys av kompetens i förhållande till 

skatteavtalsbestämmelser .................................................. 332 
5.6.1.2 Analys av kompetens i förhållande till träffade  

generella överenskommelser ............................................. 332 
5.6.1.3 Var återfinns överenskommelserna? ................................. 333 

5.6.2 Analys av behörig myndighets kompetens att avgöra… ............ 335 
5.6.2.1 … omfattningen av skatteavtalet ....................................... 335 
5.6.2.2 … om förlängning av tidsbegränsade bestämmelser ......... 337 
5.6.2.3 … om ”mode of application” ............................................ 341 
5.6.2.4 … om tolkning av termer och uttryck ............................... 343 
5.6.2.5 … om stimuleringsåtgärder ............................................... 343 
5.6.2.6 … hur beräkning vid fast driftställe ska göras .................. 343 
5.6.2.7 … om procedurregler vid informationsutbyte och  

annan administrativ assistans ............................................ 344 
5.6.2.8 … om justering av beloppsgränser .................................... 345 
5.6.2.9 … särskilt om renstängsel ................................................. 346 

5.6.3 Sammanfattande slutsatser – behörig myndighets kompetens  
enligt svenska skatteavtalsbestämmelser och träffade  
generella överenskommelser ....................................................... 350 

5.6.3.1 Den rättsliga kartan ........................................................... 350 
5.6.3.2 Ett konsistent regelsystem? ............................................... 353 

 
6 Generella beslut i enskilda fall ........................................................... 355 

6.1 Överenskommelsernas särdrag ........................................................... 355 
6.2 Identifiering av aktualiserade rättsområden ........................................ 356 
6.3 Tillämpliga bestämmelser ................................................................... 357 
6.4 Sammanfattande slutsatser – generella beslut i enskilda fall .............. 360 

 



16 

7 VCLT:s bestämmelser om tolkning och tillämpning av traktater ....... 363 
7.1 Inledning ............................................................................................. 363 
7.2 VCLT:s tillämplighet vid ömsesidiga överenskommelser .................. 364 
7.3 Bundenhet och brytande av avtal enligt VCLT .................................. 365 
7.4 Vilken ställning har VCLT i Sverige? ................................................ 367 
7.5 Sammanfattande slutsatser – VCLT:s bestämmelser om  

tolkning och tillämpning av traktater .................................................. 370 
 
8 Avslutning .......................................................................................... 373 

8.1 Något om undersökningens syfte och genomförande ......................... 373 
8.2 Den första forskningsuppgiften ........................................................... 374 

8.2.1 Den rättsliga kartan ..................................................................... 374 
8.2.2 Inventering och systematisering av svenska 

skatteavtalsbestämmelser ............................................................ 374 
8.2.3 Proceduren vid svensk behörig myndighet ................................. 376 
8.2.4 Rättsområden som aktualiseras vid ömsesidiga  

överenskommelser ...................................................................... 378 
8.2.4.1 Inledning ........................................................................... 378 
8.2.4.2 Enskilda överenskommelser .............................................. 378 
8.2.4.3 Generella överenskommelser ............................................ 382 

8.2.5 Sammantagen reflektion avseende den första forsknings- 
uppgiften ..................................................................................... 384 

8.3 Den andra forskningsuppgiften ........................................................... 385 
8.3.1 Ett konsistent regelsystem? ......................................................... 385 
8.3.2 Den första utvärderingsgrunden – maktfördelning och  

kompetens ................................................................................... 386 
8.3.2.1 Inledande synpunkter ........................................................ 386 
8.3.2.2 Enskilda överenskommelser .............................................. 387 
8.3.2.3 Generella överenskommelser ............................................ 388 

8.3.3 Den andra utvärderingsgrunden – rättssäkerhetsaspekter ........... 389 
8.3.3.1 Inledande synpunkter ........................................................ 389 
8.3.3.2 Enskilda överenskommelser .............................................. 390 
8.3.3.3 Generella överenskommelser ............................................ 392 

8.3.4 Den tredje utvärderingsgrunden – VCLT:s bestämmelser  
om tolkning och tillämpning av traktater .................................... 393 

8.3.4.1 Inledande synpunkter ........................................................ 393 
8.3.4.2 Enskilda och generella överenskommelser ....................... 393 

8.3.5 Sammantagen reflektion avseende den andra forsknings- 
uppgiften ..................................................................................... 394 



17 

8.4 Den tredje forskningsuppgiften........................................................... 394 
8.4.1 Uppfylls ändamålet med ömsesidiga överenskommelser? ......... 394 
8.4.2 Sammantagen reflektion avseende den tredje forsknings- 

uppgiften ..................................................................................... 395 
8.5 Det övergripande syftet – avslutande reflektion ................................. 397 

 
Summary .................................................................................................... 401 

The overall aim of the study ....................................................................... 401 
General conclusions .................................................................................... 403 

Concluding remarks on the first research task ....................................... 403 
Concluding remarks on the second research task .................................. 405 
Concluding remarks on the third research task ...................................... 406 
Final remarks regarding the overall purpose ......................................... 406 

 
Bilagor ........................................................................................................ 409 

Bilaga 1: Tabell över språkversioner i svenska skatteavtal, del 1-8. .......... 411 
Bilaga 2: Tabell över olika typer av ömsesidiga överenskommelser i  

svenska skatteavtal, del 1-4. ............................................................... 421 
Bilaga 3: Tabell över förekomst av ömsesidig överenskommelse i  

olika avtalsartiklar i svenska skatteavtal, del 1-8. ............................... 427 
Bilaga 4: Regeringsbeslut ........................................................................... 437 

Regeringsbeslut 1998-09-17, Fi96/2658 ............................................... 438 
Regeringsbeslut 1998-09-17, Fi98/457 ................................................. 441 
Regeringsbeslut 1999-08-26, Fi1999/252 ............................................. 443 
Regeringsbeslut 1999-12-09, Fi1999/2440 ........................................... 445 
Regeringsbeslut 2001-11-01, Fi2001/309 ............................................. 447 
Regeringsbeslut 2002-01-24, Fi1996/2947 ........................................... 449 
Regeringsbeslut 2002-08-29, Fi97/2944 ............................................... 451 
Regeringsbeslut 2003-03-13, Fi1998/2139 ........................................... 453 
Regeringsbeslut 2003-05-08, Fi2000/2936 ........................................... 455 
Regeringsbeslut 2004-06-17, Fi1998/3439 ........................................... 457 
Regeringsbeslut 2005-05-26, Fi1998/3316 ........................................... 459 
Regeringsbeslut 2005-06-09, Fi2000/1463 ........................................... 462 

 
Källförteckning ........................................................................................... 465 

Förarbeten ................................................................................................... 465 
Rättsfallsregister ......................................................................................... 473 
Doktrin ........................................................................................................ 475 



18 

Övriga källor ............................................................................................... 494 
SRN:s förhandsbesked ........................................................................... 494 
Regeringsbeslut ..................................................................................... 494 
Regeringens information ....................................................................... 495 
Skatteverkets produkter ......................................................................... 495 
Material relaterat till VCLT ................................................................... 496 
OECD-material ...................................................................................... 497 
Intervjumaterial ..................................................................................... 498 

 
Sakregister .................................................................................................. 499 
 
JIBS Dissertation Series ............................................................................. 511 
 

  



19 

Tabeller 

Tabell 1:  Klassificering av ömsesidiga överenskommelser. ............................ 29 

Tabell 2:  Svenska skatteavtal i förhållande till engelska språket. För  
samtliga språkversioner – se bilaga 1. ............................................... 53 

Tabell 3:  Översikt över de skatteavtal där det, i föreliggande proposition,  
anges vilket modellavtal som varit förebild för skatteavtalet. ........... 56 

Tabell 4:  Systematisering och frågeställningar avseende svenska 
skatteavtalsbestämmelser .................................................................. 82 

Tabell 5:  Resultat av undersökning av art. 25.1-3 i svenska skatteavtal  
visavi OECD:s modellavtal. .............................................................. 92 

Tabell 6:  Undersökningsvariabler avseende enskilda överenskommelser. .... 201 

Tabell 7:  Undersökning avseende enskilda överenskommelsers  
förenlighet med RF. ........................................................................ 216 

Tabell 8:  Undersökningsvariabler avseende generella överenskommelser. ... 270 

Tabell 9:  Resultat av undersökning avseende generella överenskommelsers 
förenlighet med RF. ........................................................................ 288 

Tabell 10: Resultat av undersökning av möjliga föreskriftsformer vid 
införlivande av generella överenskommelser. ................................. 302 

Tabell 11: Resultat av undersökning av eventuella krav på offentliggörande  
av generella överenskommelser. Inverkan av sekretessrättsliga 
bestämmelser är ej beaktade. ........................................................... 308 

Tabell 12: Resultat av undersökning om generella överenskommelser får  
strida mot befintlig lagstiftning. ...................................................... 323 

Tabell 13: Undersökningsvariabler avseende generella beslut i enskilda  
fall. .................................................................................................. 355 

 

  



20 

Förkortningslista 

Förkortningar som medtagits är de som förekommer utöver vanligt skriftspråk. 
 
 

APA Advanced Pricing Agreement 

BM Behörig myndighet 

BTR British Tax Review 

CFA Committee on Fiscal Affairs 

CFC Controlled Foreign Corporation 

Dnr diarienummer 

Ds  departementsstencil 

EC  European Community 

ET  European Taxation 

EU  Europeiska Unionen 

FL  Förvaltningslagen (1986:223) 

FN  Förenta Nationerna 

FPL Förvaltningsprocesslag (1971:291) 

FSF Förordning om statlig förmögenhetsskatt den 26 juli 1947 

FSI Förordning om statlig inkomstskatt den 26 juli 1947 

FT  Förvaltningsrättslig tidskrift 

HFD Högsta förvaltningsdomstolen 

IBFD International Bureau of Fiscal Documentation 

ICJ International Court of Justice 



21 

IFA International Fiscal Association 

IL  Inkomstskattelagen (1999:1229) 

JIBS Jönköping International Business School 

JT  Juridisk Tidskrift 

KL  Kommunalskattelagen (1928:370) 

KU Konstitutionsutskottet 

LOB Limitation of benefits 

MAP Mutual Agreement Procedure 

MEMAP Manual on Effective Mutual Agreement Procedures 

men. mening 

m.no. marginalnummer 

not  notismål 

nya FL Förslag till ny förvaltningslag – SOU 2010:29 

OECD Organization for Economic and Co-operation Development 

OECD MTC OECD Model Tax Convention on Income and on Capital 

OEEC Organization for European Economic Development 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

prop. proposition 

RB  Rättegångsbalk (1942:740) 

ref  referatmål 

reg. Regeringen 

RF  Regeringsformen (1974:152) 

RSFS Riksskatteverkets författningssamling 



22 

RSV Dt Riksskatteverkets anvisningar och föreskrifter i frågor rörande 
inkomst- och förmögenhetstaxering 

RSV S Riksskatteverkets meddelanden, Serie S 

RÅ Regeringsrättens årsbok 

SAS Scandinavian Airlines System 

SBL Skattebetalningslag (1997:483) 

SekrL. Sekretesslag (1980:100) 

SFL Skatteförfarandelag (2011:1244) 

SFS Svensk författningssamling 

SIL Lag om statlig inkomstskatt (1947:576) 

SkU Skatteutskottet 

SKV Skatteverket 

SKV A Skatteverkets allmänna råd 

SKVFS Skatteverkets författningssamling 

SKV M Skatteverkets meddelanden 

SN  Skattenytt 

SOU Statens offentliga utredning 

SRN Skatterättsnämnden 

SST Svensk skattetidning 

SvJT Svensk juristtidning 

SÖ  Sveriges internationella överenskommelser 

TF  Tryckfrihetsförordning (1949:105) 

TL  Taxeringslag (1990:324) 



23 

UD Utrikesdepartementet 

VCLT Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 

äldre FL Förvaltningslag (1971:290) 

ök.  överenskommelse 

 





 

25 

1 Introduktion 

1.1 Ömsesidiga överenskommelser 

Detta är en rättsvetenskaplig avhandling inom rättsområdet skatterätt. Det 
huvudsakliga föremålet för undersökningen är ömsesidiga överenskommelser, 
vilka har sin grund i art. 25 OECD:s1 modellavtal. Det övergripande ändamålet 
med ömsesidiga överenskommelser är att undvika eller lindra 
dubbelbeskattning. Överenskommelserna kan antingen utgöra ett rättsmedel, 
som är ett alternativ till domstolsförfarande, eller verka som ett medel för att få 
skatteavtalen att fungera bättre mellan de avtalsslutande staterna. Bestämmelser 
om ömsesidiga överenskommelser i olika former återfinns i samtliga svenska 
skatteavtal.2 Skatteavtal införlivas med svensk rätt genom lag, vilket medför att 
bestämmelserna om ömsesidiga överenskommelser har åsatts lagform i Sverige. 
De rättsliga svårigheter som uppkommer kring överenskommelserna beror 
huvudsakligen på att överenskommelserna utgör en internationellt, av OECD, 
konstruerad företeelse som ska anpassas till och tillämpas på ett nationellt, redan 
befintligt regelsystem. Det kan härmed uppkomma spänningar och 
motsättningar mellan olika bestämmelser. För att sätta ämnet i sitt sammanhang 
ges en kortare introduktion nedan. 

Vid gränsöverskridande aktiviteter och transaktioner riskerar skattskyldiga 
att drabbas av dubbelbeskattning.3 Olika staters skatteanspråk kan komma att 
överlappa varandra, vilket kan resultera i internationell juridisk 
dubbelbeskattning, ekonomisk dubbelbeskattning eller dubbel skattefrihet. Det 
först nämnda uppkommer genom att ett skattesubjekt beläggs med jämförbara 
skatter i två (eller flera) länder med anledning av samma skatteobjekt och för 
samma beskattningsperiod.4 Samma skattesubjekt blir således beskattat flera 
gånger för samma skatteobjekt. Det är sällan lagstiftarens avsikt att juridisk 
dubbelbeskattning ska uppkomma inom den direkta beskattningen och det får 
generellt ses som en icke önskvärd effekt, då det kan hindra flödet och tillväxten 
i världsekonomin.5 Ekonomisk dubbelbeskattning uppkommer däremot genom 
att samma skatteobjekt beskattas flera gånger, men i händerna på olika 
skattesubjekt. Den ekonomiska dubbelbeskattningen är vanligen avsedd av 
lagstiftaren och syftar till att uppnå en kedjebeskattning av ett visst 
skatteobjekt.6 Vid kolliderande skatteanspråk kan även dubbel skattefrihet 
uppkomma, vilket innebär att ett skattesubjekt inte blir beskattat över huvud 

                                                        
1 Organization for Economic and Co-operation Development, (OECD). 
2 I januari 2013 fanns 73 svenska, fullständiga skatteavtal ikraft (beroende på hur man räknar). Se 
bilaga 1-3 tillsammans med kommentarerna angående avtalen i kap. 2.2. 
3 Närmare om dubbelbeskattning, se exempelvis Holmes, 2007 s. 19-52. Se även Pires, 1989. 
4 Se OECD MTC, Commentary, Introduction, para. 1. 
5 Se exempelvis OECD MTC, Commentary, Introduction, para. 1. 
6 Närmare om ekonomisk dubbelbeskattning, se exempelvis Ståhl, 1996. 
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taget för ett visst skatteobjekt. Liksom juridisk dubbelbeskattning är dubbel 
skattefrihet vanligen inte heller lagstiftarens avsikt, då den senare leder till 
minskade skatteintäkter. Däremot är det fullt möjligt att den dubbla 
skattefriheten varit den skattskyldiges syfte, även om skattefrihet vanligen 
medför en avsaknad av avdragsrätt. 

Skatteavtal utgör ett sätt att undvika eller åtminstone lindra internationell 
juridisk dubbelbeskattning.7 Kortfattat kan sägas att två (eller flera) 
avtalsslutande stater ingår ett folkrättsligt bindande avtal med varandra och däri 
fördelar beskattningsunderlaget mellan sig genom tillämpningen av 
fördelningsartiklar.8 Genom fördelningsartiklarna allokerar de avtalsslutande 
staterna sina respektive skatteanspråk sinsemellan, vilket medför att 
överlappningar i stor utsträckning undviks eller att resultatet av överlappningar 
åtminstone lindras. Egentligen handlar det inte om rättigheter att beskatta eller 
fördelning av skatteunderlag, utan snarare om en begränsning i den interna 
rätten att beskatta vissa inkomster under angivna förutsättningar. 

OECD har utvecklat en modell för ingående av skatteavtal kallad OECD 
Model Tax Convention on Income and on Capital, vilket fortsättningsvis 
benämns för OECD:s modellavtal, modellavtalet alternativt OECD MTC. 
Modellavtalet syftar främst till att eliminera eller lindra internationell juridisk 
dubbelbeskattning, dock berörs även ekonomisk dubbelbeskattning i vissa 
artiklar.9 Modellavtalet är inte bindande, utan utgör just en modell för ingående 
av skatteavtal. En kommentar till modellavtalet har även utformats, vilken ger 
ledning för tolkning och tillämpning av samtliga avtalsartiklar.10 

Skatteavtal är av dubbel natur med avseende på tillkomst och införlivande. Å 
ena sidan kan de betraktas som internationella avtal, vilka faller under 
folkrättens regelverk, eftersom de har ingåtts mellan två eller fler självständiga 
stater. Å andra sidan har avtalen en rent statsrättslig sida, med hänsyn till kravet 
på inkorporering till de avtalsslutande staternas interna rätt (åtminstone i stater 
med ett mer dualistiskt synsätt på rätten).11 Konsekvensen är att både intern rätt 
och folkrättsliga bestämmelser, dvs. Wienkonventionen (VCLT)12, kan bli 
tillämpliga i samband med skatteavtal. 

Med anledning av att skatteavtal ingås av minst två stater kan samma avtal 
komma att tolkas och tillämpas av minst två staters skattemyndigheter och 
domstolar. Trots att det handlar om samma avtal finns det ingen garanti för en 
enhetlig tolkning och tillämpning, exempelvis för att staterna ibland bedömer 
samma situation på olika sätt. Ett annat problem relaterat till tolkning är att 
skatteavtal inte omfattar alla tänkbara situationer som kan uppkomma. Det är 
även möjligt att de förhandlande parterna, medvetet eller omedvetet, utelämnat 
vissa specifika situationer eller områden. En del situationer är dessutom unika 

                                                        
7 Se OECD MTC, Commentary, Introduction, para. 3. 
8 Art. 6-21 OECD MTC. 
9 Se exempelvis art. 9 OECD MTC. 
10 Se OECD MTC, Commentary, Introduction, para. 28. 
11 Se exempelvis Lindencrona, 1994 s. 11. Se vidare kap. 7. 
12 The Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT). SÖ 1975:1. 
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och kan behöva en särskild lösning. En generell lösning passar kanske inte för 
alla situationer. Utvecklingen kan med tiden också göra en avtalsreglering 
mindre passande och nya situationer som varit svåra att förutse kan 
uppkomma.13 Frågan är hur en skattskyldig kan skyddas från konsekvenserna av 
nämnda problem och hur uppkomna problem kan lösas för att undvika att den 
skattskyldige blir utsatt för dubbelbeskattning. Vilka handlingsalternativ finns 
för en skattskyldig när denne riskerar att utsättas för en beskattning som inte är i 
enlighet med skatteavtalet, och vilka handlingsalternativ finns för en 
avtalsslutande stat för att lösa ett tolkningsproblem relaterat till ett skatteavtal? 

Art. 25 OECD:s modellavtal ger skattskyldiga en möjlighet att komma 
tillrätta med situationen då den skattskyldige anser att beskattningen inte är i 
enlighet med skatteavtalet. Det kan röra sig om fall av både internationell 
juridisk och ekonomisk dubbelbeskattning som behöver en lösning, men det är 
emellertid också tänkbart att det kan röra sig om exempelvis en tillämpning av 
felaktiga skattesatser eller dylikt. Förfarandet enligt art. 25 OECD:s 
modellavtal14 benämns ömsesidig överenskommelse15 och kan ha olika form och 
utförande. I det följande klassificeras de olika typerna av ömsesidiga 
överenskommelser och en enhetlig begreppsbildning införs. Syftet är att lägga 
fram en motsägelsefri, översiktlig och enhetlig terminologi som kan tillämpas 
genom undersökningen.16 

Art. 25.1-2 utgör ett alternativ till domstolsförfarande i de fall då en 
skattskyldig anser sig bli beskattad i strid med föreliggande skatteavtal. Den 
skattskyldige har i dylika fall möjlighet att lägga fram sitt ärende hos behörig 
myndighet, vilken efter bästa förmåga ska försöka lösa den uppkomna 
situationen. I det första ledet sker kontakterna endast mellan den skattskyldige 
och behörig myndighet i den skattskyldiges hemviststat. Behörig myndighet har 
således möjlighet att ensidigt justera den skattskyldiges skattesituation, utan att 
vända sig till den andra avtalsslutande staten. Här benämns situationen för intern 
överenskommelse.17 

Om behörig myndighet inte kan lösa problemet på egen hand ska behörig 
myndighet i den andra avtalsslutande staten kontaktas för att en gemensam 
lösning ska kunna nås. I sådant fall tillämpas förfarandet med ömsesidig 
överenskommelse. Situationen kallas av både Koch och K. Vogel, för ”mutual 
agreement procedure in the narrower sense”.18 Mattsson kallar det för 
”ömsesidig överenskommelse i snäv mening”.19 Här benämns det enskilda 
överenskommelser. 

Enskilda överenskommelser kan indelas i två olika varianter. Den typ som 
förekommer i art. 25.1-2 rör fall som omfattas av skatteavtalen. Härmed avses 

                                                        
13 För ytterligare problem, se Altman, 2005 s. 9-10. 
14 Med ”art. 25” avses forsättningsvis den version av artikeln som återfinns i OECD:s modellavtal. 
15 Eng. mutual agreement procedure (MAP). 
16 Se Hellner, 2001 s. 168. 
17 Förfarandet ska inte sammanblandas med det ordinarie skatteförfarandet, vilket följer egna regler 
i SFL. Se vidare 4.3.2. 
18 Koch, 1981 s. 99 och Vogel, K., 1997 Art. 25 m.no. 9. 
19 Mattsson, 1990 s. 161. 
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att överenskommelse kan träffas i de situationer då en beskattning i strid med 
skatteavtalet inträffat med anledning av en händelse eller situation som regleras 
genom skatteavtalet. Överenskommelserna benämns här för enskilda 
överenskommelser i reglerade fall. 

Vid kontakt med behörig myndighet har det framkommit att 
dubbelbeskattning ofta uppkommer med anledning av att en viss situation inte 
omfattas av det aktuella skatteavtalet. Det har visat sig att behörig myndighet i 
många fall även söker lösa sådana situationer genom enskilda 
överenskommelser. Därför behandlas även denna typ av överenskommelser 
inom ramen för undersökningen. Det bör emellertid noteras att 
överenskommelserna inte regleras genom art. 25. Det är heller inte klarlagt om 
det faktiskt krävs ett underliggande skatteavtal för att sådan överenskommelse 
ska ingås av behörig myndighet. Utredningen pekar dock på att det föreligger ett 
sådant krav. I förevarande undersökning benämns denna typ av 
överenskommelser för enskilda överenskommelser i oreglerade fall. I 
sammanhanget kan det nämnas att även de interna överenskommelserna 
sannolikt förekommer både i reglerade och oreglerade fall. 

Art. 25.3 men. 1 berättigar behörig myndighet att på eget initiativ kontakta 
den andra avtalsslutande staten för att nå fram till en lösning på eventuella 
tolknings- och tillämpningsproblem i situationer som är reglerade i det aktuella 
skatteavtalet. Koch kallar förfarandet för “consultation procedure for the 
elimination of difficulties in the interpretation or application of a treaty”.20 K. 
Vogel kallar det “consultation procedure for removing difficulties”21 och Avery 
Jones m.fl. för “interpretative provision”.22 Förfarandet benämns här generell 
överenskommelse i reglerade fall. 

Art. 25.3 men. 2 berättigar behörig myndighet att på eget initiativ kontakta 
den andra avtalsslutande staten för att lösa fall av dubbelbeskattning som kan 
uppkomma i situationer som inte är reglerade i det aktuella skatteavtalet. Koch 
och K. Vogels motsvarighet utgörs av ”consultation procedure for filling gaps in 
treaty coverage”.23 Avery Jones m.fl. kallar bestämmelsen istället för ”legislative 
provision”.24 Mattsson behandlar art. 25.3 som en enda bestämmelse och kallar 
förfarandet ”ömsesidig överenskommelse efter konsultationer”.25 Här benämns 
förfarandet generell överenskommelse i oreglerade fall. 

Slutligen återfinns ytterligare en typ av överenskommelser i vissa svenska 
skatteavtal, vilka inte behandlats i tidigare forskning.26 Dessa överenskommelser 
benämns här för generella beslut i enskilda fall. De innebär att behörig 
myndighet kan ingå en överenskommelse med den andra avtalsslutande staten, 
som gäller för ett enskilt fall, men som har generell karaktär och gäller framåt i 

                                                        
20 Koch, 1981 s. 99. 
21 Vogel, K., 1997 Art. 25 m.no. 9. 
22 Avery Jones m.fl., 1979 s. 335. 
23 Koch, 1981 s. 99 och Vogel, K., 1997 Art. 25 m.no. 9. 
24 Avery Jones m.fl., 1979 s. 335. 
25 Mattsson, 1990 s. 161. Jfr. dock Vogel, K., 1997 Art. 25 m.no. 106b. 
26 Se kap. 1.7. 
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tiden. Det är oklart om dessa överenskommelser, i praktiken, även förekommer i 
oreglerade fall. 

Klassificeringen av de olika överenskommelserna kan behöva förtydligas 
ytterligare. Genom följande tabell åskådliggörs de olika alternativen som art. 25 
OECD:s modellavtal medför: 

Tabell 1: Klassificering av ömsesidiga överenskommelser. 

 
Unilaterala åtgärder efter den skattskyldiges begäran 
Intern överenskommelse i reglerade 
fall 
 Art. 25.1-2 

Intern överenskommelse i oreglerade 
fall 
 Ej i OECD MTC, men förekommer 
sannolikt i praktiken 

Bilaterala åtgärder efter den skattskyldiges begäran 
Enskild överenskommelse  
i reglerade fall 
 Art. 25.1-2 

Enskild överenskommelse  
i oreglerade fall 
 Ej i OECD MTC, men förekommer 
i praktiken 

Bilaterala åtgärder efter den skattskyldiges begäran 
Generella beslut i enskilda fall 
i reglerade fall 
 I vissa svenska skatteavtal 

Generella beslut i enskilda fall 
i oreglerade fall 
 Ej i OECD MTC, ej i skatteavtal, 
förekommer i praktiken? 

Bilaterala åtgärder enbart mellan behöriga myndigheter 
Generell överenskommelse 
i reglerade fall 
 Art. 25.3 men. 1 

Generell överenskommelse  
i oreglerade fall 
 Art. 25.3 men. 2 

 
När det gäller terminologin av de klassificerade överenskommelserna bör det 
noteras att reglerade respektive oreglerade fall innebär olika saker för enskilda 
respektive generella överenskommelser. Enskilda överenskommelser i 
oreglerade fall (och de generella besluten i oreglerade fall) motsvaras inte av 
någon bestämmelse, varken i modellavtalet eller i svenska skatteavtal. Trots 
detta förekommer de i praktiken vid behörig myndighet (åtminstone de enskilda 
överenskommelserna), dvs. trots att lagstöd saknas. De generella 
överenskommelserna i oreglerade fall återfinns däremot både i modellavtalet 
och svenska skatteavtal, dvs. lagstöd för sådana överenskommelser finns. De 
generella överenskommelserna i oreglerade fall avser situationer som är 
reglerade respektive oreglerade genom det aktuella skatteavtalet. Det återfinns 
således lagstöd för generella överenskommelser i reglerade och oreglerade fall, 
men inte för enskilda överenskommelser i oreglerade fall (eller de generella 
besluten i oreglerade fall). 

Det bör också poängteras att det endast är de bilaterala åtgärderna som 
benämns för ömsesidiga överenskommelser enligt modellavtalet. De interna 
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överenskommelserna utgör unilaterala åtgärder och faller utanför 
undersökningen med anledning av de avgränsningar som görs.27 De generella 
besluten i enskilda fall utgör inte ömsesidiga överenskommelser enligt art. 25 
och återfinns heller inte i modellavtalet på annat sätt. Däremot föregås de 
generella besluten i enskilda fall av en bilateral överenskommelse mellan de 
behöriga myndigheterna i de båda avtalsslutande staterna. Därför inkluderas 
även den här typen av överenskommelser i undersökningen. Det är emellertid de 
enskilda och generella överenskommelserna som är det huvudsakliga föremålet 
för studien. Undersökningen av de generella besluten i enskilda fall bygger även 
i hög grad på resultatet av utredningen av de enskilda och generella 
överenskommelserna. 

Sammantaget kan följande anföras. Ett av huvudsyftena med skatteavtal är 
således att undvika dubbelbeskattning. Ömsesidiga överenskommelser kan ses 
som ett medel för att uppnå detta. Genom att träffa överenskommelser, vare sig 
de är enskilda eller generella, försöker behörig myndighet att undvika att 
dubbelbeskattning uppkommer eller kvarstår. Överenskommelserna har sin 
legala grund i det, för situationen, aktuella skatteavtalet och utgör därför en 
produkt av skatteavtalsbestämmelser. Skatteavtalen, vilka är folkrättsliga avtal 
som inkorporerats med svensk lagstiftning, är således en förutsättning för att en 
överenskommelse ska kunna träffas. Likaså måste skatteavtalen innehålla en 
faktisk bestämmelse om just ömsesidiga överenskommelser, för att en 
överenskommelse ska kunna träffas. En träffad överenskommelse mellan de 
båda behöriga myndigheterna utgör dessutom i sin tur ett eget folkrättsligt avtal. 

Det huvudsakliga problemet är att ömsesidiga överenskommelser är en 
internationellt konstruerad företeelse, vilken har införts i svensk rätt genom 
kortfattat utformade bestämmelser i skatteavtal. Det blir därför behörig 
myndighets stora utmaning att tolka och tillämpa förfarandet på ett nationellt 
regelsystem. Detta innebär att få en internationell, skatterättslig företeelse att 
fungera inom ett redan befintligt, nationellt regelsystem. Undersökningen berör 
således en företeelse som är huvudsakligen internationell, men undersökningen 
har emellertid ett klart svenskt perspektiv. 

Det kan avslutningsvis nämnas att svensk behörig myndighet årligen hanterar 
ett tämligen stort antal ärenden om enskilda överenskommelser i jämförelse med 
övriga medlemsstater i OECD. Enligt tillgänglig statistik från OECD initierades, 
vid svensk behörig myndighet, 72 nya ärenden år 2006, 61 nya ärenden år 2007, 
104 nya ärenden år 2008, 64 nya ärenden år 2009 och 104 nya ärenden år 
2010.28 Statistik avseende generella överenskommelser förefaller däremot 
saknas. 

                                                        
27 Se kap. 1.3. 
28http://www.oecd.org/ctp/disputeresolution/disputeresolutioncountrymutualagreementproceduresta
tisticsfor2010.html Se även Sallander, (1) 2010 s. 45-46. För en kvantitativ analys av empiriskt 
material avseende ömsesidiga överenskommelser, se Altman, 2005 särskilt s. 107-192. 
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1.2 Syfte 

1.2.1 Det övergripande syftet 

Det övergripande syftet är att kartlägga och utvärdera en internationellt 
konstruerad företeelse, dvs. ömsesidiga överenskommelser, för att undersöka om 
ändamålet med sådana överenskommelser uppfylls inom ramen för det svenska 
regelsystemet. För att uppfylla det övergripande syftet formuleras tre 
forskningsuppgifter. Den första uppgiften innebär att kartlägga ett relativt 
outforskat område,29 dvs. ömsesidiga överenskommelser och dess plats inom det 
svenska regelsystemet. Den andra uppgiften omfattar att utreda om det svenska 
regelsystemet är konsistent utformat avseende ömsesidiga överenskommelser, 
eller om det föreligger internrättsliga hinder för tillämpningen av sådana 
överenskommelser. Finns det möjlighet till förbättringar? Den tredje uppgiften 
innebär att utreda om ändamålet med ömsesidiga överenskommelser uppfylls 
inom ramen för det svenska regelsystemet eller om det föreligger hinder för 
detta i det undersökta regelverket. 

Den första uppgiften omfattar den kartläggande delen av syftet, medan den 
andra och tredje uppgiften fokuseras till den utvärderande delen av syftet. I det 
följande avsnittet utvecklas innebörden av dessa forskningsuppgifter närmare. 

1.2.2 Den första forskningsuppgiften – den rättsliga kartan 

Rätten består av ett antal källor som kan få betydelse för lösandet av ett juridiskt 
problem eller vid utredning av en viss juridisk företeelse. Källorna kan ha olika 
ursprung, tillkomstsätt och bundenhetsgrad och kan klassificeras som rättskällor 
eller andra typer av källor. Om, och i så fall, hur och i vilken utsträckning 
källorna får, respektive bör tillämpas avgörs bland annat av den metod som 
används. 

I denna undersökning görs ett grundantagande som innebär att de olika 
rättskällorna förutsätts utgöra ett mer eller mindre sammanhängande system, 
vilket benämns för regelsystem. Regelsystemet kan i sin tur inordnas i olika 
rättsområden, exempelvis skatterätt, konstitutionell rätt osv. Även om rätten ses 
som ett system, innebär det dock inte att rätten analyseras ur ett systemteoretiskt 
perspektiv i denna undersökning.30 Det innebär istället att rätten utgör ett 
någorlunda enhetligt system.31 Indelningen tjänar framför allt till att skapa en 
överblick.32 Enligt Strömholm kan systemet utgöra juristens ”karta”.33 

                                                        
29 Se kap. vidare 1.7. 
30 Angående systemteori, se exempelvis Eckhoff & Sundby, 1976. 
31 Se Svensson, 1997 s. 276. 
32 Strömholm, 1987 s. 49-50. 
33 Strömholm, 1996 s. 421. 
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Mot denna bakgrund görs en kartläggning av de delar av regelsystemet som 
blir tillämpliga vid ömsesidiga överenskommelser. För att möjliggöra en sådan 
utredning formuleras en första forskningsuppgift som innebär att undersöka 
följande fråga: Vilka bestämmelser blir tillämpliga vid ömsesidiga 
överenskommelser och hur ska bestämmelserna tillämpas? 

Den första uppgiften innebär att fastställa vilka bestämmelser som ska 
tillämpas vid ömsesidiga överenskommelser, vilket görs genom följande steg. 
För det första inventeras och systematiseras svenska skatteavtalsartiklar som 
hänvisar till ömsesidiga överenskommelser. För det andra kartläggs den 
praktiska proceduren vid svensk behörig myndighet för att fastställa hur 
bestämmelserna tillämpas av myndigheten. För det tredje identifieras de 
rättsområden som blir tillämpliga vid ömsesidiga överenskommelser. För det 
fjärde identifieras olika frågor som är relaterade till hur, de i rättsområdena 
ingående bestämmelserna, tillämpas vid ömsesidiga överenskommelser. 
Resultatet av utredningen av dessa olika steg utgör den rättsliga karta som 
påvisar ömsesidiga överenskommelsers plats i det svenska regelsystemet. 

1.2.3 Den andra forskningsuppgiften – ett konsistent regelsystem? 

1.2.3.1 Ett konsistent regelsystem utifrån tre utvärderingsgrunder 

I undersökningen görs grundantagandet att rättskällorna utgör ett regelsystem, 
vilket även nämns ovan.34 Det görs därtill ett ytterligare grundantagande, genom 
vilket det förutsätts att regelsystemet kännetecknas av att det bör föreligga 
konsistens inom och mellan de i systemet ingående delarna.35 Härmed avses att 
det är ett grundläggande och eftersträvansvärt mål att regelsystemet är 
konsistent. Att regelsystemet är konsistent innebär att det utgör ett system som 
är motsägelsefritt.36 En av rättsvetenskapens huvuduppgifter har länge varit just 
att systematisera och motverka inkonsistenser samt att påvisa rättsprinciper och 
sammanhang, med målet att säkerställa systemets enhetlighet.37 Kravet på 
konsistens kan exempelvis motiveras både ur ett politiskt och ett konstitutionellt 
perspektiv.38 Det politiska perspektivet berörs dock inte närmare i denna 
undersökning. 

Det övergripande syftet med undersökningen, vilket även nämns ovan, är att 
kartlägga och utvärdera ömsesidiga överenskommelser ur ett svenskt perspektiv, 
för att utröna om ändamålet med sådan överenskommelser uppfylls.39 Som ett 
led i uppfyllandet av det övergripande syftet formuleras en andra 

                                                        
34 Se kap. 1.2.2. 
35 Se Strömholm, 1996 s. 421. Närmare om begreppet konsistens se exempelvis Elster m.fl., 2001 
s. 103, Mellor, 2005 s. 103, Hedbom & Thompson, 1994 s. 19 och Hansen, 1997 s. 44. 
36 Se NE: http://www.ne.se/lang/konsistent 
37 Svensson, 1997 s. 276-277. 
38 Se Andersson, 2005 s. 18 och Gerber, 2005 s. 170. Se även Andersson, 2005 s. 22-23, Gerber, 
2005 s. 169-170 och Peczenik, (2) 2005 s. 259-261. 
39 Se kap. 1.2.1. 
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forskningsuppgift, vilken omfattar följande frågor: Är det svenska regelsystemet, 
avseende ömsesidiga överenskommelser, konsistent? Eller föreligger det 
motsägelsefulla bestämmelser i det undersökta regelverket, särskilt utifrån tre 
utvärderingsgrunder: 1) konstitutionella principer om maktfördelning och 
kompetens, 2) rättssäkerhetsaspekter, och 3) bestämmelserna i VCLT? Om det 
föreligger brister i regelsystemet, rörande konsistens, kan dessa i sådant fall 
avhjälpas? 

När det gäller den andra forskningsuppgiften görs således grundantagandet 
att det är ett grundläggande och eftersträvansvärt mål att regelsystemet bör 
utformas på ett motsägelsefritt sätt. Det kan även poängteras att utgångspunkten 
vid undersökning av rättsregler generellt sett bör vara att regelsystemet är 
genomtänkt av lagstiftaren och att olika bestämmelser är förenliga sinsemellan. 
Härmed avses att reglerna inom ett regelsystem hänger samman, att det råder 
samstämmighet mellan olika bestämmelser och att reglerna stödjer varandra 
ömsesidigt, dvs. att reglerna har samma innehåll.40 En sådan grundinställning 
förhindrar dock inte att en undersökning syftar till att utreda och analysera om 
regelsystemet verkligen uppfyller dessa krav. I undersökningen utreds detta 
särskilt utifrån tre utvärderingsgrunder. De tre utvärderingsgrunderna utgörs av 
maktfördelning och kompetens, rättssäkerhetsaspekter och bestämmelserna i 
VCLT. I de följande avsnitten 1.2.3.2-1.2.3.4 redogörs i korthet för vad de tre 
utvärderingsgrunderna innebär inom ramen för den här utredningen. Därtill 
lämnas exempel på hur utvärderingsgrunderna kan kopplas till ömsesidiga 
överenskommelser. 

Det kan slutligen nämnas att den andra forskningsuppgiften omfattar 
normativa inslag, dvs. om det identifieras inkonsistenser i regelsystemet, 
undersöks om det finns möjlighet att göra förbättringar inom respektive område. 
Härmed avses enbart förbättringar rörande de ömsesidiga överenskommelserna. 

1.2.3.2 Den första utvärderingsgrunden – maktfördelning och kompetens 

Den första utvärderingsgrunden utgörs av demokratiska principer omfattande 
maktfördelning och kompetens i 8 och 10 kap. Regeringsformen (RF)41. Det 
som särskilt beaktas i utredningen är om det har skett en maktförskjutning 
rörande RF:s fördelning av kompetens. Innebörden härav kan illustreras genom 
två exempel. 

Det första exemplet rör den konstitutionella fördelningen av 
normgivningsmakten i 8 kap. RF. Härav framgår att skatt kräver lagstöd och att 
det är riksdagen som stiftar lagar. Vid generella överenskommelser aktualiseras 
utvärderingsgrunden bland annat då skatteavtalen anger att svensk behörig 
myndighet får ingå bindande överenskommelser med behörig myndighet i den 
andra avtalsslutande staten. Med detta avses att behörig myndighet ingår 
överenskommelser som avses leda till bindande föreskrifter. Ett tydligt exempel 
är att Skatteverket inom ramen för det nordiska skatteavtalet kan ingå bindande 

                                                        
40 Se Gerber, 2005 s. 169-170. 
41 Regeringsformen (1974:152), (RF). 
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överenskommelser om hur avtalet ska tolkas och tillämpas. Sådana 
överenskommelser kan omfatta generella överenskommelser både i reglerade 
och oreglerade fall. Det undersöks därför om riksdagens normgivningsmakt har 
kommit att förskjutas mot regeringen och Skatteverket då de agerar i egenskap 
av behörig myndighet enligt det nordiska skatteavtalet. Är detta förfarande 
förenligt med 8 kap. RF? 

Det andra exemplet rör fördelningen av makten att ingå internationella 
överenskommelser enligt 10 kap. RF. Av RF framgår att det är regeringen som 
styr landet och att det är regeringens uppgift att ingå internationella 
överenskommelser. I de fall då Skatteverket utgör behörig myndighet, har verket 
bemyndigats att ingå internationella överenskommelser. Det är, enligt RF, 
regeringens uppgift att ingå dylika överenskommelser. Därmed undersöks om 
uppgifter som egentligen åvilar regeringen istället har kommit att förskjutas mot 
en förvaltningsmyndighet, dvs. Skatteverket. Är detta förenligt med 8 och 10 
kap. RF? 

En maktförskjutning från riksdagen, via regeringen, till förvaltnings-
myndigheter är något som strider mot grundsynen i förarbetena till RF.42 Det 
skulle innebära att normbildningen delvis flyttades, från en demokratiskt vald 
riksdag, till tjänstemän på myndighetsnivå. Dylika frågor aktualiseras inom 
ramen för samtliga typer av ömsesidiga överenskommelser och utreds i 
förhållande till den första utvärderingsgrunden. 

Inom den första utvärderingsgrunden prövas således resultatet av den första 
forskningsuppgiften, dvs. resultatet av den rättsliga kartan, gentemot 
konstitutionella bestämmelser om maktfördelning och kompetens. Är det 
svenska regelsystemet, rörande ömsesidiga överenskommelser, förenligt med 
RF:s bestämmelser om maktfördelning och kompetens? 

1.2.3.3 Den andra utvärderingsgrunden – rättssäkerhetsaspekter 

Den andra utvärderingsgrunden är hänförlig till rättssäkerhetsaspekter för den 
skattskyldige. Rättssäkerhetsfrågor kan aktualiseras exempelvis vid enskilda 
överenskommelser. Den skattskyldige deltar nämligen inte i förhandlingarna 
mellan de båda behöriga myndigheterna och har ingen insyn i processen. 
Förhandlingarna mellan myndigheterna kan i vissa fall liknas vid kohandel och 
paketlösningar. Dessutom kan inte överenskommelsen överklagas av den 
skattskyldige. 

Innebörden av begreppet rättssäkerhet har diskuterats av många och ur olika 
perspektiv.43 Exempelvis anger Eckhoff att rättssäkerhet inom förvaltningen 
innebär att den enskilde ska vara skyddad mot övergrepp från myndighetens 
sida, att den enskilde har möjlighet att förutse sin rättsliga situation och att det 
finns möjlighet att försvara sina rättsliga intressen. Likaså omfattas hänsyn till 

                                                        
42 Sterzel, 2010 s. 219. 
43 En omfattande och nyare studie görs exempelvis av Gustafsson, 2002, som undersöker sociala 
rättigheter och rättssäkerhet. Se särskilt s. 301-449. 
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likhet och rättvisa samt att förvaltningen ska vara bunden av regler.44 Tikka 
anför att rättssäkerhet inom beskattningen är förknippad med förutsebarhet och 
legalitetsprincipen, att den utförda beskattningen är gjord med opartiskhet och 
sakkunskap, att effektiv information ges samt att likformighet beaktas.45 Tikka 
anför vidare att kravet på förutsebarhet innebär att den skattskyldige bör kunna 
förutse de skatterättsliga påföljderna av olika ekonomiska aktiviteter och 
åtgärder som företas.46 Enligt Lindencrona är det viktigaste kravet, för att 
förutsebarhet ska kunna uppfyllas, att lagarna är så klara och tydliga som 
möjligt.47 Hultqvist menar att ingrepp i enskildas personliga och ekonomiska 
förhållanden måste göras med stöd av lag. Lagarna måste vara så klara och 
tydliga att den skattskyldige är medveten om under vilka förutsättningar sådana 
ingrepp kan ske. Rättssäkerhet innefattar därmed framför allt förutsebarhet och 
likabehandling, enligt Hultqvist.48 Enligt Peczenik är rättssäkerhet detsamma 
som ”rättsliga beslut som i hög grad är förutsebara och etiskt godtagbara”.49 
Beyer listar fem krav som ska vara uppfyllda för att rättssäkerhet ska anses 
föreligga: legalitetsprincipen, objektivitetsprincipen, rätten till 
domstolsprövning, avgöranden inom rimlig tid och offentlighetsprincipen.50 
Slutligen bör utredningen om rättssäkerhet vid beskattningen från 1993 
nämnas.51 Här anges att rättssäkerhet är särskilt viktigt vid myndighetsutövning 
som innebär ingrepp i enskildas personliga och ekonomiska förhållanden. 
Rättssäkerheten är särskilt till för enskildas behov av säkerhet.52 Det stadgas 
även att förutsebarhet och likabehandling är av stor vikt. Förutsebarhet anses 
föreligga när beslut stödjer sig på i förväg kända regler och kräver en fastlagd 
hierarki mellan olika bestämda rättskällor, ett rationellt beslutsfattande och 
rättsliga avgöranden som är väl motiverade.53 

Det kan konstateras att begreppet rättssäkerhet inte har någon helt klar och 
entydig innebörd.54 Inom ramen för denna undersökning tillåts 
rättssäkerhetsaspekter innefatta ovan angivna punkter. Det läggs dock särskilt 
stor vikt vid 1 kap. 4 § st. 3 RF, legalitetsprincipen och 1 kap. 9 § RF, 
likhetsprincipen. Anledning är att dessa principer är reglerade genom grundlag. 
Likaså torde inte råda någon oenighet om att de båda principerna är av 
avgörande betydelse för rättssäkerheten. Nedan redogörs i korthet för vad som 
här avses med legalitetsprincipen och likhetsprincipen. 

                                                        
44 Eckhoff, 1978 s. 87 och 90. 
45 Tikka, (1) 1983 s. 8-16. 
46 Tikka, (2) 1983 s. 89. 
47 Lindencrona, 1988 s. 69 och 71. 
48 Hultqvist, 1988 s. 91. 
49 Peczenik, 1988 s. 48. 
50 Beyer, 1990 s. 12. 
51 SOU 1993:62. Se även prop. 1993/94:151. 
52 SOU 1993:62 s. 76. 
53 SOU 1993:62 s. 76-77. 
54 Prop. 1993/94:151 s. 69. 
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I 1 kap. 4 § st. 3 RF återfinns således legalitetsprincipen55: ”Den offentliga 
makten utövas under lagarna”. Principen innebär att offentlig makt endast får 
utövas om det finns lagstöd för detta. Beslut som är betungande för 
medborgarna kräver stöd av författning, helst lagstöd. En motsats till sådant 
lagstöd utgörs av godtycke.56 Kravet på lagstöd aktualiserar även 
kompetensfrågor. I sammanhanget innebär det att ”det är lagstiftaren eller annan 
normgivare som ska bestämma, inte rättstillämpande instanser”.57 Principen blir 
särskilt viktig inom skatterätten, eftersom föreskrifter om skatt ska meddelas 
genom lag. I 8 kap. 3 § st. 1 p. 2 RF anges att: ”Riksdagen kan bemyndiga 
regeringen att meddela föreskrifter […] Föreskrifterna får dock inte avse […] 2. 
skatt, utom tull på införsel av varor […]”. Detta innebär – ingen skatt, utan lag. 
Inom ramen för legalitetsprincipen får förutsebarhet en viktig betydelse. Att 
förutsebarhet föreligger innebär här att den skattskyldige på förhand kan inse 
vilka konsekvenser företagna skatterättsliga åtgärder får. Legalitetsprincipen kan 
därmed ses som en grundläggande förutsättning för förutsebarhet.58 

Bestämmelsen i 1 kap. 9 § RF har följande lydelse: ”Domstolar samt 
förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter 
ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och 
opartiskhet.” Bestämmelsen omfattar två olika principer, dvs. likhetsprincipen59 
(allas likhet inför lagen) och objektivitetsprincipen60 (saklighet och opartiskhet). 

Likhetsprincipen innebär ”allas likhet inför lagen”. Härmed kan avses att lika 
fall ska behandlas lika. Problemet som uppkommer är att avgöra vad som ska 
anses lika.61 Påhlsson anger att: 

Likhet eller jämförbarhet är sociala konstruktioner, vilka kan variera 
beroende på olika förutsättningar. Identifiering av lika/jämförbara fall kan ta 
utgångspunkt i skatteobjektet såväl som i skattesubjektet. En korrekt 
avgränsning av likhetsprincipen kräver vidare för rättstillämpningens del 
särskilt att avgöranden är konsekventa, dvs. att lagstiftarens val av 
likabehandling upprätthålls i praktiken.62 

Det kan vidare konstateras att likhetsprincipen inte gäller vid normgivning, 
varken riksdagens, regeringens eller myndigheternas normgivning. 1 kap. 9 § 
RF gäller däremot vid rättstillämpning och faktiskt handlande.63 

Objektivitetsprincipen omfattar för det första krav på saklighet. Saklighet 
innebär att myndigheternas beslut inte ska gynna eller missgynna enskilda, utan 

                                                        
55 Se särskilt Hultqvist, 1995 och Sterzel, 2012. 
56 Sterzel, 2012 s. 73. 
57 Sterzel, 2012 s. 74. 
58 Om legalitet och förutsebarhet, se Peczenik, 1988 s. 49. Se vidare Hultqvist, 1995 s. 3-7. 
59 Se särskilt Påhlsson, 2007. 
60 Se särskilt Bull, 2012. 
61 Påhlsson, 2007 s. 13-18. 
62 Påhlsson, 2007 s. 46. 
63 Se Bull & Sterzel, 2010 s. 58. 
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att det finns lagstöd för detta.64 Saklighet innebär också att beslut inte ska fattas 
på grunder som inte har direkt betydelse i det enskilda fallet eller på 
ovidkommande hänsyn.65 Objektivitetsprincipen omfattar även krav på 
opartiskhet. Opartiskheten handlar framför allt om objektivitet, ”dvs. det yttre 
förhållandet mellan den som utövar makt och den som är i beroendeställning till 
denna”.66 Objektivitetsprincipen har stor betydelse när det gäller medborgarnas 
tilltro till de rättsliga institutionerna.67 I den fortsatta undersökningen avses både 
likhetsprincipen och objektivitetsprincipen när referens görs till likhetsprincipen. 

Inom ramen för den andra utvärderingsgrunden prövas således resultatet som 
framkommit genom utredningen av den första forskningsuppgiften, dvs. den 
rättsliga kartan, gentemot rättssäkerhetsaspekter. Frågan är om det föreligger 
inkonsistenser i det svenska regelsystemet avseende ömsesidiga 
överenskommelser, då särskilt rättssäkerhetsaspekter beaktas. 

1.2.3.4 Den tredje utvärderingsgrunden – VCLT:s bestämmelser om 
tolkning och tillämpning av traktater 

Första och andra utvärderingsgrunderna är huvudsakligen kopplade till det 
nationella planet. Den tredje utvärderingsgrunden är istället relaterad till 
folkrättsliga aspekter. Eftersom en ömsesidig överenskommelse träffas mellan 
svensk behörig myndighet och behörig myndighet i den andra avtalsslutande 
staten, rör det sig om en internationell överenskommelse. Internationella 
överenskommelser är normalt underkastade folkrättsliga bestämmelser. Inom 
den tredje utvärderingsgrunden undersöks relationen mellan det svenska 
regelsystemet avseende ömsesidiga överenskommelser och folkrättsliga 
bestämmelser. Nedan utvecklas vad som avses härmed. 

Folkrätten berör de regler som tillämpas i förhållandet mellan stater samt 
mellan stater och andra internationellt erkända rättssubjekt.68 Begreppet folkrätt 
antyder att det är regler som gäller förhållandet mellan folken. Det är dock 
staterna som reglerna huvudsakligen vänder sig till.69 Det finns emellertid inte 
någon gemensam lagstiftare, utan det är företrädesvis staterna som skapar 
folkrätten genom utveckling av sedvanerätt och vid ingåendet av internationella 
överenskommelser.70 Folkrätten reglerar bland annat vem som är behörig att 
ingå överenskommelser å en stats vägnar. Däremot är det statsrätten, dvs. en 
stats interna rättsordning, som måste beaktas innan statens företrädare får binda 
den egna staten i förhållande till andra stater. Med andra ord, så är det folkrätten 
som reglerar vem som har behörighet att binda staten och statsrätten reglerar 
befogenheten att göra åtaganden.71 

                                                        
64 Bull, 2012 s. 101. 
65 Bull, 2012 s. 102. 
66 Bull, 2012 s. 103. 
67 Bull, 2012 s. 103 och 130-132. 
68 Sundberg, 1944 s. 9. 
69 Se Bring m.fl., 2011 s. 15. 
70 Se Holmberg m.fl., 2012 s. 471. 
71 För en aktuell undersökning av folkrätten i svensk rätt, se Stern & Österdahl, 2012. 
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Art. 38 i Haagdomstolens (ICJ) stadga anger de rättsregler som domstolen 
har att döma efter.72 Utifrån artikeln kan det utrönas en del av de källor som 
utgör folkrättens källor:73 

The Court, whose function is to decide in accordance with international law 
such disputes as are submitted to it, shall apply: 

(a) international conventions, whether general or particular, establishing rules 
expressly recognized by the contesting States; 

(b) international custom, as evidence of a general practice accepted as law; 

(c) the general principles of law recognized by civilized nations; 

(d) subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the 
teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as 
subsidiary means for the determination of rules of law.74 

I art. 38.1.a anges således att ”allmänna eller speciella internationella 
överenskommelser”, dvs. bilaterala och multilaterala överenskommelser mellan 
avtalsslutande stater, utgör en folkrättslig källa.75 En internationell 
överenskommelse kan betecknas exempelvis som traktat, konvention, stadga, 
fördrag eller statut. I Sverige saknar de olika beteckningar rättslig betydelse och 
används omväxlande.76 Rent terminologiskt görs ingen skillnad mellan 
begreppen folkrättsligt avtal, internationellt avtal eller traktat i denna 
undersökning. 

Internationella, sedvanerättsliga bestämmelser avseende traktater har 
kodifierats i VCLT.77 Sverige undertecknade konventionen 1970 och den trädde 
ikraft 1980. Konventionen har varit föremål för omfattande behandling både i 
utländsk78 och i svensk79 doktrin. 

VCLT ska tillämpas på avtal som slutits mellan stater.80 Behörig myndighet, 
dvs. Skatteverket eller regeringen, utgör inte någon internationell organisation 

                                                        
72 Se exempelvis Lowe & Fitzmaurice, 1996, för en fördjupad studie om ICJ. Angående andra 
källor inom folkrätten, se Shelton, 2011 s. 14-18. 
73 Se vidare kap. 1.5.2. 
74 Art. 38 Haagdomstolens stadga. 
75 Se exempelvis Sevastik, 1997 s. 87-88, Bederman, 2002 s. 28-29, Thirlway, 2010 s. 95-101 och 
Bring m.fl., 2011 s. 27-28. 
76 SOU 1974:100 s. 33. 
77 Se kap. 1.1. 
78 Se exempelvis Sinclair, 1984; Aust, 2007, Gardiner, 2008, Crawford, 2012 och Corten & Klein, 
2011. Om VCLT i förhållande till skatteavtal, se exempelvis Edwardes-Ker, 1994, Vogel, K., 1997 
och Engelen, 2004. 
79 Se exempelvis Linderfalk, 2001 och Bring m.fl. 2011. För behandling av VCLT i svensk 
skatterättslig forskning, se Kleist, 2012. Se även exempelvis Lindencrona, 1994; Dahlberg, 2000; 
Barenfeld, 2005; Nelson, 2010 och Cejie, 2010. 
80 Art. 1 VCLT. 
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eller liknande, utan är en del av staten. När behörig myndighet förhandlar och 
ingår avtal med behörig myndighet i den andra avtalsslutande staten, förutsätts 
därför att myndigheten företräder staten Sverige.81 Överenskommelser mellan 
behöriga myndigheter kan, ur den bemärkelsen, ses som avtal enligt 
konventionen. För att VCLT ska kunna tillämpas krävs därtill att avtalet har 
skriftlig form.82 Däremot anges inte några andra formella kriterier som måste 
vara uppfyllda avseende avtalets form.83 Det är även sannolikt att muntliga avtal 
skulle kunna falla in under VCLT, men den legala statusen av sådana avtal har 
inte bekräftats genom praxis från exempelvis ICJ.84 Ömsesidiga 
överenskommelser ingås vanligen skriftligen och uppfyller därmed 
konventionens krav på skriftlighet. 

Ett ytterligare kriterium för att ett avtal ska falla inom ramen för VCLT:s 
tillämpningsområde är att avtalet regleras av internationell rätt och att det inte 
har ingåtts med hänvisning till intern rätt.85 En ömsesidig överenskommelse har 
sin legala grund i ett skatteavtal. Ett skatteavtal är ett internationellt avtal som 
har inkorporerats med svensk rätt. De ömsesidiga överenskommelserna grundas 
därmed på ett internationellt avtal, även om skatteavtalet är införlivat med 
svensk rätt. Det innebär att enskilda överenskommelser i reglerade fall och båda 
typer av generella överenskommelser samt generella beslut i enskilda fall täcks 
av konventionen. 

Konventionen innehåller även bestämmelser om kompetens. Med kompetens 
avses att en viss person har utsetts och auktoriserats av staten att representera 
staten och att ingå avtal å statens vägnar.86 Risken att en stat förhandlar med en 
myndighet som inte har kompetens, åligger staten som inte begär att 
myndigheten lämnar bevis på sin kompetens.87 Det anges vidare i art. 8 VCLT 
att om en person som saknar kompetens att binda staten ingår avtal, så är avtalet 
ogiltigt, om staten ändå inte godkänner avtalet i efterhand. För svenskt 
vidkommande har behörig myndighet bemyndigats att ingå ömsesidiga 
överenskommelser, vilket innebär att behörig myndighet har kompetens i 
VCLT:s mening.88 

VCLT ska således tillämpas på avtal mellan stater. Konventionen kan 
emellertid endast tillämpas för avtal ”which are concluded by States after the 
entry into force of the present Convention with regard to such States”.89 
Innebörden, för svenskt vidkommande, är att VCLT endast kan tillämpas på 
avtal som ingåtts efter den 27 januari 1980 mellan Sverige och en annan stat 

                                                        
81 Se Corten & Klein, 2011 s. 24-25. 
82 Art. 2.1.b VCLT. 
83 Se Corten & Klein, 2011 s. 38. 
84 Se Corten & Klein, 2011 s. 39. 
85 Se Corten & Klein, 2011 s. 40. 
86 Se Corten & Klein, 2011 s. 47. 
87 Se Corten & Klein, 2011 s. 143-144. 
88 Se vidare kap. 3.2.4. 
89 Art. 4 VCLT. 
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som också har tillträtt konventionen.90 Konsekvensen blir därmed att 
konventionen inte ska tillämpas på ett avtal som Sverige ingått före 1980. 

Om ett svenskt skatteavtal har ingåtts före 1980, ska VCLT således inte 
tillämpas på avtalet. Om skatteavtalet innehåller bestämmelser om ömsesidiga 
överenskommelser, så ska VCLT heller inte tillämpas på nämnda bestämmelser. 
Om staterna däremot ingår ömsesidiga överenskommelser efter 1980, ska sådana 
överenskommelser omfattas av VCLT:s bestämmelser. Följdfrågan som 
uppkommer är hur ett avtal som inte omfattas av VCLT ska tolkas och tillämpas. 
Den allmänna uppfattningen om konventionen synes vara att den kodifierar den 
folkrättsliga sedvänja och praxis som finns avseende avtal.91 Parallellt med 
konventionen återfinns således en uppsättning regler inom folkrätten för 
tolkning och tillämpning av avtal.92 Det kan därför anföras att om VCLT 
kodifierar folkrättslig praxis, så blir VCLT:s bestämmelser ändå indirekt 
tillämpliga även om konventionen inte tillämpas.93 Det bör emellertid reflekteras 
över om det gäller för samtliga artiklar inom ramen för konventionen eller inte.94 
Det är möjligt att vissa bestämmelser utgör en ren kodifiering av sedvanerätten, 
medan andra bestämmelser utgör resultatet av konventionsförhandlingar.95 Om 
det skulle uppstå en konflikt mellan en traktats innehåll och en tidigare 
sedvanerättsligt etablerad regel, ska den senare traktatens bestämmelser anses ha 
företräde.96 Detta behandlas dock inte närmare i undersökningen, eftersom det 
ligger utanför syftet. I den fortsatta undersökningen förutsätts att VCLT är 
tillämplig för svenskt vidkommande, oavsett vilket skatteavtal som berörs, för 
att möjliggöra mer generella slutsatser. 

Inom ramen för den tredje utvärderingsgrunden prövas således resultatet som 
framkommit genom den första forskningsuppgiften, dvs. den rättsliga kartan, 
gentemot VCLT:s bestämmelser. Föreligger inkonsistenser i det svenska 
regelsystemet avseende ömsesidiga överenskommelser, särskilt med beaktande 
av VCLT?97 

I undersökningen utgör således VCLT den tredje utvärderingsgrunden inom 
den andra forskningsuppgiften. Därtill tillämpas VCLT som en källa för 
tolkning och tillämpning av internationella överenskommelser, såsom 
skatteavtal och ömsesidiga överenskommelser.98 I kap. 1.5.2, om tillämpat 
material, utvecklas detta närmare. 

                                                        
90 Problematiken behandlas djupare i Sallander, 2009 s. 859-866. Se även Linderfalk, 2012 s. 77-78 
och Sinclair, 1984 s. 6. 
91 Se exempelvis Linderfalk, 2001 s. 8-10 med vidare hänvisningar. 
92 Linderfalk, 2001 s. 9-10. 
93 Angående HFD:s tillämpning av VCLT i praxis, se Sallander, 2009 s. 859-866. 
94 Se Sinclair, 1984 s. 10-21. 
95 Se Sinclair, 1984 s. 10-21. 
96 Se Svanberg, 2008 s. 17. 
97 Se vidare kap. 7. 
98 För en fyllig undersökning av tolkning av trakter, se Linderfalk, 2001. 
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1.2.4 Den tredje forskningsuppgiften – uppfyllelse av ändamålet? 

Före den tredje forskningsuppgiften behandlas, kan det vara pedagogiskt riktigt, 
att inleda med en kort sammanfattning av den första och andra uppgiften, för att 
sätta de olika syftena i sitt sammanhang. Den första uppgiften innebär att utreda 
den rättsliga kartan för att utröna ömsesidiga överenskommelsers plats i det 
svenska regelsystemet.99 Den andra forskningsuppgiften innebär i sin tur att 
utreda om, den rättsliga karta som fastställs genom den första uppgiften, är 
konsistent. Utredningen görs utifrån tre utvärderingsgrunder, vilka omfattar 
konstitutionella bestämmelser om maktfördelning och kompetens, 
rättssäkerhetsaspekter och VCLT:s bestämmelser om tolkning och tillämpning 
av traktater.100 Mot denna bakgrund formuleras en tredje forskningsuppgift. 

Den tredje forskningsuppgiften utgörs av följande fråga: Bidrar det svenska 
regelsystemet till att ändamålen med ömsesidiga överenskommelser uppfylls vid 
tillämpningen i Sverige eller föreligger det hinder för ändamålsuppfyllelse? Den 
tredje forskningsuppgiften är, liksom den andra uppgiften, relaterad till den 
utvärderande delen av det övergripande syftet. Inom ramen för uppgiften 
tillämpas det resultat som framkommit i undersökningen av den första och andra 
forskningsuppgiften. Utifrån detta resultat prövas om ändamålet med de 
ömsesidiga överenskommelserna uppfylls. I det följande utreds vad som utgör 
ändamålet med överenskommelserna. För att möjliggöra detta presenteras 
inledningsvis bakgrunden till och syftet med skatteavtal. Bakgrunden bygger 
huvudsakligen på kommentaren till OECD:s modellavtal. 

År 1921 inledde Nationernas förbund ett arbete rörande problematiken kring 
dubbelbeskattning. Arbetet ledde, år 1928, till utarbetandet av ett första 
modellavtal för ingående av skatteavtal. Denna första modell reviderades 1943, 
the Model Conventions of Mexico, och år 1945, the Model Conventions of 
London. Även om principerna som följde av modellerna kom att tillämpas i 
många skatteavtal, så blev modellerna aldrig helt accepterade bland 
medlemsstaterna.101 Under efterkrigstiden ökade det ekonomiska beroendet och 
samarbetet mellan medlemsländerna inom Organization for European Economic 
Development (OEEC). Det blev därmed allt viktigare att vidta åtgärder för att 
förhindra internationell dubbelbeskattning.102 Av denna anledning återupptogs 
arbetet igen 1956. Syftet var att söka skapa en modell som effektivt kunde lösa 
problemen med dubbelbeskattning mellan OECD:s medlemstater och samtidigt 
bli accepterad av samtliga medlemsstater.103 Arbetet resulterade 1963 i en slutlig 
rapport benämnd “Draft Double Taxation Convention on Income and 
Capital”.104 Arbetet tog emellertid inte slut här, utan modellen reviderades 
återigen, vilket 1977 ledde till Model Double Taxation Convention on Income 

                                                        
99 Se kap. 1.2.2. 
100 Se kap. 1.2.3. 
101 Se OECD MTC, Commentary, Introduction, para. 4. 
102 Se OECD MTC, Commentary, Introduction, para. 5. 
103 Se OECD MTC, Commentary, Introduction, para. 6. 
104 Se OECD MTC, Commentary, Introduction, para. 6. 
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and on Capital.105 Faktorerna som medförde revideringen 1963 fortsatte att 
påverka i hög utsträckning. Likaså utvecklades ny teknologi och det skedde 
stora förändringar i hur gränsöverskridande transaktioner företogs. Metoderna 
för skatteplanering och skatteflykt blev allt mer sofistikerade. Under 1980-talet 
ökade även globaliseringen samtidigt som OECD-länderna liberaliserades i allt 
högre utsträckning.106 För att kunna följa utvecklingen på ett bättre sätt fick 
modellavtalet, år 1992, anta lösbladsformat. Syftet var att istället möjliggöra en 
kontinuerlig utveckling av både modellen och dess kommentarer.107 

Mot nämnda bakgrund kan det konstateras att det övergripande ändamålet 
med skatteavtal är att undvika internationell dubbelbeskattning. 
Dubbelbeskattningens skadeverkningar kan framför allt härledas till ett 
förhindrande av flödet och tillväxten i världsekonomin.108 Med hänsyn till att 
staterna, inom ramen för skatteavtal, efterger skatteanspråk i vissa angivna 
situationer, kan tillämpningen av skatteavtal exempelvis bidra till att öka 
företagens konkurrenskraft inom respektive marknader.109 Likaså kan 
tillämpningen av skatteavtal, både öka och underlätta, investeringar mellan de 
avtalsslutande staterna. Detta ändamål kan sammanfattas enligt följande: 

Double taxation has a detrimental effect on the movements of capital, 
technology and persons and on the exchange of goods and services. Thus tax 
conventions, when properly applied, remove the obstacles of double taxation, 
thereby promoting the development and flow of international trade and 
investment.110 

Ändamålet med skatteavtal är även, i hög utsträckning, att förhindra skatteflykt. 
Detta kan exempelvis ske genom införandet av bestämmelser om 
informationsutbyte mellan de avtalsslutande staterna. Ändamålen med 
skatteavtalen korresponderar till stor del med ändamålen för ömsesidiga 
överenskommelser. Det övergripande ändamålet med ömsesidiga 
överenskommelser är huvudsakligen att undvika, eller åtminstone lindra, 
dubbelbeskattning eller beskattning som är i strid med föreliggande skatteavtal. 
Därtill kan de ömsesidiga överenskommelserna, i varje fall de generella, till viss 
del även utgöra ett verktyg i arbetet med att förhindra skatteflykt. Genom att 
utgöra ett medel för snabba insatser skulle det vara möjligt att vidta direkta 
åtgärder om exempelvis bestämmelser i skatteavtal missbrukas. Ändamålet 
rörande skatteflykt utgör emellertid ett mer sekundärt ändamål, vilket sällan 
framhålls, med de ömsesidiga överenskommelserna. Av denna anledning bortses 
från skatteflyktsöverväganden som ändamål i denna undersökning och fokus 
läggs helt vid ändamålet rörande förhindrande av dubbelbeskattning. Det 

                                                        
105 Se OECD MTC, Commentary, Introduction, para. 7. 
106 Se OECD MTC, Commentary, Introduction, para. 8. 
107 Se OECD MTC, Commentary, Introduction, para. 11. 
108 Se OECD MTC, Commentary, Introduction, para. 1. Se kap. 1.1. 
109 Se Ersson, 1987 s. 495-500. 
110 MEMAP s. 8. 
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övergripande ändamålet är därmed gemensamt för de enskilda och generella 
överenskommelserna samt generella beslut i enskilda fall. 

Även om det övergripande ändamålet, att undvika dubbelbeskattning, är 
detsamma för de olika typerna av ömsesidiga överenskommelser, är medlen för 
att uppnå detta däremot olika. För enskilda överenskommelser är medlet, för att 
nå det övergripande ändamålet, att undvika samt lösa tvister om beskattning åt 
skattskyldiga. De enskilda överenskommelserna utgör ett alternativt rättsmedel, 
till det traditionella skatteförfarandet och domstolsprocessen, inom ramen för det 
aktuella skatteavtalet. För generella överenskommelser är medlet, för att nå det 
övergripande ändamålet, att få skatteavtalen att fungera mer friktionsfritt, vilket 
i sin tur medför att målet med undvikande av dubbelbeskattning kan uppnås. 
Enligt kommentaren till OECD:s modellavtal har generella överenskommelser 
till uppgift att ”ensuring the Convention as a whole operates effectively” och 
”result in effective elimination of the double taxation”.111 Genom de generella 
överenskommelserna, vilka syftar till att förenkla vid tolkning och tillämpning 
av föreliggande skatteavtal, kan både generellt bindande bestämmelser samt 
allmänna råd tillskapas.112 Enligt Manual on Effective Mutual Agreement 
Procedures (MEMAP) initieras de flesta enskilda överenskommelser i 
situationer när det är oklart hur den skattskyldige ska beskattas.113 Generella 
överenskommelser kan exempelvis tillämpas för att lösa sådana oklarheter. När 
det gäller de generella besluten i enskilda fall, kan de ha karaktären av antingen 
enskilda överenskommelser eller generella överenskommelser. Därav kan mål 
och medel variera för denna typ, beroende på klassificering. 

För att möjliggöra en undersökning av om ändamålet med ömsesidiga 
överenskommelser uppfylls, dvs. undvikande av dubbelbeskattning, formuleras 
således en tredje forskningsuppgift. Ändamålet, att undvika dubbelbeskattning, 
kan ses som ett kritiskt perspektiv som ämnar genomsyra undersökningens 
resultat.114 Härmed avses en utredning om regelsystemet verkligen bidrar till att 
ändamålet med ömsesidiga överenskommelser uppfylls.115 

1.3 Avgränsningar i undersökningens omfattning 

I avsnittet motiveras undersökningens mer generella avgränsningar. Det bör 
dock noteras att specifika avgränsningar även ges, i förekommande fall, löpande 
genom undersökningen. Det kan först konstateras att föremålet för 
undersökningen är ömsesidiga överenskommelser. Utanför studien faller därmed 
frågor relaterade till ingående, införlivande och offentliggörande av skatteavtal. 
Det är heller inte nödvändigt att gå alltför djupt in i frågor avseende tolkning av 
skatteavtal. Den legala grunden för skatteavtalen ifrågasätts heller inte, utan 

                                                        
111 OECD MTC, Commentary on Article 25.3 OECD MTC, para. 55. 
112 Se närmare i kap. 5.1. 
113 Se MEMAP s. 8. 
114 Se Gunnarsson & Svensson, 2009 s. 99-100. 
115 Se vidare kap. 8.4. 
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förutsätts följa svenska konstitutionella krav. Avgränsningen kan behöva 
kommenteras ytterligare. Fram till 1980-talet införlivades skatteavtal med 
svensk rätt genom en av regeringen utfärdad förordning och inte genom lag. I 
förordningen angavs att avtalet skulle lända till allmän efterrättelse för Sveriges 
del.116 Förordningar utfärdades genom bemyndigande i bland annat dåvarande 
72 § kommunalskattelagen (KL)117 och 20 § lagen om statlig inkomstskatt 
(SIL)118. Med anledning av att skatteavtal träder istället för svensk skattelag ska 
dylika avtal införlivas med svensk rätt genom lag, och inte genom förordning, 
enligt den då reviderade RF. Genom propositionen om avtal med Korea 
ändrades praxis för införlivande av skatteavtal med svensk rätt.119 Innebörden är 
att en grundlagsstridig förordningsform tillämpades för införlivande av 
skatteavtal mellan åren 1975 och -1981 i Sverige.120 Om ett skatteavtal inte 
införlivats korrekt är det möjligt att det i sin tur påverkar den legala grunden för 
ömsesidiga överenskommelser. Den här aspekten beaktas emellertid inte i 
undersökningen, eftersom det hade gjort syftet alltför omfattande. Ämnet hade 
lämpat sig väl för en egen studie. 

En ytterligare avgränsning är relaterad till det första steget i förfarandet med 
ömsesidiga överenskommelser, dvs. när den skattskyldige kontaktar behörig 
myndighet. Behörig myndighet har då möjlighet att vidta ensidiga åtgärder för 
att exempelvis eliminera eller lindra dubbelbeskattning. Sådana interna 
överenskommelser skapar intressanta frågeställningar ur ett internrättsligt 
perspektiv, exempelvis i relation till skatteförfarandet och domstolsprocess. Den 
här typen av överenskommelser utgör emellertid inte ömsesidiga 
överenskommelser, såsom de klassificeras i kap. 1.1. Med hänsyn härtill faller 
unilaterala åtgärder från behörig myndighets sida utanför syftet. Konsekvensen 
är att de interna överenskommelserna därför inte undersöks närmare. De berörs 
endast kortfattat i samband med proceduren vid behörig myndighet i syfte att 
förklara gången vid en ansökan om enskild överenskommelse. 

Undersökningen har ett svenskt perspektiv på en internationell företeelse. 
Det hade kunnat vara intressant med en komparativ studie för att undersöka hur 
andra stater hanterar ömsesidiga överenskommelser internt. I Sverige saknas 
emellertid någon mer omfattande utredning i ämnet och det är därför lämpligt att 
ägna en hel studie åt det svenska perspektivet.121 

I samband med att de rättsområden som aktualiseras vid ömsesidiga 
överenskommelser utreds, bör det noteras att undersökningen inte syftar till att 
ge förslag till förbättringar eller utvärdera bestämmelserna inom de olika 
rättsområdena. Eventuella förslag till förbättringar och åtgärder som ges rör 
endast ömsesidiga överenskommelser, men således inte de olika rättsområdena i 
sig. 

                                                        
116 Se prop. 1981/82:107 s. 28. 
117 Kommunalskattelagen (1928:370), (KL). 
118 Lag om statlig inkomstskatt (1947:576), (SIL). 
119 Se prop. 1981/82:107 s. 28. 
120 Se även Vogel, H-H., 1988 s. 169-213 för en utförlig utredning i ämnet. 
121 Se vidare kap. 1.7. 
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Att rättskällorna förutsätts utgöra ett enhetligt system medför att det även är 
ett eftersträvansvärt mål att det föreligger koherens inom systemet.122 Begreppet 
koherens innebär samstämmighet eller överensstämmelse och att exempelvis ett 
system inte innehåller någon del som saknar betydelse för systemets funktion. 
Peczenik anger att ett rättsdogmatiskt mål kan vara ”att framställa rättsordningen 
som ett koherent nätverk av huvudregler och undantag”.123 Begreppet används 
emellertid i tämligen vidsträckt mening och därför fokuseras här enbart på om 
regelsystemet är konsistent eller inte.124 

När det gäller den andra utvärderingsgrunden, avseende 
rättssäkerhetsaspekter, kan det konstateras att rättssäkerhet inte alltid ses som 
förenligt med krav på effektivitet.125 Tikka anför att effektivitet i 
rättssäkerhetssammanhang avser förhållandet mellan resultatet som en 
myndighet uppnår i praktiken jämfört med målet för verksamheten.126 
Effektivitet kan även indelas i förvaltningseffektivitet (hänförligt till 
myndigheternas övergripande målsättningar), rättseffektivitet (hänförligt till 
rättsreglernas tillämpning) och ekonomisk effektivitet (avser att åtgärder som 
inte ger så stor avkastning kan underlåtas).127 Tikkas effektivitetsbegrepp kan 
sannolikt jämföras med förvaltningseffektivitet. Inom ramen för den andra 
utvärderingsgrunden görs framför allt en avvägning mellan den skattskyldiges 
rättssäkerhet, å ena sidan, och behovet av att få de ömsesidiga 
överenskommelserna att fungera, å andra sidan. Det är oklart om en sådan 
undersökning kan inrymmas i ovan nämnda effektivitetsbegrepp och det är 
heller inte nödvändigt. Begreppet effektivitet kan dessutom vara vanskligt att 
använda inom juridiken, eftersom det vanligen behöver sammankopplas med 
nationalekonomi. Effektivitetsbegreppet lämnas därmed utanför denna 
undersökning. 

Avseende inventeringen och systematiseringen av de svenska 
skatteavtalsbestämmelserna, lämnas endast några generella avgränsningar i det 
följande. Detaljerade avgränsningar lämnas därtill direkt i kap. 2. Det som redan 
här bör nämnas är att undersökningen endast omfattar OECD:s modellavtal 
avseende inkomst och förmögenhet.128 Endast det senaste modellavtalet, dvs. 
version 2010, beaktas.129 Likaså omfattas bara den senaste kommentaren till 
modellavtalet av undersökningen. Dessutom beaktas enbart fullständiga 
skatteavtal, vilket innebär att partiella avtal faller utanför ramen för studien. 
Flertalet av de partiella avtalen innehåller visserligen bestämmelser om 
ömsesidig överenskommelse, men med hänsyn till att ett partiellt avtal utgör en 
särlösning i en eller några särskilda frågor jämfört med ett fullständigt avtal, så 

                                                        
122 Se Svensson, 1997 s. 278. 
123 Peczenik, (1) 2005 s. 249. 
124 Se exempelvis Gunnarsson, 1995 särskilt s. 24-27 om normativ koherens. Se även Peczenik, 
1988 s. 149-150 och Peczenik, (2) 2005 s. 259-261. 
125 Angående begreppet effektivitet, se exempelvis Rendahl, 2009 s. 92-97. 
126 Se Tikka, (1) 1983 s. 17. 
127 Se SOU 1993:62 s. 79-80. 
128 OECD Model Tax Convention on Income and on Capital 2010. 
129 Ett undantag utgörs av den mer historiska beskrivningen av framväxten av art. 25 i kap. 2.3.1. 
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avgränsas de partiella avtalen bort. Endast skatteavtal som är ikraft behandlas 
och det är enbart den eller de propositioner som hör till sådana avtal som 
undersöks. Ett inkluderande av numera upphävda avtal med tillhörande 
förarbeten skulle vidga området alltför mycket och sannolikt bringa mer 
oordning i inventeringen än det skulle klargöra. Det bör även noteras att 
undersökningen av skatteavtalsbestämmelserna inte utgör någon fullständig 
analys av artiklarna i sig. Syftet är att inventera det svenska skatteavtalsnätet, 
påvisa hur svenska skatteavtalsartiklar avseende ömsesidiga överenskommelser 
förhåller sig till OECD:s modellavtal, i vilka frågor som ömsesidiga 
överenskommelser kan träffas och vilka avvikelser som eventuellt återfinns i 
förhållande till OECD:s modellavtal. Syftet är således inte att genomföra en 
genomgripande analys av bestämmelsernas funktion eller området som berörs. 
Avgränsningen gäller även för internprissättningens område, vilket behöver 
kommenteras ytterligare. 

Art. 9 OECD:s modellavtal berör associated enterprises och fall där 
internprissättningen kan komma att justeras. Internprissättning berörs inte bara 
av modellavtalet, utan även genom OECD Transfer Pricing Guidelines. 
Dessutom har EU infört en uppförandekod på internprissättningens område, 
nämligen Transfer Pricing Code of Conduct. I Sverige har även införts en 
lagreglerad möjlighet till prissättningsbesked, så kallade Advanced Pricing 
Agreements (APA), genom Lag (2009:1289) om prissättningsbesked vid 
internationella transaktioner. Beskeden genomförs med hjälp av proceduren 
ömsesidiga överenskommelser och det föreligger därför ett nära samband mellan 
de båda förfarandena. Skillnaden är dock framför allt att en enskild 
överenskommelse syftar till att lösa problem uppkomna av en redan företagen 
transaktion. Ett besked gäller däremot framåt i tiden och utgör en lösning för hur 
en framtida transaktion ska hanteras. Av utrymmesskäl och med hänsyn till 
framställningens koncentration avgränsas frågor relaterade till 
prissättningsbesked bort från undersökningens syfte. 

Det är framför allt i samband med internprissättningsfrågor som EU-rätten 
inverkar. Förutom uppförandekoden är det tänkbart att det finns andra 
intressanta beröringspunkter mellan ömsesidiga överenskommelser och EU-rätt. 
En sådan situation skulle exempelvis kunna utgöras av frågan huruvida det kan 
ses som förenligt med fri rörlighetsbestämmelserna att vissa skattesubjekt 
särbehandlas genom att särskilda överenskommelser träffas för att lindra just det 
subjektets skattebelastning. Med hänsyn till att undersökningen redan spänner 
över ett flertal olika rättsområden måste emellertid vissa begränsningar i 
omfattning och bredd göras. Dylika EU-rättsliga aspekter får därför utgöra en 
sådan begränsning. 

Mer omfattande avgränsningar görs även rörande art. 26 om 
informationsutbyte och art. 27 om ömsesidig handräckning. Bestämmelserna 
utgör större forskningsområden i sig och bör undersökas i samband med 
tillhörande EU-rättsligt material, konventioner och partiella avtal m.m. för att en 
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mer fullständig bild ska kunna erhållas.130 Dessutom utgör de båda 
bestämmelserna regler för hur behörig myndighet ska förfara i ärenden om 
informationsutbyte och handräckning, men har mindre relevans för just 
ömsesidiga överenskommelser. Art. 9, 26 och 27 behandlas därför mot denna 
bakgrund endast mer kortfattat i samband med inventeringen av 
skatteavtalsbestämmelserna i kap. 2. 

År 2008 genomgick art. 25 en större förändring i och med att en femte 
paragraf lades till, vilken medför att skiljedom ska tillämpas för att lösa en fråga 
som uppkommit under artikelns första och andra paragrafer. Tidigare fanns inga 
garantier för att de behöriga myndigheterna skulle uppnå en överenskommelse 
och därmed eliminera dubbelbeskattningen i ett visst fall. Nu har den 
skattskyldige möjlighet att begära skiljedom efter två år. Skiljedomstolen ska 
fatta beslut i den eller de frågor som är olösta och som hindrar de båda behöriga 
myndigheterna från att komma överens. Skiljedomstolen ska däremot inte 
förkunna dom i själva målet, utan bara i den eller de olösta frågorna och därefter 
är det de behöriga myndigheternas sak att avsluta målet. Art. 25.5 OECD:s 
modellavtal ges inte särskilt stort utrymme i undersökningen. Den primära 
orsaken är att möjligheten till skiljedom ännu inte finns intagen i något svenskt 
skatteavtal.131 Dessutom innefattar själva skiljedomsförfarandet flertalet egna 
frågeställningar i förhållande till svensk rätt, vilka förtjänar en egen studie, 
istället för att sammanfogas med förevarande undersökning. 

1.4 Metod 

1.4.1 Undersökningens karaktärsdrag 

Det kan inledningsvis konstateras att denna undersökning har en interdisciplinär 
ansats, eftersom fokus läggs vid flera olika rättsområden.132 Det är emellertid 
inte en renodlad interdisciplinär studie, eftersom alla delar inte ges lika stort 
utrymme.133 Det är den skatterättsliga utgångspunkten som utgör 
undersökningens överordnade ämne,134 eller närmare bestämt, den 
internationella skatterätten.135 Skatterätten utgör undersökningens överordnade 

                                                        
130 Art. 26 OECD:s modellavtal är föremål för ett pågående forskningsprojekt vid Uppsala 
Universitet av Ulrika Myslinski-Gustafsson. Art. 27 OECD:s modellavtal var föremål för forskning 
vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping av, numera avlidne, Jan Francke som tyvärr inte 
hann fullfölja sitt forskningsprojekt. 
131 Avtalet med Tyskland innehåller emellertid en skiljedomsklausul, men den bygger inte på art. 
25.5. Se vidare i kap. 2.3.4. 
132 De olika rättsområdena identifieras i kap. 4.2, 5.2 och 6.2. 
133 Se exempelvis behandlingen av skatterätt och straffrätt i Simon Almendal, 2005 s. 16-17. Se 
även Påhlsson, 1995 och Bull, 1997. 
134 Se kap. 1.1. 
135 Angående internationaliseringen av den svenska skatterätten, se exempelvis Persson Österman 
m.fl., 2007 s. 161-171. 
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ämne, eftersom huvudsakligt fokus ägnas ömsesidiga överenskommelser, vilka 
har sin legala grund i skatteavtalen. 

Den interdisciplinära ansatsen medför vissa begränsningar avseende 
undersökningens djup. Ambitionen är huvudsakligen att söka kartlägga 
ömsesidiga överenskommelsers plats i det svenska regelsystemet. Därtill 
identifieras frågor och problem, vilka sedan utreds inom de olika rättsområdena. 
Däremot är det varken möjligt eller särskilt fruktbart att utföra en fullständig 
studie och analys av varje rättsområde i sin helhet. Härmed avses exempelvis att 
om rättsområdet förvaltningsrätt aktualiseras vid tillämpningen av ömsesidiga 
överenskommelser, analyseras endast de bestämmelser inom förvaltningsrätten 
som kommer i direkt kontakt med ömsesidiga överenskommelser. Däremot 
analyseras inte rättsområdet förvaltningsrätt i övrigt. Det kan således anföras att 
den interdisciplinära ansatsen, medför vissa begränsningar avseende djupet i 
materialet inom de olika rättsområdena. 

Den interdisciplinära ansatsen medför emellertid att den aktuella 
frågeställningen kan undersökas på ett djupare plan. Ömsesidiga 
överenskommelser utgör en, i första hand, skatterättslig frågeställning. Studien 
av denna företeelse kan fördjupas genom att flera olika infallsvinklar från andra 
rättsområden tillåts. Den interdisciplinära ansatsen medför därmed en 
korsbefruktning mellan de olika rättsområdena, vilket i sin tur kan berika studien 
av ömsesidiga överenskommelser. 

Undersökningen har även tydliga drag av en problemorienterad studie. 
Härmed avses att det är problematiken och frågeställningarna kring ömsesidiga 
överenskommelser som får styra undersökningen, snarare än att vissa, särskilda 
avtalsbestämmelser plockas isär och studeras i detalj.136 Det kan visserligen 
anföras att även om det är problem som huvudsakligen analyseras, så kräver 
problemets utredning också analys av konkreta rättsregler, eftersom ”en 
existerande rättslig reglering omedelbart aktualiseras vid en rättsvetenskaplig 
undersökning”.137 Det medför emellertid inte att undersökningen ska 
karaktäriseras som regelorienterad bara för att rättsliga regleringar undersöks. 
Den huvudsakliga utgångspunkten bör istället hänföras till om det framför allt är 
själva regeln i sig som är föremål för undersökningen eller om det är 
problematiken som uppkommer kring regeln. Inom ramen för denna 
undersökning är det snarare det senare som är fallet, vilket här karaktäriseras 
som problemorienterat arbete. 

I följande avsnitt behandlas den metod som tillämpas i undersökningen. I 
förkommande fall lämnas dock även vissa, specifika kommentarer avseende 
metod löpande genom utredningen. Skälen härför är huvudsakligen 
pedagogiska. 

                                                        
136 Se Westberg, 1992 s. 421-446. 
137 Agell, 1997 s. 54. 
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1.4.2 Tillämpad metod 

För att uppfylla och genomföra det uppställda syftet tillämpas en rättsdogmatisk 
metod, så långt det är möjligt. Det innebär att gällande rätt fastställs genom 
systematisering och tolkning av innehållet i vissa bestämda källor.138 De källor 
som får eller bör användas, samt på vilket sätt och i vilken inbördes ordning, 
bestäms av rättskälleläran. Det är, annorlunda uttryckt, rättskälleläran som anger 
vilka regler som utgör gällande rätt.139 Traditionellt sett ingår lagtext, förarbeten, 
praxis och doktrin i rättskälleläran.140 Dessa källor behandlas ytterligare i kap. 
1.5.4 om tillämpat material. 

Att den rättsdogmatiska metoden innebär ett fastställande av gällande rätt, 
med hjälp av särskilda källor, förhindrar emellertid inte att regelsystemet därtill 
kritiseras och värderas.141 Det kan uttryckas som att ”rättskälleläran beskriver, 
förklarar, rättfärdigar och kritiserar rättskällorna.”142 Sammantaget kan det 
anföras att den rättsdogmatiska metoden innebär tolkning och systematisering 
samt kritisk granskning av gällande rätt, där gällande rätt fastställs genom 
rättskälleläran. 

Den rättsdogmatiska metoden medför således att både metod och material är 
på förhand givna. Fördelen är att det därmed är möjligt att ”upprätthålla 
rättssäkerhet, hög kvalitet inom rättslivet och god rättskultur i övrigt.”143 
Metoden har dock kritiserats. Det har exempelvis angetts att rättsdogmatiken 
inte är ändamålsenlig för den som står inför ett problem som inte avser 
innehållet i gällande rätt.144 Vidare har angetts att ”den rättsdogmatiska 
normativa uppfattningen om ’gällande rätt’ – alltså, den juridiska metodologin – 
sällan har möjlighet att ge alla svaren vid en samlad helhetsbedömning. Än 
mindre frågorna.”145 Det har även anförts att rättsdogmatiken är ”alltför snäv, 
teknisk och iakttagande för att passa rättsvetenskapen.”146 Enligt Sandgren är 
dock rättsvetenskapsmannen, till skillnad mot den praktiskt verksamme juristen, 
inte bunden av den rättsdogmatiska metoden. Det är fullt möjligt att vidga den 
rättsvetenskapliga analysen genom att gå utanför den juridiska metoden. 
Forskningen kan därmed vinna ökad samhällelig relevans.147 För att förhindra att 
rättsvetenskapen begränsas till att tjäna endast den praktiska juridiken krävs 
”teoretisering, bruk av empiriska och andra icke dogmatiska metoder samt ett 
öppet och kritiskt förhållningssätt.”148 Enligt Lavin är det heller inte fruktbart att 

                                                        
138 Se Peczenik, 1980 s. 9. Se även Peczenik, 1984 s. 420 och Peczenik, 1991 s. 167. 
139 Peczenik, 1980 s. 48. Se även Frändberg, 2005 s. 15 och 33 och Frändberg, 2002 s. 569-570. 
140 Se exempelvis Strömholm, 1987 s. 63-70, Strömholm, 1996 s. 311-398, Peczenik m.fl., (2) 
1995 s. 141-174, Hellner, 2001 s. 109 och Lehrberg, 2010 s. 99-176. 
141 Se exempelvis Hellner, 2001 s. 24 och Wahlgren, 2002 s. 299-300. 
142 Peczenik, (1) 1995 s. 212. 
143 Sandgren, (1) 1995/96 s. 728. 
144 Sandgren, (1) 1995/96 s. 728. 
145 Gustafsson, 2002 s. 21. 
146 Kritiken återges av Olsen, 2004 s. 105. 
147 Sandgren, (1) 1995/96 s. 728. 
148 Sandgren, 2006 s. 542. 
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följa rättskälleläran slaviskt.149 Risken är i sådant fall att material som faktiskt 
har betydelse för det undersökta föremålet inte kan beaktas. 

För att uppfylla undersökningens övergripande syfte kompletteras den 
rättsdogmatiska metoden på olika sätt. För det första används intervjuer. Sådant 
empiriskt material kan ge god ledning för de fall då lagreglering saknas.150 
Genom kvalitativ metod kan exempelvis påvisas vilka faktorer som inverkar vid 
en viss företeelse.151 Intervjuerna är av vikt vid kartläggningen av proceduren 
vid behörig myndighet. I dessa fall saknas nämligen reglering i hög 
utsträckning. Enligt Sandgren kan gällande rätt i sådant fall fastställas i 
”praktisk” mening.152 Härmed avses sådan rätt som faktiskt tillämpas 
exempelvis vid myndigheter, förvaltningsrätter, kommunala nämnder osv.153 Det 
kan jämföras med hur rätten tillämpas vid behörig myndighet avseende 
ömsesidiga överenskommelser. Sandgren anför vidare att intervjuer i många fall 
utgör det enda medlet för att visa hur rättsregler faktiskt används. Dessutom kan 
aktörers, i vårt fall behörig myndighet, syn på rättsreglerna påvisas genom 
intervjuer.154 Hur intervjuer görs och hur materialet hanteras, inom ramen för 
denna undersökning, behandlas närmare i kap. 1.5.5. 

För det andra förs visst, begränsat de lege ferenda-resonemang. Även om 
rättsdogmatisk metod medges innehålla kritisk granskning av gällande rätt, så 
kan det anföras att de lege ferenda-resonemang ligger utanför det rent 
rättsdogmatiska.155 Dessa utförs istället genom rationell analys, vilken tillåts 
innefatta värderingar. De lege ferenda-resonemangen är av betydelse inom den 
andra forskningsuppgiften. Det handlar då inte enbart om att fastställa gällande 
rätt, utan om att identifiera möjliga åtgärder för att förbättra regelsystemet 
avseende ömsesidiga överenskommelser. 

För det tredje skiljer sig undersökningens syfte från mer traditionell 
rättsdogmatik, genom att ambitionen framför allt är att kartlägga och utvärdera 
en viss företeelse. Undersökningens interdisciplinära ansats medför att det inte 
är möjligt att utreda samtliga frågor som uppkommer, vilket även nämns i kap. 
1.4.1. Företeelsen ömsesidiga överenskommelser behandlas på djupet, medan 
angränsande frågeställningar som uppkommer i undersökningen måste 
behandlas mer översiktligt. Det innebär att fullständighet inte är möjligt inom 
varje rättsområde som identifieras, men det är heller inte avsikten. 

För det fjärde görs, inom den tredje forskningsuppgiften, en analys av om 
ändamålet med ömsesidiga överenskommelser uppfylls. En utvärdering av om 
ändamålet med en viss företeelse uppfylls innebär att undersöka en viss 
målsättning. Att ha ett perspektiv på undersökningen, i det här fallet undvikande 
av dubbelbeskattning, handlar primärt inte om ett fastställande av gällande rätt. 

                                                        
149 Se Lavin, 1989 s. 119. 
150 Se Sandgren, (2) 1995/96 s. 1036. Se även Sandgren, 2007 s. 39. 
151 Se Wallén, 1996 s. 73. 
152 Se Sandgren, (1) 1995/96 s. 732. 
153 Se Sandgren, (1) 1995/96 s. 732. 
154 Se Sandgren, (2) 1995/96 s. 1042. 
155 Se exempelvis Hellner, 2001 s. 27. 
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Däremot kan ett fastställande av gällande rätt ingå som ett led i analysen av om 
ändamålet uppfylls eller inte.156 Målanalysen företas, liksom de lege ferenda-
resonemangen, genom rationell analys. 

1.5 Material 

1.5.1 Tillämpade källor 

I detta avsnitt redogörs för det material, dvs. de källor, som används för att 
genomföra de tre forskningsuppgifterna. Inom ramen för undersökningen 
indelas källorna i rättskällor och övriga källor. Inom rättskällorna inbegrips 
folkrättsliga källor, internationellt skatterättsliga källor och internrättsliga källor. 
Syftet med indelningen är att skapa ökad överskådlighet över det använda 
materialet. Material har beaktats fram till och med den 1 januari 2013. 

Inom de folkrättsliga rättskällorna behandlas framför allt VCLT. Både 
skatteavtal och ömsesidiga överenskommelser utgör folkrättsliga avtal, vilka 
därmed är underkastade folkrättsliga bestämmelser. Skatteavtalen har 
traditionellt sett tolkats med stöd av bestämmelserna i VCLT.157 Därmed finns 
det skäl att behandla VCLT:s inverkan vid skatteavtal, vilket görs i kap. 1.5.2.158 

Med internationellt skatterättsliga källor avses framför allt material 
producerat inom OECD. Både OECD:s modellavtal, kommentarer och 
betydelsen av rapporter behandlas därför närmare i kap. 1.5.3. VCLT och 
OECD-material utgör inte traditionella rättskällor enligt rättskälleläran, men har 
accepterats som tolkningsmedel genom praxis och ska därmed tillämpas. 

När det gäller de internrättsliga rättskällorna används lagtext, förarbeten, 
praxis och doktrin, vilka även traditionellt omfattas av rättskälleläran.159 I klara, 
mer okomplicerade, fall kan det vara tillräckligt att konsultera lagtexten för att 
lösa frågan.160 För att utröna oklara fall måste däremot lagtexten tolkas. Ett sätt 
att erhålla ledning för tolkning är således att använda förarbeten, rättspraxis och 
doktrin. Visserligen kan det också hävdas att samtliga källor kan behöva 
tillämpas för att fastställa vad som ska anses utgöra de klara fallen.161 
Användningen av de olika internrättsliga källorna kommenteras i kap. 1.5.4. Det 
kan även noteras att skatteavtalen utgör en viktig källa, eftersom avtalen formar 
den legala grunden för ömsesidiga överenskommelser. Avtalen införlivas med 
svensk rätt och utgör därefter svensk, intern lagstiftning. Avtalen läggs som 
bilagor till införlivandelagarna. Det kan därför sägas att det är de interna 

                                                        
156 Sandgren, (1) 1995/96 s. 739. 
157 Se exempelvis Lindencrona, 1994 s. 83-87. 
158 Se även kap. 1.2.3.4. 
159 Se exempelvis Strömholm, 1987 s. 63-70, Strömholm, 1996 s. 311-398, Hellner, 2001 s. 109, 
Lehrberg, 2010 s. 99-176, m.fl. 
160 Se exempelvis Ekelöf, 1991 s. 175. 
161 Se Hellner, 2001 s. 193. 
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införlivandelagarna som egentligen tillämpas och inte den internationella 
överenskommelsen. 

De övriga källorna som används omfattas inte av rättskälleläran. Inom denna 
grupp återfinns intervjuer, officiellt material via exempelvis Skatteverkets och 
OECD:s webbplatser, SRN:s förhandsavgöranden och regeringsbeslut.162 

1.5.2 Folkrättsliga källor 

1.5.2.1 Val av avtalsspråk enligt VCLT 

Valet av språk för det undersökta materialet är viktigt för denna undersökning. 
Samtliga svenska, fullständiga skatteavtal undersöks och för att kunna jämföra 
avtalsartiklarna med varandra på det mest rättvisande sättet krävs ett gemensamt 
språkval. Dessutom utgör avtalstextens faktiska ordalydelse det första steget i en 
tolkningsoperation. Ledning för val av språk kan sökas i art. 33 VCLT, vilken 
reglerar språkfrågan avseende folkrättsliga avtal.163 

Art. 33.1 VCLT stadgar att i de fall som ett avtal har avfattats på två eller 
flera språk, så ska samtliga språkversioner anses ha lika värde, om inte avtalet 
anger något annat eller parterna kommit överens om annat. Det är också möjligt 
att ett ytterligare språk än det/de som avtalet är avfattat på ska gälla som 
autentisk text, om parterna kommit överens härom.164 Skulle det finnas fler än en 
autentisk text och de olika texterna leder till olika resultat, ska art. 31 och 32 
tillämpas för att avhjälpa problemet. Om art. 31 och 32 inte löser problemet ska 
den innebörd som bäst återspeglar texterna, med hänsyn till avtalets syfte och 
ändamål, tillämpas.165 

Flertalet svenska skatteavtal har avfattats på engelska. Nedan presenteras 
avtalen gruppvis i tabellform, utifrån det engelska språkets ställning. Dessutom 
presenteras materialet i bilaga 1 där samtliga tillgängliga språkversioner anges 
för ökad överskådlighet. 
  

                                                        
162 Se kap. 1.5.5. 
163 Art. 33: 
1. When a treaty has been authenticated in two or more languages, the text is equally authoritative 
in each language, unless the treaty provides or the parties agree that, in case of divergence, a 
particular text shall prevail. 
2. A version of the treaty in a language other than one of those in which the text was authenticated 
shall be considered an authentic text only if the treaty so provides or the parties so agree. 
3. The terms of the treaty are presumed to have the same meaning in each authentic text. 
4. Except where a particular text prevails in accordance with paragraph 1, when a comparison of 
the authentic texts discloses a difference of meaning which the application of Art. 31 and 32 does 
not remove, the meaning which best reconciles the texts, having regard to the object and purpose of 
the treaty, shall be adopted. 
164 Art. 33.2 VCLT. 
165 Art. 33.4 VCLT. 
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Tabell 2: Svenska skatteavtal i förhållande till engelska språket. För samtliga 
språkversioner – se bilaga 1. 

Endast en inofficiell översättning till engelska: 
Österrike (1959), Marocko (1961), Schweiz (1965), Italien (1980), Tunisien 
(1981), Frankrike (1990), Belgien (1991), Tyskland (1992), Venezuela (1993), 
Luxemburg (1996) och det nordiska avtalet (1996). 
Flera språkversioner, men den engelska versionen har företräde:  
Spanien (1976), Rumänien (1976), Sri Lanka (1983), Bolivia (1994), 
Vitryssland (1994), Ukraina (1995), Chile (2004) och Polen (2004). 
Flera språkversioner, alla är lika autentiska, men engelska versionen har 
företräde vid oklarheter: 
Brasilien (1975), Ryssland (1993), Litauen (1993), Vietnam (1994), Egypten 
(1994), Argentina (1995), Kazakstan (1997), Indien (1997), Makedonien 
(1998), Kina (1999), Malaysia (2002) och Portugal (2002). 
Endast engelsk språkversion: 
Israel (1959), Grekland (1961), Singapore (1968), Kenya (1973), Zambia 
(1974), Tanzania (1975), Tjeckoslovakien (1979), Jugoslavien (1980), 
Australien (1981), Korea (1981), Ungern (1981), Bangladesh (1982), Japan 
(1983), Trinidad och Tobago (1984), Jamaica (1985), Pakistan (1985), Turkiet 
(1988), Bulgarien (1988), Thailand (1988), Cypern (1988), Zimbabwe (1989), 
Indonesien (1989), Nederländerna (1991), Barbados (1991), Mauritius (1992), 
Botswana (1992), Estland/Lettland (1993), Namibia (1993), Irland (1993), 
Gambia (1993), USA (1994), Sydafrika (1994), Malta (1995), Filippinerna 
(1998), Albanien (1998), Taiwan (2001) och Nigeria (2004). 
 
Det kan således konstateras sammantaget att de flesta svenska avtal har en 
engelsk språkversion. Vissa avtal har enbart engelska som avtalsspråk, medan 
andra har åsatts flera autentiska språkversioner. I flera fall ges engelska språket 
företräde vid oklarheter eller företräde i samtliga situationer. Elva av Sveriges 
skatteavtal saknar emellertid en autentisk text på engelska och har då endast fått 
en inofficiell översättning till engelska. Det handlar företrädesvis om avtal 
avfattade på tyska, franska, spanska, italienska och de nordiska språken. Det får 
antas att de svenska avtalsförhandlarna i sådana fall varit så väl bekanta med de 
här nämnda språken att förhandlingarna inte behövt genomföras på engelska. 

Med anledning av att de flesta avtalen har en autentisk text på engelska, så 
beaktas därför endast den engelska språkversionen i undersökningen. Samma 
gäller även i förhållande till de elva avtal som endast har en inofficiell 
översättning till engelska. Att endast ett språk används ökar tydligheten vid 
jämförelse av de undersökta avtalsbestämmelserna. Dessutom används därmed 
de autentiska språkversionerna i högst utsträckning, jämfört med om svenska 
språket väljs. Det kan dock nämnas att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), i 
RÅ 1987 ref 162 (fortsättningsvis Englandsfararmålet), valde att söka ledning i 
den språkversion av avtalet som förhandlingarna förts på. Stöd för ett sådant 
förfarande saknas i VCLT. 
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1.5.2.2 Tolkning och tillämpning av avtal enligt VCLT 

Vid tolkning av skatteavtal, ska vikt läggas vid VCLT:s bestämmelser om 
tolkning och tillämpning av avtal, enligt HFD.166 HFD har i RÅ 1996 ref 84 
(fortsättningsvis Luxemburgdomen) uttalat att vid tolkningen av skatteavtal, ska 
inriktning göras mot att utröna de avtalsslutande parternas gemensamma avsikt: 

Fastställande av vad som utgör den gemensamma partsavsikten skall ske med 
anlitande av de metoder och medel som anvisas i artiklarna 31-33 i 1969 års 
Wienkonvention om traktaträtten (SÖ 1975:1). Vad nu sagts gäller 
visserligen i första hand i förhållandet mellan de avtalsslutande staterna med 
samma principer bör – såsom belyses av bl.a. [Englandsfararmålet] – normalt 
kunna ligga till grund också för den avtalstolkning som aktualiseras vid en 
tvist mellan den enskilde och skattemyndigheten.167 

För tolkning av avtal anges i art. 31.1 VCLT att ”a treaty shall be interpreted in 
good faith”, vilket utgör ett nödvändigt uttryck för att principen om pacta sunt 
servanda ska kunna upprätthållas.168 Vidare anges att tolkningen ska ske “in 
accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in 
their context and in the light of its object and purpose.”169 Med andra ord kan det 
sammantaget sägas att ett avtal ska tolkas enligt den ordalydelse och mening 
som begreppen vanligen har och i det sammanhang som begreppen förekommer. 
Vid tolkning och tillämpning av avtal läggs huvudsakligt fokus vid avtalstexten. 
Art. 31 indikerar att avtalstexten anses utgöra ”the authentic expression of the 

                                                        
166 Art. 31: 

1. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be 
given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose. 

2. The context for the purpose of the interpretation of a treaty shall comprise, in addition to 
the text, including its preamble and annexes: 
(a) any agreement relating to the treaty which was made between all the parties in 

connexion with the conclusion of the treaty; 
(b) any instrument which was made by one or more parties in connexion with the 

conclusion of the treaty and accepted by the other parties as an instrument related to 
the treaty. 

3. There shall be taken into account, together with the context: 
(a)  any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the 

treaty or the application of its provisions; 
(b) any subsequent practice in the application of the treaty which establishes the 

agreement of the parties regarding its interpretation; 
(c) any relevant rules of international law applicable in the relations between the 

parties. 
4. A special meaning shall be given to the term if it is established that the parties so 

intended. 
167 RÅ 1996 ref 84. 
168 Official Explanations of Art. 31, 32 And 33, Introduction para. 4 och Commentary to [Art. 31] 
para. 12. 
169 Official Explanations of Art. 31, 32 And 33, Introduction para. 4 och Commentary to [Art. 31] 
para. 12. 
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intentions of the parties”.170 Dessutom ska tolkningen ske i ljuset av ändamålet 
och syftet med avtalet. 

Om ett begrepp däremot har getts en särskild innebörd ska den särskilda 
innebörden tillämpas, om det utgjort den gemensamma partsviljan.171 Enligt art. 
31.2.a-b VCLT innefattar sammanhanget, som nämns i art. 31.1, förutom 
avtalstext, preambel och bilagor, ”any agreement relation to the treaty which 
was made between all the parties in connexion with the conclusion of the treaty” 
samt “any instrument which was made by one or more parties in connexion with 
the conclusion of the treaty and accepted by the other parties as an instrument 
related to the treaty”. Det är således av parterna gemensamt upprättat eller 
gemensamt överenskommet material som avses. Materialet ska ha tillkommit i 
samband med avtalets ingående för att omfattas av bestämmelsen. 

Art. 31.3.a VCLT tar istället sikte på material som tillkommit efter avtalet 
har ingåtts och anger att tillsammans med sammanhanget ska ”any subsequent 
agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or the 
application of its provisions” beaktas. Slutligen bör det poängteras att art. 31 inte 
innehåller en hierarkisk ordning för tillämpningen av de olika källor och medel 
som nämns i artikeln. Artikeln utgör istället en enda, integrerad 
tolkningsregel.172 

Om tolkningen enligt art. 31 VCLT leder till en orimlig innebörd av den 
aktuella avtalsbestämmelsen kan andra tolkningsmedel behöva tillämpas. Enligt 
art. 32 VCLT kan ”preparatory work of the treaty and the circumstances of its 
conclusion” ge vägledning i sådana fall.173 Notera därför att svenska förarbeten 
ses som ensidiga handlingar när det gäller internationella överenskommelser. De 
kan möjligen ge ledning genom ett återgivande av den gemensamma partsviljan, 
men utgör däremot inte tolkningsmedel inom ramen för art. 32 VCLT. Däremot 
utgör exempelvis kommentaren174 till VCLT en sådan källa som omfattas av art. 
32.175  

VCLT ger även ledning för vilket förhållningssätt som bör tillämpas vid 
tolkning av internationella avtal. Art. 31.1 anger att avtalet ska tolkas ”in the 
light of its object and purpose”. Art. 31.2 stadgar att material som “was made 
between all the parties” samt “accepted by the other parties” kan tillämpas vid 
tolkningen. Sådant material kan inte bara bekräfta en viss tolkning, utan även 
ändra innebörden av avtalsinnehåll, om innehållet strider mot förarbetena.176 

                                                        
170 Official Explanations of Art. 31, 32 And 33, Commentary to [Art. 31] para. 11. 
171 Art. 31.4 VCLT. 
172 Official Explanations of Art. 31, 32 And 33, Introduction para. 8. 
173 Art. 32: 
Recourse may be had to supplementary means of interpretation, including the preparatory work of 
the treaty and the circumstances of its conclusion, in order to confirm the meaning resulting from 
the application of Art. 31, or to determine the meaning when the interpretation according to Art. 31: 

(a) Leaves the meaning ambiguous or obscure; or 
(b) Leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable. 

174 Official Explanations of Art. 31, 32 And 33. 
175 Official Explanations of Art. 31, 32 And 33, preamble. 
176 Se Schwebel, 1997 s. 797-804. 
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Dessutom anges i art. 31.3 att avtal, praxis eller liknande upprättat mellan 
parterna kan beaktas. Likaså föreskriver art. 31.4 om ”the parties so intended”. 
En liknande formulering återfinns i art. 33.2, dvs. ”or the parties so agree”. I art. 
33.4 anges att tolkningen ska ske genom ”having regard to the object and 
purpose of the treaty”. 

Sammantaget kan det konstateras att tolkning av avtal i första hand ska göras 
utifrån avtalstexten enligt art. 31. Vidare läggs stort fokus vid avtalets syfte och 
ändamål, för att utröna den gemensamma partsviljan. 

1.5.3 Internationellt skatterättsliga källor 

1.5.3.1 Olika modellavtal som utgångspunkt för olika skatteavtal 

OECD har utvecklat en icke-bindande avtalsmodell för förhandling och 
ingående av skatteavtal. Sverige följer i hög utsträckning modellen vid ingående 
av skatteavtal. HFD har i Luxemburgdomen uttalat att: ”Har ett 
dubbelbeskattningsavtal eller bestämmelse i ett sådant avtal utformats i 
överensstämmelse med modellavtalet, bör det normalt finnas fog för antagande 
att avtalsparterna avsett att uppnå ett resultat som överensstämmer med vad 
OECD rekommenderar”.177 För att kunna förstå innebörden av ett visst 
skatteavtal är det således av vikt att undersöka vilket modellavtal som utgjort 
förebild vid förhandling och utformning av avtalet. Nedan ges ett 
exemplifierande urval av svenska skatteavtal och de modeller som avtalen 
ansluter nära till enligt svenska förarbeten: 

Tabell 3: Översikt över de skatteavtal där det, i föreliggande proposition, anges 
vilket modellavtal som varit förebild för skatteavtalet. 

OECD:s modellavtal från 1992: 
Sydafrika (1995)178, Malta (1995)179, Canada (1996)180, Luxemburg (1996)181, 
Indien (1997)182, Makedonien (1998)183, Albanien (1998)184 och Taiwan 
(2001)185. 
OECD:s modellavtal från 1977: 
Österrike (1959)186, Japan (1983)187, Storbritannien/Nordirland (1983)188, 
Cypern (1988)189, Nederländerna (1991)190, Belgien (1991)191 och Kina 
(1999)192. 

                                                        
177 RÅ 1996 ref 84. 
178 Prop. 1995/96:54 s. 36. 
179 Prop. 1995/96:95 s. 44. 
180 Prop. 1996/97:39 s. 61. 
181 Prop. 1996/97:43 s. 45. 
182 Prop. 1997/98:30 s. 53. 
183 Prop. 1997/98:135 s. 45. 
184 Prop. 1998/99:12 s. 46. 
185 Prop. 2004/05:12 s. 50. 
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Fortsättning tabell 3 
OECD:s modellavtal från 1963: 
Tjeckoslovakien (1979)193 och Italien (1980)194. 
Samarbetet inom OEEC, dvs. tiden före 1963 -års modellavtal: 
Österrike (1959)195 och Grekland (1961)196. 
Endast ”OECD:s modellavtal” anges: 
Österrike (1959)197, Schweiz (1965)198, Kenya (1973)199, Zambia (1974)200, 
Brasilien (1975)201, Rumänien (1976)202, Tanzania (1976)203, Spanien (1976)204, 
Jugoslavien (1980)205, Korea (1981)206, Ungern (1981)207, Tunisien (1981)208, 
Bangladesh (1982)209, Sri Lanka (1983)210, Trinidad och Tobago (1984)211, 
Jamaica (1985)212, Pakistan (1985)213, Frankrike (1990)214, Mexico (1992)215, 
Venezuela (1993)216, Ryssland (1993)217, Vitryssland (1994)218, Bolivia 
(1994)219, Argentina (1995)220, Ukraina (1995)221, Filippinerna (1998)222, 
Malaysia (2002)223, Portugal (2002)224, Chile (2004)225 och Polen (2004)226.  

                                                                                                                                  
186 Avseende ändringarna genom protokollet från 1991. Prop. 1991/92:154 s. 26. 
187 Prop. 1982/83:109 s. 25. 
188 Prop. 1983/84:5 s. 33. 
189 Prop. 1988/89:61 s. 34. 
190 Prop. 1991/92:62 s. 43. 
191 Prop. 1990/91:173 s. 38. 
192 Prop. 1986/87:17 s. 33. 
193 Prop. 1979/80:65 s. 5. 
194 Prop. 1982/83:81 s. 65. 
195 Prop. 1959:160 s. 26. 
196 Prop. 1962:7 s. 27. 
197 Avser ändringarna genom protokollen från 1970 och 2006. Prop. 1970:126 s. 16 samt prop. 
2006/07:14 s. 33. 
198 Prop. 1965:177 s. 32. 
199 Prop. 1973:183 s. 4 och 6-8. 
200 Prop. 1974:119 s. 4. 
201 Prop. 1975/76:9 s. 5. 
202 Prop. 1976/77:154 s. 5. 
203 Prop. 1976/77:8 s. 4. 
204 Prop. 1976/77:2 s. 6. 
205 Prop. 1981/82:7 s. 3. 
206 Prop. 1981/82:107 s. 31. 
207 Prop. 1981/82:147 s. 31. 
208 Prop. 1981/82:69 s. 4. 
209 Prop. 1982/83:96 s. 30. 
210 Prop. 1983/84:2 s. 32. 
211 Prop. 1983/84:134 s. 31. 
212 Prop. 1985/86:69 s. 35. 
213 Prop. 1985/86:172 s. 36. 
214 Prop. 1990/91:174 s. 44. 
215 Prop. 1992/93:45 s. 41. 
216 Prop. 1993/94:72 s. 42. 
217 Prop. 1993/94:6 s. 38. 
218 Prop. 1993/94:230 s. 37-38. 
219 Prop. 1993/94:155 s. 37. 
220 Prop. 1995/96:53 s. 47. 
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Vidare kan särskilt noteras att när det gäller avtalet med USA 1994, så har 
utgångspunkten även här varit OECD:s modellavtal, enligt propositionen till 
avtalet. Avtalets utformning är emellertid starkt påverkat av intern amerikansk 
lagstiftning.227 Till avtalet finns så kallade technical explanations 
(fortsättningsvis förklaringarna) fogade genom protokoll.228 Häri anges att: 

Negotiations took into account the U.S. Department of the Treasury’s current 
tax policy and Treasury’s Model Income Tax Convention, published on 
September 20, 1996 (‘the U.S. Model’). Negotiations also took into account 
the Model Tax Convention on Income and on Capital, published by the 
Organization for Economic Cooperation and Development (the ‘OECD 
Model’), and recent tax treaties concluded by both states.229 

Utformningen av skatteavtalet med Nya Zeeland är påverkat av anglosaxisk 
praxis, vilket innebär att författningstexter ofta måste utformas något 
omständligt för att feltolkning inte ska ske när författningarna tillämpas av 
anglosaxiska domstolar. I dessa domstolar tillämpas en tämligen strikt 
bokstavstolkning.230 Även avtalet med Australien är påverkat av anglosaxisk 
praxis. Australien har dessutom reserverat sig mot OECD:s modellavtal på flera 
punkter och har önskat avvika från modellen både av skattepolitiska och 
lagtekniska skäl.231 

Trots att olika modellavtal har utgjort förebild för olika avtal beaktas 
fortsättningsvis enbart OECD:s modellavtal av 2010 -års version. 
Undersökningen riskerar annars att förlora sig i detaljer. Det bör dock noteras att 
vissa skillnader mellan avtalsbestämmelser exempelvis kan bero på de olika 
modellavtalen. Det kan även nämnas att OECD numera tillämpar en 
ambulatorisk avtalsmodell, vilken ges ut i ett lösbladssystem. Detta kan anses 
medföra att betydelsen av äldre avtalsmodeller minskar vid tolkningen. 

                                                                                                                                  
221 Prop. 1995/96:55 s. 43-44. 
222 Prop. 1998/99:82 s. 50. 
223 Prop. 2003/04:173 s. 48. 
224 Prop. 2002/03:127 s. 61. 
225 Prop. 2004/05:20 s. 49. 
226 Prop. 2004/05:121 s. 41. 
227 Prop. 1994/95:60 s. 58. Se och jfr. med det amerikanska modellavtalet från åren 1981, 1996 och 
2006. 
228 Technical Explanation to the 2005 Protocol (2006). Department of the Treasury technical 
explanation of the protocol signed at Washington on September 30, 2005 amending the convention 
between the United States of America and the Government of Sweden for the avoidance of double 
taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, signed at Washington 
on September 1, 1994. Se och jfr. med Technical Explanation of the 2006 US Model Income Tax 
Convention eller tidigare versioner. 
229 Technical Explanation to the 2005 Protocol (2006), Preamble. 
230 Prop. 1979/80:164 s. 4. 
231 Prop. 1980/81:197 s. 4. 
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1.5.3.2 Tolkning med stöd av kommentaren till OECD:s modellavtal samt 
OECD-rapporter 

Till OECD:s modellavtal finns kommentarer utformade, vilka ger mer eller 
mindre god ledning vid tolkning. I avsnittet undersöks vilket rättskällevärde som 
kommentarerna till modellavtalet kan anses ha enligt VCLT.232 

Det kan för det första nämnas att VCLT:s artiklar inte innehåller någon 
bestämmelse som mer exakt omfattar kommentarer till ett modellavtal. Det kan 
dock hävdas att kommentaren skulle kunna utgöra ”context” enligt art. 31.2 
VCLT. Ett annat synsätt är att kommentaren är ”relevant rules of international 
law applicable in the relations between the parties”, enligt art. 31.3.c VCLT. Det 
kan också hävdas att kommentaren utgör en ”special meaning” enligt art. 31.4 
VCLT. En ytterligare syn är att kommentaren utgör ”supplementary means of 
interpretation” enligt art. 32 VCLT. Enligt min mening, utgör ingen av 
hänvisningarna helt tillfredsställande motiveringar. Kommentaren i sig anger 
dessutom följande: 

Although the Commentaries are not designed to be annexed in any manner to 
the conventions signed by the Member countries, which unlike the Model are 
legally binding international instruments, they can nevertheless be of great 
assistance in the application and interpretation of the conventions and, in 
particular, in the settlement of any disputes.233 

Enligt uttalandet ska kommentaren inte fogas till skatteavtalen och utgör heller 
inte ett bindande medel för tolkning. Oavsett hur materialet klassificeras enligt 
VCLT, så har HFD i ett flertal rättsfall tillämpat kommentaren för tolkning av 
skatteavtalsbestämmelser. Detta framkommer tydligt i exempelvis 
Luxemburgdomen: ”Utöver dessa allmänna riktlinjer [hänvisning sker till 
Wienkonventionens artiklar 31-33] bör inom området för internationell 
beskattning särskild betydelse ofta tillmätas OECD:s modellavtal och de 
kommentarer till avtalet som utarbetats inom organisationen.”234 Det kan därför 
konstateras att kommentaren utgör ett viktigt medel för tolkning av skatteavtal 
och kan innehålla övertygande argumentation.235 Följdfrågan som uppkommer 
är vilken version av kommentaren som ska tillämpas.236 Antingen kan en statisk 
tolkning förespråkas, dvs. den lydelse som kommentaren hade när avtalets slöts 

                                                        
232 Värdet av kommentaren i förhållande till VCLT har exempelvis behandlats av: se Lindencrona, 
1994, s. 82; Ault, 1994 s. 144-148; Vogel, K., 1997 ma.no. 79a-80; Lang, 1997 s. 7-8; Vogel, K., 
2000 s. 53-57; Ellis, 2000 s. 58; Avery Jones, 2002, s. 102-103; Dahlberg, 2000 s. 66-82; 2003 s. 
137-155; 2005 s. 49-57; Nelson, 2010 s. 55-67; Cejie, 2010 s. 87-93 och Kleist, 2012 s. 109-110. 
233 OECD MTC, Commentary, Introduction, para. 29. 
234 RÅ 1996 ref 84. 
235 Se vidare Ward m.fl., 2005. 
236 Frågan om val av kommentarsversion har behandlats exempelvis av: se Lindencrona, 1994 s. 
83-84; Edwardes-Ker, 1994 chapter 26.01-16; Ault, 1994 s. 147-148; Vogel, K., 1997 ma.no. 82a-
82b; Lang, 1997 s. 7-9; Vogel, K., 2000 s. 53-57; Ellis, 2000 s. 58-59; Dahlberg, 2000 s. 94-97; 
Avery Jones, 2002, s. 102-109; Dahlberg, 2003 s. 144-147; Barenfeld, 2005 s. 57-59; Hilling, 2005 
s. 54-56; Nelson, 2010 s. 55-67; Cejie, 2010 s. 93-96 och Kleist, 2012 s. 103-107. 
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ska tillämpas, eller en ambulatorisk tolkning, dvs. den lydelse som kommentaren 
har när frågan uppkommer. Enligt kommentaren ska ett ambulatoriskt synsätt 
tillämpas: ”should follow these Commentaries, as modified from time to 
time”.237 HFD har i Luxemburgdomen uttalat följande när det gäller val av 
version av kommentaren: 

[…] dubbelbeskattningsavtalet [med staten X har] nästan helt […] grundats 
på OECD:s modellavtal. Organisationens vid avtalstillfället föreliggande 
kommentar [till modellavtalets artikel Y] innehöll emellertid inte några 
uttalanden som ger ledning i den i målet aktuella tolkningsfrågan. I senare 
kommentarer har gjorts uttalanden som innebär […]. Bortsett från att dessa 
kommentarer tillkommit flera år efter det att avtalet [med staten X] ingicks 
synes de sakna relevans för den typ av bolag som målet gäller. Detsamma får 
anses gälla de uttalanden som i senare års kommentarer till artikel 1 i 
modellavtalet gjorts om missbruk av dubbelbeskattningsavtal och om olika 
metoder att komma till rätta med sådant missbruk.238 

HFD tittade således först på den version av kommentaren som förelåg när 
skatteavtalet ingicks. Därefter valde domstolen att också se om senare 
kommentarer kunde ge någon ledning i tolkningsfrågan. Domstolen noterade 
dock att dessa kommentarer tillkommit långt efter avtalets ingående, men valde 
ändå att beakta dem. Enligt min mening utgör HFD:s uttalande ett försiktigt 
ambulatoriskt förfarandesätt.239 Frågan utreds emellertid inte närmare, utan den 
senaste versionen beaktas i den här studien. Anledningen är att i inventeringen 
av skatteavtalsbestämmelserna systematiseras endast bestämmelserna. Ingen 
djuplodad undersökning företas av varje artikel i sig. Därför är det heller inte 
nödvändigt att närmare utreda frågan kring val av version av kommentar för 
tolkning för att kunna uppfylla undersökningens syfte. 

Det finns dessutom ett flertal olika rapporter från OECD som kan vara av 
intresse vid undersökningen av ömsesidiga överenskommelser.240 Rapporterna 
anknyter vanligen till något eller några problem som uppkommer i samband 
med tolkning och tillämpning av modellavtalet och dess kommentar. 
Rättskällevärdet av dylika rapporter bör utredas. Det handlar således om 
kommentarer relaterade till ett särskilt problemområde som kan vara mer eller 
mindre reglerat genom internationella avtal. Det är emellertid inget särskilt avtal 
som avses, utan rapporterna är hänförliga till en avtalsmodell. Det är därför 
nästan ännu svårare att motivera tillämpningen av rapporter utifrån VCLT, än 
för kommentaren till OECD:s modellavtal. Det kan dock konstateras, för svenskt 
vidkommande, att HFD har berört betydelsen av en viss OECD-rapport 

                                                        
237 OECD MTC, Commentary, Introduction, para. 3. För en djupare kommentar i frågan, se OECD 
MTC, Commentary, Introduction, paras. 33-36.1. 
238 RÅ 1996 ref 84. 
239 Sallander, (2) 2010 s. 188. 
240 Se kap. 1.7. 
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avseende internprissättning i målet RÅ 1991 ref 107.241 Domstolen konstaterade 
att: 

[…] de riktlinjer som läggs fram i OECD-rapporten visserligen inte är 
bindande för de svenska skattemyndigheterna men att rapporten, som inte 
står i strid med [den aktuella lagstiftningen], ger en god och välbalanserad 
belysning av den problematik som det här gäller. De i rapporten 
förekommande uttalandena kan således i relevanta delar tjäna till ledning vid 
tillämpningen av nyssnämnda stadgande.242 

HFD uttalade sig således positivt gentemot en tillämpning av rapporten på det 
aktuella fallet, eftersom den inte stred mot förevarande lagstiftning samt 
innehöll relevant ledning i frågan. En rapport om tillämpning av ömsesidiga 
överenskommelser, som inte strider mot svensk lagstiftning samt ger ledning för 
tolkning och tillämpning av en viss skatteavtalsbestämmelse, skulle således 
kunna tillämpas. 

1.5.4 Internrättsliga källor 

1.5.4.1 Lagar, förordningar och andra bindande föreskrifter 

De internrättsliga källorna kan indelas efter graden av bundenhet, dvs. källor 
som ska, bör eller får följas.243 Lagar, förordningar och andra bindande 
föreskrifter utgör som grupp en rättskälla som ska tillämpas. Att lagtexten ska 
tillämpas innebär att den är bindande och ska följas.244 Det är i första hand till 
lagtexten som rättstillämparen ska vända sig. I denna undersökning bearbetas 
och analyseras också en stor mängd lagtext, exempelvis i form av svenska 
grundlagar, lagar, förordningar och andra bindande föreskrifter. 

Det bör betonas att en mer lagtextbunden tolkning bör tillämpas inom den 
offentliga rätten. Skälet är att den offentliga rätten företrädesvis reglerar 
rättigheter och skyldigheter inom den offentliga verksamheten samt mellan 
samhällets medborgare och den offentliga verksamheten. Det innebär 
exempelvis att analogislut inte får tillämpas om det är till den skattskyldiges 
nackdel.245 Vid tolkning av grundlag gällde 84 § i 1809 års RF. I bestämmelsen 
angavs att grundlag skulle tolkas enligt ordalydelsen. Bestämmelsen återfinns 
inte längre i RF och grundlag ska tolkas enligt samma principer som gäller för 
lagtolkning i övrigt.246 Nergelius har undersökt HD:s tolkning av grundlag och 
konstaterar att det saknas enhetliga riktlinjer. Nergelius anför att: ”Förarbetenas 
uppfattning att grundlag skall tolkas efter samma principer som lag i allmänhet 

                                                        
241 Rapporten som avses i målet är ”Transfer Pricing and Multinational Enterprises” från 1979. 
242 RÅ 1991 ref 107. 
243 Se Peczenik, (1) 1995 s. 213-216. 
244 Peczenik, (1) 1995 s. 219. 
245 Se exempelvis Lodin m.fl., 2011 s. 723-724. 
246 Se Nergelius, 1996 s. 846-847. 
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tycks närmast ha lett till en total principlöshet, för att inte säga slumpmässighet 
såvitt gäller tolkningens karaktär i det enskilda fallet.”247 

Sammantaget kan följande anföras om tolkning av lagtext. Lagtext ska 
således följas, vilket innebär att tolkningen i första hand bör utgå från 
ordalydelsen och lagens systematik. Trots att ordalydelsen ska följas är det ändå 
möjligt att ha lagens ändamål och syfte i förgrunden, så länge det inte strider 
mot varken ordalydelsen eller systematiken. Själva ordalydelsen, innebörden av 
varje bestämmelse, kan ändå analyseras utifrån dess ändamål. Den teleologiska 
tolkningsmetoden, eller ändamålsinriktade om man så vill, syftar till att på ett 
objektivt sätt fastställa lagens ändamål och funktion.248 Enligt Ekelöf är det 
ändamålet med de klara fallen som ska läggas till grund för bedömningen av de 
oklara, dvs. de säregna, fallen.249 När ett säreget fall ska bedömas måste därför 
lagens ändamål i det klara fallet först fastställas.250 Om en situation anses falla 
inom det oklara området, måste ställning tas till om den aktuella 
lagbestämmelsen ska tillämpas extensivt eller restriktivt.251 Generellt kan kort 
sägas att tillämpningen av bestämmelser som reglerar myndigheters möjligheter 
till ingripande åtgärder gentemot enskilda bör tolkas mer restriktivt än extensivt. 

När det gäller skatteavtal bör följande beaktas vid tolkning. Skatteavtal är 
införlivade med svensk rätt och utgör därmed svensk lagstiftning. Det går 
emellertid inte att bortse från det faktum att avtalen har sin grund i folkrätten. 
Det är därmed nödvändigt att beakta både VCLT samt internationellt 
skatterättsliga källor vid tolkningen av skatteavtal, även då skatteavtal utgör 
svensk lagtext. 

1.5.4.2 Uttalanden i förarbeten 

Förarbeten utgör en rättskälla som bör följas. De är inte bindande, men 
vägledande för den juridiska argumentationen.252 Enligt min mening bör 
följsamheten till förarbeten vara större inom den offentliga rätten, än jämfört 
med exempelvis civilrätten. Anledningen är, vilket även nämns ovan i kap. 
1.5.4.1, att tolkningsutrymmet är mer begränsat inom den offentliga rätten. 
Förarbeten som strider mot eller är oförenliga med lagtexten måste emellertid 
lämna företräde gentemot lagtexten.253 Det kan nämnas att förarbeten tillämpas, 
både för förståelse för olika rättsområden och för tolkning av lagtext, i tämligen 
hög utsträckning i undersökningen. Detta bör naturligtvis inte göras oreflekterat 
men det kan ändå poängteras att förarbeten, enligt min uppfattning, utgör en 
viktig källa. 

                                                        
247 Nergelius, 1996 s. 868. 
248 Se exempelvis Lindblom, 1988 s. 441-442 med vidare hänvisningar. 
249 Se Ekelöf, 1991 s. 173. 
250 Ekelöf, 1991 s. 174. 
251 Ekelöf, 1991 s. 175. 
252 Peczenik, (1) 1995 s. 250. 
253 Se Kellgren, 1997 s. 89-95 med vidare hänvisningar. 
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Det finns även en hierarki olika förarbetstyper sinsemellan.254 Det kan kort 
konstateras att propositioner normalt bör ges större vikt framför offentliga 
utredningar med hänsyn till att propositionerna utgör mer eller mindre färdiga 
lagförslag. Det kan dock hända att en SOU också innehåller lagförslag och inte 
endast utgör utredningsmaterial, men en SOU har vanligen ändå inte kommit 
lika långt fram i lagstiftningsprocessen som en proposition. Det kan visserligen 
anföras att propositionerna är mer inriktade på att genomföra ett lagförslag med 
visst innehåll, än att presentera komplicerade analyser av rättsläget. Inom ramen 
för en SOU kan det istället finnas ett större utrymme för argumentation och 
djupgående analys.255 Här kan även departementspromemorior vara av 
betydelse.256 Likaså kan KU:s yttranden och lagrådets granskningar ge god 
ledning, särskilt genom tillförandet av kritiska synpunkter. 

När det gäller förarbeten i förhållande till skatteavtal så får VCLT betydelse 
för tillämpningen. Det kan konstateras att interna förarbeten utgör en ensidig 
handling från den ena avtalsslutande statens sida, enligt VCLT, och bör därför 
inte tillmätas någon större vikt vid tolkningen av ett skatteavtal.257 I 
undersökningen behandlas dock förarbeten i samband med skatteavtal, men med 
ambitionen att söka finna uttalanden som kan ge ledning i utrönandet av de båda 
avtalsslutande staternas gemensamma partsvilja. Förarbetenas betydelse åsätts 
emellertid ett högre värde som rättskälla, i förhållande till de andra undersökta 
rättsområdena i undersökningen, jämfört med skatteavtalsområdet. 

När det gäller urval av behandlade förarbeten tillämpas följande princip. 
Inom ramen för systematiseringen av skatteavtalsbestämmelserna genomarbetas 
samtliga propositioner till de skatteavtal som nu är ikraft. Härmed avses att den 
enda eller den senaste eller den huvudsakliga propositionen till varje skatteavtal 
beaktas. 

Inom ramen för de olika rättsområdena som identifieras beaktas däremot inte 
enbart de senaste propositionerna, utan ledning söks även i äldre förarbeten. Av 
fotnotssystemet framgår vilka arbeten som tillämpas. Annat förarbetsmaterial än 
propositioner tillämpas mer undantagsvis och i sådant fall sker urvalet genom att 
enskilda förarbeten som innehåller särskild ledning för besvarandet av vissa 
frågor tillämpas. Det kan noteras att för de fall då den senaste, exempelvis 
propositionen, enbart hänvisar till äldre förarbeten avseende skäl eller liknande, 
så hänvisas endast till de äldre förarbetena i fotnoterna. Likaså görs hänvisning 
till äldre förarbeten, trots att nyare finns, då exempelvis klarare ledning ges 
genom de äldre. 

1.5.4.3 HFD:s praxis 

När det gäller praxis behandlas företrädesvis rättsfall från HFD i denna 
undersökning. Benämningen HFD tillämpas konsekvent av enkelhetskäl genom 

                                                        
254 Angående olika förarbetens ställning, se Peczenik, (1) 1995 s. 252, 256-257. 
255 Se Bengtsson, 2011 s. 777. 
256 Se exempelvis Bengtsson, 2010 s. 107-108 och 114-117. 
257 Se med art. 31-32 VCLT. 
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utredningen, även för de fall då Regeringsrätten var den relevanta benämningen. 
I Sverige är inte prejudikat bindande, även om underinstanserna normalt 
förutsätts följa HFD.258 Avsteg från prejudicerande praxis skulle troligen skapa 
starka reaktioner. Jämför exempelvis med situationen om underinstansernas 
avsteg från överinstanspraxis avseende förbudet mot dubbelbestraffning i 
samband med skattetillägg i RÅ 2009 ref 94. Praxis ger en i många fall god 
vägledning av hur en rättsfråga ska tillämpas och praxis bör följas. 

I den här undersökningen har sökning av rättsfall gjorts via databasen 
InfoTorg samt HFD:s hemsida. Sökningen är fullständig i det avseendet att 
praxis har finkammats efter hänvisningar till ömsesidiga överenskommelser.259 
Däremot har den interdisciplinära ansatsen fått lägga begränsningar i 
tillämpningen av praxis avseende de identifierade rättsområdena.260 

1.5.4.4 Doktrin 

Med doktrin avses, enligt Peczenik, framför allt den rättsdogmatiska litteraturen, 
dvs. den litteratur som systematiserar och tolkar gällande rätt. Vidare anges att 
även ”annan slags juridisk litteratur, såsom olika komparativa, rättspolitiska, 
rättsfilosofiska, rättshistoriska, rättssociologiska, rättsekonomiska och andra 
verk kan emellertid ha en viss betydelse vid lagtolkning.”261 

Doktrin utgör en icke-bindande källa som får följas, vilken kan ge god 
ledning exempelvis i hur svåra fall kan lösas. Med hänsyn till att 
undersökningen har ett svenskt perspektiv beaktas företrädesvis svensk 
litteratur. Den svenska litteraturen avseende ömsesidiga överenskommelser 
genomarbetas på ett mer systematiskt sätt, medan utländsk doktrin avfattad på 
det engelska språket tillämpas mer sporadiskt. Med hänsyn till undersökningens 
interdisciplinära ansats kan det nämnas att fullständighet inte uppnås avseende 
samtliga rättsområden som behandlas.262 

1.5.5 Övriga källor 

För att erhålla information om proceduren vid behörig myndighet har intervjuer 
gjorts med personer som är eller har varit anställda vid behörig myndighet, både 
vid Skatteverket och vid Finansdepartementet. Intervjuerna har genomförts 
genom personliga besök, telefonsamtal och e-postkorrespondens mellan åren 
2004 och -2011. 

De första samtalen som hållits utgör ostrukturerade intervjuer, vilket innebär 
att intervjuaren letar efter sådant som kan vara av intresse för området och vad 
som eventuellt kan uteslutas. Dessa har följts av mer styrda och fokuserade 

                                                        
258 Se Peczenik, (1) 1995 s. 239. 
259 Sökningen är dock begränsad till att InfoTorg innehåller domar från och med 1960 samt att 
HFD:s hemsida innehåller domar från och med 2008. 
260 Se kap. 1.4.1. 
261 Peczenik, (1) 1995 s. 260. För den intresserade, se även Peczenik, 2003 s. 177-200. 
262 Se kap. 1.4.1. 
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intervjuer. Det innebär att intervjuerna haft viss struktur och att ett antal 
frågeställningar avsetts att bli behandlade. Sådana intervjuer ger svarspersonerna 
en hel del frihet inom de gränser som strukturen utgör.263 Samtliga intervjuer har 
emellertid varit tämligen informella. Det är också styrkan med kvalitativa 
intervjuer, dvs. att undersökningssituationen liknar ett vanligt samtal.264 

Samtliga inblandade personer har alltid varit informerade om syftet med 
samtalen,265 dvs. att de fått information om vad undersökningen handlar om, 
varför intervju är önskvärt och vad informationen kommer att användas till.266 
Det har från vissa personer varit ett önskemål att bandspelare eller diktafon inte 
används.267 Det innebär att intervjuerna inte kunnat transkriberas och de kan 
därför jämställas mer med personliga samtal än regelrätta intervjuer. Av denna 
anledning lämnas heller inte några citat från intervjuerna.268 En del av 
personerna har även bett om anonymitet.269 Med hänsyn härtill behandlas 
samtliga personer anonymt, såtillvida att enskilda personer inte anges med namn 
eller titel. I undersökningen refereras till intervjumaterialet genom angivelse i 
fotnot av: ”Enligt uppgift av behörig myndighet. Se vidare kap. 1.5.5.” 

En svaghet i intervjumaterialet är att materialet inte kan kontrolleras av den 
intresserade och att informationen heller inte kan härledas till någon enskild 
person vid behörig myndighet. Syftet med intervjuerna är ett viktigt led i 
kartläggandet och beskrivandet av proceduren vid behörig myndighet, men utgör 
emellertid inte den vetenskapliga grund som undersökningen vilar på. Materialet 
åsyftar mer till att ge bakgrundsinformation.270 Med hänsyn härtill minskar 
betydelsen av nämnda svaghet. Styrkan i intervjumaterial är dock att källorna 
som intervjuats har hög trovärdighet. Trovärdigheten ökar ju närmare källan 
befinner sig i förhållande till den undersökta situationen.271 Källorna som har 
intervjuats i denna undersökning utgörs av personer som var eller hade varit 
anställda vid behörig myndighet. Det betyder att källorna befinner sig så nära 
den undersökta situationen som är möjligt, vilket i sin tur innebär att källorna 
har hög trovärdighet. 

Anonymiseringen kan leda till ett ytterligare problem. Uttalanden av 
enskilda, anonyma personer som framkommer genom intervjuerna kan få 
inverkan på och konsekvenser för behörig myndighet som grupp och helhet.272 
Under samtalens gång har jag därför sökt klarlägga hur personen uttalar sig, dvs. 
om det är ett mer generellt uttalande om ”att så här gör vi” eller om det rör sig 
om ett personligt relaterat uttalande, som är att hänföra mer till en egen 
uppfattning. Den sistnämnda typen av uttalanden har inte beaktats i 

                                                        
263 Se Bell, 2006 s. 162 och Ekholm & Fransson, 1992 s. 13. 
264 Holme & Krohn Solvang, 1997 s. 99. 
265 För en liknande tillämpning av mer informellt intervjumaterial, se Påhlsson, 1995 s. 23. 
266 Se Bell, 2006 s. 157. 
267 Se Bell, 2006 s. 165 och Ekholm & Fransson, 1992 s. 58. 
268 Se exempelvis Ställvik, 2009 s. 201. 
269 Se Bell, 2006 s. 169. 
270 Se Sandgren, (1) 1995/96 s. 736. 
271 Holme & Krohn Solvang, 1997 s. 135. 
272 Se Hermerén, 2007 s. 5. 



Internationella Handelshögskolan i Jönköping 

66 

undersökningen. Slutsatserna som dras avseende proceduren vid behörig 
myndighet utgör min sammantagna, egna uppfattning, vilken är baserad på det 
som framkommit under intervjuerna. 

Andra källor som beaktas för att erhålla information om proceduren vid 
behörig myndighet, statistik m.m. utgörs av Skatteverkets och OECD:s 
webbplatser.273 I samtliga fall anges fullständig webbadress och aktuellt 
nedladdningsdatum. Inte heller den här informationen utgör grundläggande 
vetenskaplig grund för undersökningen, utan tjänar mer som ledning för 
kartläggning och beskrivning. 

Det kan i sammanhanget också nämnas att förhandsbesked från 
Skatterättsnämnden (SRN) behandlas till viss del. Benämningen SRN tillämpas 
konsekvent genom utredningen, även för den tiden då andra benämningar 
förekommit. Beskeden är bindande för skatteförvaltningen, inom den tidsram 
som anges och om de inte överklagas till HFD.274 Sökning av besked omfattande 
hänvisning till ömsesidiga överenskommelser har gjorts via SRN:s hemsida. 

Slutligen beaktas även regeringsbeslut. Själva regeringsbeslutet som följer av 
en enskild överenskommelse är offentligt. I bilaga 4 återfinns ett 
exemplifierande urval av några sådana beslut. Syftet är inte att göra någon 
heltäckande sammanställning av regeringsbesluten, utan endast ett litet antal har 
valts ut för att kunna utgöra exempel.275 

Det kan sammantaget anföras att ovan nämnda källor har en gemensam 
nämnare. De tillför information för att påvisa hur ömsesidiga överenskommelser 
fungerar, dvs. för att visa systemets funktion.276 

1.6 Närmare om relationen mellan skatteavtal 
och annan intern rätt 

I avgränsningarna i kap. 1.3 anges att skatteavtalen i sig inte utgör huvudsakligt 
fokus för undersökningen, utan de ömsesidiga överenskommelserna. Trots detta 
kan det inte bortses från att ömsesidiga överenskommelser har sin grund i 
skatteavtalen. Syftet med undersökningen fokuseras till stor del kring 
ömsesidiga överenskommelsers plats i det svenska regelsystemet. Det motiverar 
en diskussion om relationen mellan skatteavtal och annan intern svensk rätt. 
Denna relation blir särskilt viktig för de fall då svensk intern rätt exempelvis 
anger att beskattning ska ske i Sverige, men då skatteavtalet stadgar att den 
aktuella inkomsten eller transaktionen inte ska beskattas i landet. Frågan som 
uppkommer i samband härmed är vilken ställning bestämmelserna om 
ömsesidiga överenskommelser samt träffade överenskommelser har i sådant fall. 
Det finns därmed anledning att kort beröra diskussionen avseende 

                                                        
273 www.skatteverket.se respektive www.oecd.org 
274 Se vidare: Lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor. 
275 För en undersökning där regeringsbeslut används i hög utsträckning, se Alhager, M., 1999. 
276 Se Sandgren, (1) 1995/96 s. 742. 
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regelkonkurrens som var aktuell i samband med målen RÅ 2008 ref 24 och RÅ 
2008 not 61 (fortsättningsvis sammantaget kallade OMX-domen). OMX-domen 
används även i undersökningen för att exemplifiera olika problemsituationer. 

Före OMX-domen fördes inte någon mer omfattande diskussion om att 
relationen mellan skatteavtal och annan intern rätt skulle vara särskilt 
problematisk. Ett undantag utgörs emellertid av Aldén som i sin avhandling Om 
regelkonkurrens inom inkomstskatterätten där olika bestämmelser för 
beskattning av dolda vinstöverföringar från Sverige och utlandet undersöktes.277 
Ett av syftena med Aldéns avhandling var att utreda om nämnda regler 
konkurrerade med varandra och, i sådant fall, vilken av de konkurrerande 
reglerna som borde tillämpas.278 Likaså var avsikten att söka ”ange en generell 
metod för att komma tillrätta med konkurrensproblem vid den praktiska 
rättstillämpningen på inkomstskatterättens område.”279 

Frågan om förhållandet mellan intern rätt och skatteavtal ställdes dock i 
svensk rätt på sin spets i OMX-domen. HFD konstaterade att 
införlivandelagarna till skatteavtal inte har någon särställning gentemot andra 
lagar. Frågan om intern rätt och förhållandet till skatteavtal handlade enligt 
domstolen om regelkonkurrens och skulle lösas genom lagvalsprinciperna lex 
specialis respektive lex posterior. 

HFD konstaterade att den svenska interna CFC-lagstiftningen280 skulle ha 
företräde framför det svensk-schweiziska skatteavtalet, eftersom den interna 
lagstiftningen tillkommit senare än avtalet. Förhållningssättet kan ses som nytt i 
jämförelse med äldre praxis. OMX-domen har mött kritik i doktrinen.281 Efter 
domen meddelades fyra förhandsbesked282 där SRN inte bara följde OMX-
domen, utan enligt min mening, även utvidgade innebörden av den.283 Med 
hänvisning till 1 kap. 9 § RF om förutsebarhet och likformighet tillämpade 
nämligen SRN samma synsätt om lagvalsprinciper som HFD avseende bland 
annat tioårsregeln och begränsning av ränteavdrag enligt inkomstskattelagen 
(IL). 

De fyra förhandsbeskeden överklagades till HFD, vilken avkunnade dom i 
december 2010, RÅ 2010 ref 112.284 I RÅ 2010 ref 112 (fortsättningsvis kallad 
Greklandsdomen) gällde frågan om vilken lag som skulle tillämpas vid 
regelkollision mellan en lag om skatteavtal och en annan internrättslig lagregel 

                                                        
277 Aldén, 1998 s. 16. 
278 Se Aldén, 1998 s. 17. 
279 Aldén, 1998 s. 19. 
280 Controlled Foreign Corporation (CFC). 
281 Se exempelvis: Dahlberg, 2008 s. 482-489; Hilling, 2008 s. 455-461; Mutén, 2008 s. 353-357; 
Kleist, 2008 s. 708-714 och 2012 s. 57-65; Sallander, 2009 s. 859-867; Holmdahl & Barenfeld, 
2009 s. 627-634; André, 2010 s. 93-121; Paulin i InfoTorg 2010-01-15; Sallander, (2) 2010 s. 177-
204; Grundström, 2010 s. 159-166; Hultqvist, 2010 s. 520-534 och Cejie, 2010 s. 99-115. Stöd för 
domen återfinns emellertid i: Jermsten & Sandström, 2009 s. 243-248. 
282 Se förhandsbesked: dnr 73-08/D (Thailandsfallet), dnr 131-08/D (Schweizfallet), dnr 43-09/D 
(Greklandsfallet) och dnr 13-09/D (s.k. räntesnurra). 
283 Sallander, (2) 2010 s. 200-201. 
284 Se exempelvis: Dahlberg, 2011 s. 126-130; Grundström, 2011 s. 68-75; Hilling, 2011 s. 521-
523; Kleist, 2011 s. 208-213 och 2012 s. 57-65 och Wiman, 2011 s. 174-186. 
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om beskattning. Den interna bestämmelsen avsåg 3 kap. 19 § IL, den så kallade 
tioårsregeln. Enligt förutsättningarna i förhandsbeskedet var förutsättningarna 
för tioårsregeln uppfyllda samtidigt som skatteavtalet med Grekland angav att 
den aktuella inkomsten var befriad från skatt i Sverige. HFD inledde med att 
konstatera följande: 

En sedan lång tillbaka väletablerad princip är att den begränsning av Sveriges 
skatteanspråk som följer av ett skatteavtal som införlivats med svensk rätt ska 
få genomslag vid rättstillämpningen. Om avtalet föreskriver att en viss 
inkomst inte får beskattas i Sverige har detta således ansetts förhindra en 
beskattning som följer av en rent intern skattebestämmelse. Detta har gällt 
även när den interna skattebestämmelsen har tillkommit efter det att 
skatteavtalet införlivats med svensk rätt.285 

Uttalandet bekräftar den rådande praxis som gällde före OMX-domen, dvs. den 
praxis att en folkrättslig syn ska tillämpas på förhållandet mellan skatteavtal och 
annan intern rätt. HFD fortsatte sedan med följande: ”Normalt gäller alltså att en 
senare införd skattebestämmelse inte får genomslag i den mån lagar om 
skatteavtal innebär något annat. Detta gäller även om den nya 
skattebestämmelsen avser inkomster av visst slag eller vissa särskilda 
företeelser.”286 Citat innebär att principerna, lex posterior och lex specialis, 
normalt heller inte ska tillämpas. Det är således den ”väletablerade principen” 
som följer en folkrättslig tillämpning av skatteavtalet som ska användas. HFD 
fortsätter dock: ”Det finns emellertid inget formellt hinder eller konstitutionellt 
hinder mot att lagstiftaren inför skattebestämmelser som strider mot ett redan 
införlivat skatteavtal.”287 

HFD anför att det inte finns något formellt eller konstitutionellt hinder för så 
kallad treaty override i Sverige. Min uppfattning är densamma i den 
bemärkelsen att det inte finns någon bestämmelse i RF som förhindrar att 
Sverige lagstiftar om treaty override. Dahlberg menar dock att formella hinder 
existerar i form av den svenska anslutningen till VCLT.288 HFD hade därefter att 
förhålla sig till den tidigare OMX-domen: 

Frågan om en situation av det slaget förelåg uppkom i rättsfallen RÅ 2008 ref 
24 och RÅ 2008 not 61. Regeringsrätten ställdes då inför en tolkningsfråga 
som inte kunde lösas med hjälp av den ovan angivna huvudregeln. 
Omständigheterna var dock särpräglade. Det var fråga om beskattning av en 
på visst sätt kvalificerad ägare för inkomst av lågbeskattad verksamhet hos 
bl.a. utländska försäkringsföretag. I en särskild bilaga till lagen hade särskilt 
angetts att sådan försäkringsverksamhet bedriven i Schweiz – där det aktuella 
försäkringsföretaget var verksamt – skulle omfattas av regelsystemet. 
Regeringsrätten fann att de nya skattreglerna tog sikte på just det slag av 
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verksamhet som var aktuell i målet och att dessa därför skulle ha företräde 
och tillämpas oberoende av bestämmelserna i skatteavtalet.289 

HFD begränsar härmed omfattningen av OMX-fallet. Genom att hävda att 
omständigheterna var särpräglade i målet, får CFC-lagstiftningen anses utgöra 
ett undantag till huvudregeln. Dahlberg anför emellertid att det enligt domskälen 
i OMX-målet angavs att det var CFC-bestämmelserna som var speciella i 
jämförelse med skatteavtalet, inte omständigheterna.290 

Med hänsyn till att OMX-målet gett upphov till ett osäkert rättsläge angav 
HFD: 

Det finns därför skäl att framhålla att enligt Regeringsrättens mening ingen 
förändring har skett i det grundläggande synsättet på förhållandet mellan 
lagar om skatteavtal och interna svenska skatteregler eller beträffande 
principerna för lösning av regelkonflikter dem emellan. I allmänhet ska 
således skatteavtal tillämpas oberoende av innehållet i senare tillkommen 
nationell lagstiftning.291 

Uttalandet antyder att den tidigare etablerade huvudregeln, att skatteavtal går 
före annan intern rätt, ska gälla även fortsättningsvis. Någon förändring av det 
folkrättsliga synsättet har därmed inte gjorts genom OMX-domen, enligt HFD. 
Enligt min mening har dock en förändring skett. Genom att HFD vidmakthåller 
att det kan föreligga en regelkonflikt mellan skatteavtal och annan intern rätt har 
synsättet från OMX-domen behållits även här. Synsättet är nytt i jämförelse med 
situationen före OMX-fallet.292 HFD uttalar vidare: 

Om lagstiftaren emellertid gett klart uttryck för att avsikten är att en viss typ 
av inkomst ska beskattas i Sverige eller att en viss ny bestämmelse ska 
tillämpas oberoende av innehåll i ett skatteavtal så ska den nya regeln ges 
företräde. Om lagstiftarens intentioner i nu aktuellt hänseende inte är helt 
tydliga får däremot antas att lagstiftaren inte avsett att rubba tillämpningen av 
skatteavtalen.293 

HFD inför härmed två undantag till ovan nämnda huvudregel.294 Det första 
undantaget utgörs av fallet då lagstiftaren gett klart uttryck för att avsikten är att 
en viss typ av inkomst ska beskattas i Sverige oberoende av skatteavtal.295 I 
sådant fall ska skatteavtalet vika för den andra interna lagstiftningen. Det andra 
undantaget innebär att om lagstiftaren gett klart uttryck för att en viss ny 
bestämmelse ska tillämpas oberoende av innehåll i ett skatteavtal, ska den nya 

                                                        
289 RÅ 2010 ref 112. 
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291 RÅ 2010 ref 112. 
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293 RÅ 2010 ref 112. 
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bestämmelsen ges företräde framför skatteavtalet.296 Det förefaller inte vara ett 
krav att båda undantagen är uppfyllda, utan att det är tillräckligt att ett av de två 
uppfylls. Det grundas på att ordet eller har infogats av HFD vid angivandet av 
undantagen. Det kan sammantaget konstateras att HFD accepterar lagstiftad 
treaty override. 

Det är inte helt klart hur man ska se på CFC-lagstiftningen i förhållande till 
Greklandsfallet. Antingen utgör CFC-lagstiftningen ett exempel då de två 
undantagen är uppfyllda. Genom de särpräglade omständigheterna uppfylldes 
undantagen genom (1) det hade särskilt angetts i lag att verksamheten skulle 
omfattas av CFC-bestämmelserna, och (2) de nya CFC-bestämmelserna tog sikte 
just på den aktuella formen av verksamhet. Eller så utgör CFC-lagstiftningen 
ytterligare ett undantag till huvudregeln, vilket medför tre undantag från nämnda 
huvudregel om ett folkrättsligt synsätt på skatteavtal visavi annan intern 
lagstiftning. Det är emellertid sannolikt att HFD menar att CFC-lagstiftning 
utgör ett exempel på en sådan situation som kan medföra undantag, inte ett 
undantag i sig själv. Det senare alternativet förefaller väl tillkrånglat. Det 
betyder i sådant fall att kriterierna i de båda undantagen är relativt lätta att 
uppfylla, även om HFD anger att ”omständigheterna var särpräglade” i OMX-
fallet.297 

Avslutningsvis prövade HFD om tioårsregeln skulle anses falla inom de två 
undantagen. HFD fann emellertid att varken lagtexten eller förarbetsuttalandena 
anger att tioårsregeln ska tillämpas oberoende av bestämmelser i skatteavtal. 
Därmed hade det grekiska skatteavtalet företräde framför den interna 
tioårsregeln. Ett av regeringsråden var dock skiljaktigt och angav bland annat: 

[…] att det enligt min mening saknas anledning att, ens i så speciella 
situationer som det var fråga om i 2008 års rättsfall, låta rättstillämpningen 
när det gäller frågan om förhållandet mellan införlivade skatteavtal och annan 
intern rätt styras av de s.k. derogationsprinciperna som tillämpas vid 
regelkonkurrens. Dessa principer har utvecklats för att lösa helt andra typer 
av rättstillämpningsproblem än de som är aktuella vid tillämpning av 
skatteavtal.298 

Yttrandet antyder att majoriteten i målet sannolikt ansett att 
derogationsprinciperna, som hänvisades till i OMX-målet, fortfarande ska 
tillämpas vid fall av regelkollision mellan skatteavtal och annan intern rätt. Det 
betyder i så fall att en ”förändring har skett i det grundläggande synsättet”, 
eftersom detta synsätt inte förekommit före OMX-domen. De två undantagen till 
huvudregeln ska således kombineras med bedömning enligt 
derogationsprinciperna lex specialis och lex posterior. Det medför att införandet 
av nämnda principer även fortsättningsvis ska tillämpas. Det innebär att när 
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regelkollision uppkommer i olika situationer bör problemet numera prövas 
enligt följande modell: 
 
1. Är huvudregeln uppfylld, dvs. ska skatteavtalet ha företräde framför annan 
svensk intern lagstiftning? Om inte, prövas de två undantagen: 
2. har lagstiftaren gett klart uttryck för att avsikten är att en viss typ av inkomst 
ska beskattas i Sverige? Eller: 
3. har lagstiftaren gett klart uttryck för att en viss ny bestämmelse ska tillämpas 
oberoende av innehåll i ett skatteavtal? 
 
Om huvudregeln är uppfylld, ska skatteavtalet gå före annan intern lagstiftning. 
Om något av de två undantagen är uppfyllda, ska skatteavtalet vika för annan 
intern lagstiftning. Vid undersökning av undantagen ska derogationsprinciperna 
fortfarande beaktas. 

1.7 Forskningsläget avseende ömsesidiga 
överenskommelser 

Det har inte genomförts någon mer omfattande studie av ömsesidiga 
överenskommelser inom svensk forskning. En fördjupad, mer heltäckande studie 
av ämnet saknas således. Den bredaste undersökningen utfördes 1981 genom 
IFA-rapporten Cahiers de Droit Fiscal International, Mutual agreement 
procedure.299 Den aktuella kongressen fokuserades särskilt till ömsesidiga 
överenskommelser och de svenska nationalrapportörerna utgjordes av Gustaf 
Lindencrona, Nils Mattsson och Jan Francke. Det kan poängteras att Francke, 
vid tidpunkten för rapportens författande, arbetade som departementschef vid 
dåvarande Budgetdepartementet, vilket också utgjorde behörig myndighet. 
Rapporten kan därför anses spegla behörig myndighets arbetssätt under början 
av 1980-talet på ett tillförlitligt vis. 

Ömsesidiga överenskommelser har även berörts i delar av monografier, 
artiklar och nationalrapporter. I avsnittet presenteras de verk som berört ämnet i 
högst utsträckning. Här bortses dock från rena läroböcker i skatterätt. 
Presentationen är huvudsakligen tematisk och de ämnen som berörs är: (1) 
ömsesidiga överenskommelser och konstitutionella aspekter, (2) ömsesidiga 
överenskommelser och kopplingen till 67 kap. 38 § skatteförfarandelagen 
(SFL)300, (3) ömsesidiga överenskommelser som medel för problemlösning, (4) 
mer allmänna beskrivningar av ömsesidiga överenskommelser, (5) utländska 
undersökningar relaterade till ömsesidiga överenskommelser, (6) material 
relaterat till tolkning och tillämpning av skatteavtal, (7) OECD-material 
avseende ömsesidiga överenskommelser och (8) undersökningar utanför 
skatterättens område. 

                                                        
299 Francke m.fl., 1981 s. 375-383. 
300 Skatteförfarandelag (2011:1244), (SFL). 
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Det första området är undersökningar relaterade till ömsesidiga 
överenskommelser och konstitutionella aspekter. K.G.A Sandström var en av de 
första i Sverige som, inom forskningen, behandlade ömsesidiga 
överenskommelser. I Svenska dubbelbeskattningsavtal i vad de avse skatt å 
inkomst eller förmögenhet från 1949 behandlas Konungens rätt att ingå 
internationella överenskommelser generellt sett och då särskilt skatteavtal och 
ömsesidiga överenskommelser. Trots att boken skrevs för över 60 år sedan har 
de konstitutionella frågorna fortfarande relevans. Enskilda överenskommelser i 
reglerade fall, benämndes av Sandström för ”förhandlingar i anledning av 
framställning från skattskyldig”301. I samband med godkännande av fullständiga 
skatteavtal hade riksdagen gett ett särskilt bemyndigande till Konungen, vilket 
medgav att Konungen kunde ingå dylika överenskommelser.302 Sandström 
beskriver även ”förhandlingar i andra fall”303, med vilket kan förstås generella 
överenskommelser. En uppdelning i motsvarande reglerade och oreglerade fall 
gjordes också.304 Det verkar som att Sandström ansåg att bemyndigandet som 
lämnats i samband med godkännande av skatteavtalen även omfattade generella 
överenskommelser, men det är inte helt klart.305 Sammanfattningsvis förefaller 
Sandström mena att regeringen bemyndigats ingå enskilda överenskommelser, 
sannolikt i reglerade fall. Dessutom hade regeringen troligen bemyndigats ingå 
även generella överenskommelser. Vid den tidpunkten då Sandströms forskning 
publicerades fanns både reglerade och oreglerade generella överenskommelser i 
flera skatteavtal, vilket antyder att Sandström torde ha beaktat båda dessa fall. 

Hans-Heinrich Vogel bygger 1988 vidare på Sandströms forskning, avseende 
införlivande och ingående av skatteavtal, i en omfattande artikel: 
”Normgivningen och Sveriges beskattningsavtal”. H-H. Vogel undersöker 
djuplodat de konstitutionella aspekterna av införlivandet av några utvalda 
svenska skatteavtal. Därtill studeras behörig myndighets möjlighet att förlänga 
olika avtalsbestämmelser, särskilt inom ramen för avtalet med Singapore. H-H. 
Vogel konstaterar att de generella överenskommelser som träffades skulle ha 
införlivats med lag, vilket inte gjordes.306 H-H. Vogel är sammantaget mycket 
skeptisk till generella överenskommelser och menar att dessa inte är möjliga att 
genomföra utan riksdagens godkännande.307 

I en artikel, ”Ömsesidig överenskommelse” från 1990, anger Mattsson att det 
kan föreligga konstitutionella hinder för generella överenskommelser, eftersom 
lagstiftningsfrågor inte får delegeras.308 Ett skatteavtal utgör en lagstiftningsakt 
och den kan därför inte ändras och tillägg kan inte göras, utan att riksdagen har 
beslutat härom. En generell överenskommelse kan ha sådan karaktär att den kan 
anses utgöra en lagstiftningsåtgärd. Mattsson anger vidare att: 

                                                        
301 Se Sandström, 1949 s. 432. 
302 Se Sandström, 1949 s. 432. 
303 Se Sandström, 1949 s. 448-452. 
304 Se Sandström, 1949 s. 448-452. 
305 Se Sandström, 1949 s. 450-452. 
306 Se Vogel, H-H., 1988 s. 183-193 och 197-199. 
307 Se Vogel, H-H., 1988 exempelvis s. 198-199. 
308 Mattsson, 1990 s. 164. Se även Dahlberg, 2002 s. 459. 
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[…] visserligen har regeringen rätt att besluta om verkställighetsföreskrifter 
och rätten härtill kan delegeras till annan myndighet, men det kan finnas, 
åtminstone när det gäller vissa träffade överenskommelser, skäl från svensk 
sida att undersöka om de står i överensstämmelse med kraven i 
regeringsformen.309 

Mattsson påtalar problematiken, men företar inte någon sådan undersökning. 
Lindencrona återkommer 1994 till ämnet ömsesidiga överenskommelser i 
Dubbelbeskattningsavtalsrätt. Boken är en lärobok, men Lindencronas 
resonemang har ändå fått genomslag i forskningen. Här anges att generella 
överenskommelser är problematiska ur konstitutionell synvinkel. Anledningen 
är att någon annan än riksdagen fattar beslut om generella rättsnormer. 
Lindencrona anger att generella överenskommelser därför undviks i Sverige 
sedan tillkomsten av 1974 -års RF. Vidare anges att regeringen har lagt fram en 
dylik överenskommelse i propositionsform, trots att en överenskommelse 
faktiskt hade kunnat ingås genom skatteavtalet.310 

Peter Sundgren har exempelvis publicerat artikeln ”Skatteprocess och mutual 
agreement”, år 1987, i vilken anges att generella överenskommelser ”är att anse 
som en del av själva avtalet och är bindande för skatteförvaltningarna”.311 
Påståendet utvecklas dock inte närmare. 

En bok som innehåller landsspecifika rapporter och som bör nämnas i 
sammanhanget är Tax Treaty Interpretation från 2000 för vilken Michael Lang 
är ansvarig. Nationalrapporten till denna bok, ”Tax Treaty Interpretation in 
Sweden”, författades av Maria Nelson och stöd ges till Lindencrona och 
Mattssons tidigare argumentationer.312 Även Mattias Dahlberg har författat en 
landsspecifik rapport: ”Settlement of disputes in Swedish tax treaty law”. Den 
sammantagna boken utgörs av Settlement of disputes in tax treaty law från 2002. 
Ansvariga är Michael Lang och Mario Züger. Dahlberg undersöker ömsesidiga 
överenskommelser i korthet och stödjer Mattssons resonemang och anför 
sammanfattningsvis att generella överenskommelser står i strid med svensk 
konstitutionell rätt. Dahlberg tillägger även att generella överenskommelser 
utgör ett avtal mellan de båda avtalsslutande staterna.313 

Det kan sammantaget konstateras att de konstitutionella aspekterna av 
ömsesidiga överenskommelser som har undersökts, framför allt berört de 
generella överenskommelserna. Det fastslås att generella överenskommelser 
sannolikt står i strid med RF och den mest omfattade undersökningen utgörs av 
H-H. Vogels artikel från 1988.314 

Det andra området är undersökningar relaterade till ömsesidiga 
överenskommelser och kopplingen till 67 kap. 38 SFL (den numera upphävda 7 

                                                        
309 Mattsson, 1990 s. 161. Se även Dahlberg, 2002 s. 459. 
310 Se Lindencrona, 1994 s. 82. Se även Nelson, 2000 s. 355. 
311 Sundgren, 1987 s. 370. 
312 Nelson, 2000 s. 354-356. 
313 Dahlberg, 2002 s. 461. 
314 Vogel, H-H., 1988. 
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kap. 4 § taxeringslag, TL315). Mattsson anför, i en artikel från 1984: ”Behöriga 
myndigheters befogenheter”, att generella överenskommelser kan innebära att 
en ny rättsregel skapas, vilken ska beaktas vid tillämpningen av skatteavtalet. 
Mattsson anger vidare att det därför är viktigt att veta i vilken omfattning som 
behöriga myndigheter kan ingå bindande överenskommelser och att det finns 
anledning att diskutera dessa statsrättsliga frågor i ett större sammanhang.316 Det 
görs emellertid inte inom ramen för artikeln. Bertil Wiman undersöker enskilda 
överenskommelser i en artikel från 2011: ”Regeringsrätten inskränker 
räckvidden av OMX-domen”. Artikeln avser Greklandsdomen, dvs. RÅ 2010 ref 
112.317 Wiman kopplar ihop frågan om intern rätts företräde i förhållande till 
skatteavtal med 67 kap. 38 § SFL, vilket utgör den legala grunden för att ändra i 
beskattningen med anledning av enskild överenskommelse. Wiman anger: 

Det förefaller föga praktiskt att anta interna skatteregler om man riskerar att 
de skattskyldiga ändå inte kommer att beskattas i enlighet med dem därför att 
behörig myndighet ändrar taxeringen med stöd av artikeln om ömsesidig 
överenskommelse i skatteavtalet (se artikel 25 OECD modellavtal) eller 7 
kap. 4 § TL [nuvarande 67 kap. 38 § SFL]. Dessa bestämmelser och hur de 
tillämpas av behörig myndighet är i detta sammanhang mycket intressant. 
Hur långt får behörig myndighet gå? Om man antar att det i lagtext tydligt 
anges att en intern regel ska tillämpas före bestämmelser i skatteavtal, är det 
då möjligt att behörig myndighet ändå tillämpar bestämmelsen i 
skatteavtalet? Här finns det en mängd frågor att diskutera, inte minst 
konstitutionella.318 

Wimans artikel behandlas ytterligare i avsnittet om enskilda överenskommelser 
får strida mot intern svensk lagstiftning.319 

Det tredje området är undersökningar relaterade till ömsesidiga 
överenskommelser som problemlösning. Katia Cejie föreslår i sin avhandling, 
Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar från 2010, att ömsesidiga 
överenskommelser utgör en möjlig lösning på vissa delar av problematiken 
kring exitskatter vid fysiska personers utflyttning från Sverige.320 Det är 
intressant att se hur Cejie använder sig av ömsesidiga överenskommelser för att 
laborera fram olika lösningar på sitt huvudsakliga problem. Cejie företar 
emellertid inte någon djupare undersökning av ömsesidiga överenskommelser i 
sig, vilket heller inte varit hennes syfte med studien. 

Det fjärde området är mer allmänna beskrivningar av ömsesidiga 
överenskommelser. Lindencrona berörde ämnet mer översiktligt i avhandlingen 
Skatter och kapitalflykt från 1972. Det är framför allt enskilda 

                                                        
315 Taxeringslag (1990:324), (TL). 
316 Mattsson, 1984 s. 182-183. 
317 Wiman, 2011 s. 174-186. Se även kap. 1.6. 
318 Wiman, 2011 s. 184-185. 
319 Se vidare kap. 4.3.4. 
320 Se Cejie, 2010 exempelvis s. 481-483, 489-490, 502-503 och 508-510. 
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överenskommelser som ägnas viss uppmärksamhet.321 Samma år som IFA-
rapporten presenterades, dvs. 1981, publicerade Lindencrona och Mattsson även 
boken Arbitration in taxation, vilken framför allt utgör en utredning av 
möjlighet till skiljeförfarande i samband med tolkningsproblem vid 
tillämpningen av skatteavtal.322 Dock berörs även ömsesidiga 
överenskommelser.323 Sundgren har också berört ämnet ömsesidiga 
överenskommelser i artikelform i exempelvis: ”Skatteprocessen och förfarandet 
vid ömsesidig överenskommelse enligt dubbelbeskattningsavtal” från 1986. Det 
kan även nämnas att Dahlberg berör ömsesidiga överenskommelser översiktligt i 
sin avhandling Svensk skatteavtalspolitik och utländska basbolag från 2000.324 
År 1999 författar Bertil Wiman ”Alternative ways of conflict resolution to 
eliminate double taxation in the single market”, vilken utgör ett kapitel i en 
festskrift. Häri behandlas ömsesidiga överenskommelser mer översiktligt. 
Slutligen har David Kleist berört ömsesidiga överenskommelser något inom 
ramen för sin avhandling från 2012, Methods for Elimination of Double 
Taxation under Double Tax Treaties. Kleist kopplar överenskommelserna bland 
annat till VCLT. Likaså anges att generella överenskommelser måste införlivas 
genom lag för att bli bindande.325 

De allmänna beskrivningarna är i många fall goda, men utgör inte mer 
fullständiga studier avseende ömsesidiga överenskommelser. Det är heller inte 
syftet med någon av undersökningarna. 

Det femte området är utländska undersökningar relaterade till ömsesidiga 
överenskommelser. När det gäller material författat utanför Sverige, så har 
exempelvis Zvi D. Altman behandlat ömsesidiga överenskommelser i 
avhandlingsform: Dispute resolution under tax treaties.326 Här företas en mer 
omfattande kvantitativ analys av OECD-statistik avseende ömsesidiga 
överenskommelser. Det återfinns även flera artiklar skrivna på engelska. 
Merparten av artiklarna är övervägande landsspecifika.327 Här bör främst John F. 
Avery Jones som behandlat ömsesidiga överenskommelser i den 

                                                        
321 Se Lindencrona, 1972 s. 167-169. 
322 Se även Mattsson, 2003. 
323 Se Lindencrona & Mattsson, 1981 se särskilt s. 47-58. 
324 Se Dahlberg, 2000 s. 87-89. 
325 Se Kleist, 2012 s. 108-111. 
326 Altman, 2005. 
327 Generellt se exempelvis: Olivier, 2003. 
Angående amerikansk rätt, se exempelvis: Goldberg, 1986, Guttentag & Misback, 1986, Beams, 
1992, Fink, 1992 och Terr, 1996. 
Angående fransk rätt, se exempelvis: Franska skattemyndighetens information, 1986 och Gibert, 
2006. 
Angående grekisk rätt, se exempelvis: Felonis, 1986. 
Angående japansk rätt, se exempelvis: Ohno, 2002 och Nakayama, 2007. 
Angående nordiska avtalet, se exempelvis: Hengsle, 2002. 
Angående singaporiansk rätt, se exempelvis: How Teck, 2000. 
Angående spansk rätt, se exempelvis: Calderón, 2001 och Palao Taboada, 2009. 
Angående tysk rätt, se exempelvis: Runge, 1997 och Dehnen & Bacht, 2006. 
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engelskspråkiga doktrinen nämnas.328 Därtill finns även Lombardos bokkapitel, 
”The Mutual Agreement Procedure (Art. 25 MC) – A tool to overcome 
interpretation problems?”.329 Vid universitetet i Wien har Lang respektive Züger 
fördjupat sig i både ömsesidiga överenskommelser och alternativa 
skiljeförfaranden.330 I sammanhanget bör även exempelvis William W. Park & 
David R. Tillinghast nämnas.331 

Det sjätte området är relaterat till den stora mängd material som är författat 
kring tolkning och tillämpning av skatteavtal, i synnerhet härstammande från 
utanför Sveriges gränser. Som en del i materialet återfinns även avsnitt om 
ömsesidiga överenskommelser. De viktigaste verken inom området är: Tax 
treaty interpretation av Michael Edwardes-Ker från 1994332 samt Klaus Vogel 
on double taxation conventions av Klaus Vogel från 1997333. Edwardes-Ker 
företar en mycket omfattande genomgång av tolkningsfrågor relaterade till 
skatteavtal och K. Vogel gör en systematisk genomgång av samtliga artiklar i 
OECD:s modellavtal.334 

Även om det finns tillgång till utländskt material avseende ömsesidiga 
överenskommelser, så ger det materialet inte någon direkt ledning i hur det ser 
ut för svenskt vidkommande. Det går således inte att förlita sig på utländska 
undersökningar för att få en klar bild av det svenska rättsläget. 

Det sjunde området är OECD-material relaterat till ömsesidiga 
överenskommelser. Det finns ett tämligen omfattande OECD-material med 
anledning av att skiljeförfarande har införts genom ett tillägg till art. 25 OECD:s 
modellavtal från och med 2008. Dessutom har en manual för att effektivisera 
processen för ömsesidiga överenskommelser publicerats. Likaså finns OECD-
material relaterat till internprissättningens område, eftersom möjligheterna till 
APA har många kopplingar till ömsesidiga överenskommelser. Det viktigaste 
OECD-materialet, förutom modellavtalet med kommentarer utgörs av: 

 
• “Reports of the OECD Committee on Fiscal Affairs 1979: Transfer 

Pricing and Multinational Enterprises” 

• “Reports of the OECD Committee on Fiscal Affairs 1984: 
Transfer Pricing and Multinational Enterprises. Three Taxation 
Issues”335 

• “The 1995 Update to the Model Tax Convention” 

• “OECD launches project on improving the resolution of cross-border tax 
disputes – progress report 2004” 

                                                        
328 Se framför allt: Avery Jones m.fl., 1979, (1) 1980, (2) 1980 och 1999. 
329 Lombardo, 2008 s. 457-480. 
330 Züger, 1998, 2001 och 2002. Se även Groen, 2002. 
331 Park & Tillinghast, 2004. 
332 Edwardes-Ker, 1994, se särskilt chapter 27.01-27.09. 
333 Vogel, K., 1997, se särskilt Art. 25 m.no. 1-133. 
334 Se även Baker, 2012. 
335 Se särskilt paras. 71-117. 
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• “Improving the process for resolving international tax disputes – version 
released for public comment 27/7 2004” 

• “Proposals for improving mechanisms for the resolution of tax treaty 
disputes – public discussion draft Feb. 2006” 

• “Draft manual on effective mutual agreement procedures (MEMAP) – 
March 2006” 

• “Improving the resolution of tax treaty disputes – report adopted by CFA 
on 30 Jan. 2007)” 

• Manual on effective mutual agreement procedures (MEMAP) – Feb. 
2007 

• “The 2008 update to the OECD MTC – July 2008” 

OECD-materialet är av stor vikt för att förstå hur ömsesidiga överenskommelser 
fungerar. Däremot ger materialet ingen direkt ledning för den svenska 
hanteringen av överenskommelserna på annat sätt än att paralleller kan dras. 

Det åttonde området är undersökningar utanför skatterättens område. Bortsett 
från den skatterättsliga forskningen finns ytterligare två avhandlingar som bör 
nämnas. Den första är Statsmyndigheternas internationella förbindelser från 
1964 och som utgör Hans Blix undersökning av svenska statsmyndigheters 
internationella förbindelser och Utrikesdepartementets (UD) förhållande till 
sådana förbindelser. Utredningen görs ur ett konstitutionellt, förvaltningsrättsligt 
och folkrättsligt perspektiv.336 Den andra undersökningen är Rättsliga ramar för 
gränsöverskridande samarbete. Förvaltningsmyndigheters internationella 
avtalsförhållanden av Vilhelm Persson från 2005. Studien fokuseras framför allt 
kring avtal som svenska statliga myndigheter sluter med motsvarande utländska 
organ,337 vilket kan relateras till behörig myndighets möjligheter att ingå 
ömsesidiga överenskommelser. De båda studierna har flera gränsytor gentemot 
förevarande undersökning. Däremot behandlas inte företeelsen ömsesidiga 
överenskommelser i nämnda studier. 

Ovan anförda material utgör den forskning och i stort sett de viktigaste 
slutsatser som har dragits genom åren avseende ömsesidiga överenskommelser 
ur ett svenskt perspektiv. Det finns således ett behov av att vidare utreda det 
rättsliga läget rörande överenskommelserna. Framför allt saknas ett svenskt 
helhetsgrepp. Syftet är att söka genomföra en sådan undersökning i denna 
avhandling.338 

                                                        
336 Se Blix, 1964 s. 1-6. 
337 Persson, 2005 s. 13. 
338 Se dock avgränsningarna i kap. 1.3. 
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1.8 Disposition 

Undersökning inleds med en gemensam introduktion, dvs. kap. 1. 
Inledningskapitlet innehåller bakgrund till det valda ämnet (kap. 1.1), 
beskrivning av syftet (kap. 1.2), avgränsningar (kap. 1.3), metod (kap. 1.4) och 
använt material (kap. 1.5). Därtill nämns något om relationen mellan skatteavtal 
och intern rätt (kap. 1.6). Slutligen ges en genomgång av det rådande 
forskningsläget (kap. 1.7) samt en disposition över undersökningen (kap. 1.8). 

Kap. 2 utgör ett omfattande avsnitt, vilket innehåller en inventering och 
systematisering av de svenska skatteavtalsbestämmelser som innehåller 
hänvisning till ömsesidiga överenskommelser. Det inventerade materialet 
systematiseras i olika grupper för att skapa överskådlighet. I kap. 3 görs en 
kartläggning av proceduren vid behörig myndighet vid enskilda 
överenskommelser (kap. 3.3) respektive generella överenskommelser (kap. 3.4). 
Därtill utreds vad som ska anses utgöra behörig myndighet för svenskt 
vidkommande (3.2). I kap. 2 och 3 fokuseras huvudsakligen till den första 
forskningsuppgiften, dvs. den rättsliga kartan av ömsesidiga överenskommelser, 
men även den andra forskningsuppgiften (första och andra utvärderingsgrunden) 
behandlas. 

I kap. 4 utreds enskilda överenskommelser, kap. 5 fokuseras till generella 
överenskommelser och kap. 6 behandlar generella beslut i enskilda fall. Kap. 4-6 
berör den första och andra forskningsuppgiften (första och andra 
utvärderingsgrunden). Inledningsvis undersöks de rättsområden som blir 
tillämliga vid ömsesidiga överenskommelser (kap. 4.2, 5.2 och 6.2). I det fjärde 
kapitlet utreds procedur- och kompetensfrågor vid enskilda överenskommelser 
(kap. 4.3), relationen mellan enskilda överenskommelser och svensk domstol 
(kap. 4.4), ärendehanteringen vid enskilda överenskommelser (kap. 4.5) samt 
vad som gäller angående offentlighet och sekretess i samband med enskilda 
överenskommelser (kap. 4.6). I det femte kapitlet utreds kompetensfrågor vid 
generella överenskommelser (kap. 5.3), hur generella överenskommelser som 
träffas ska införlivas och offentliggöras (kap. 5.4) samt vad som gäller för 
generella överenskommelser i förhållande till domstol och redan befintlig 
lagstiftning (kap. 5.5). Därtill prövas behörig myndighets kompetens enligt 
svenska skatteavtalsbestämmelser som omfattar generella överenskommelser 
samt faktiskt träffade generella överenskommelser (kap. 5.6). Inom ramen för 
det sjätte kapitlet görs motsvarande undersökning, som i kap. 4 och 5, avseende 
generella beslut i enskilda fall. 

I kap. 7 behandlas den andra forskningsuppgiften och den tredje 
utvärderingsgrunden, dvs. om det svenska regelsystemet avseende ömsesidiga 
överenskommelser är förenligt med VCLT:s bestämmelser om tolkning och 
tillämpning av traktater. Undersökningen förs här till det folkrättsliga planet. För 
denna utredning undersöks VCLT:s tillämplighet vid ömsesidiga 
överenskommelser (kap. 7.2), vad som gäller för bundenhet och brytande av 
avtal enligt VCLT (kap. 7.3) och vilken ställning som VCLT har i Sverige (kap. 
7.4). 
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Det åttonde kapitlet utgör undersökningens avslutande kapitel. Inledningsvis 
sammanfattas resultatet av den första forskningsuppgiften, dvs. den rättsliga 
kartan (kap. 8.2). Därefter ges sammanfattande slutsatser avseende den andra 
forskningsuppgiften, dvs. om det svenska regelsystemet avseende ömsesidiga 
överenskommelser är motsägelsefritt (kap. 8.3). Inom ramen för den andra 
forskningsuppgiften utreds även om det finns möjlighet till förbättringar inom de 
rättsområden som studeras i förhållande till ömsesidiga överenskommelser. En 
sådan de lege ferenda-diskussion förs i kap. 8.3. Vidare utreds den tredje 
forskningsuppgiften, dvs. om ändamålet med ömsesidiga överenskommelser 
uppfylls med hänsyn till det svenska regelsystemet (kap. 8.4). Slutligen ges 
några avslutande reflektioner (kap. 8.5) avseende utredningens övergripande 
syfte. 
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2 Inventering och systematisering av 
svenska skatteavtalsbestämmelser 

2.1 Undersökningens genomförande 

Den första forskningsuppgiften innebär inledningsvis att utreda vilka 
bestämmelser som blir tillämpliga vid ömsesidiga överenskommelser. Som det 
första steget undersöks därför de svenska skatteavtalen, vilka utgör den legala 
grunden för ömsesidiga överenskommelser. I detta avsnitt redogörs närmare för 
hur undersökningen genomförs. Avsnittet bör lämpligen läsas tillsammans med 
avgränsningarna i kap. 1.3. 

Sverige har, den 1 januari 2013, 73 skatteavtal som är ikraft.1 De flesta 
avtalen bygger på OECD:s modellavtal. Det betyder att undersökningen av 
svensk rätt skulle kunna företas på basis av vad modellavtalet stadgar. Det 
förekommer dock ett stort antal ändringar, tillägg och annorlunda formuleringar 
i de svenska avtalen jämfört med modellavtalet. Att välja modellavtalets 
formuleringar, som förebild för reglering av ömsesidiga överenskommelser, 
skulle därför leda till ett fastställande av en hypotetisk gällande rätt. Inte en 
faktiskt gällande rätt. Det skulle vidare kunna vara möjligt att göra ett urval av 
skatteavtalen, som därmed får representera det svenska skatteavtalsnätet. Då 
uppkommer emellertid en risk att viktiga bestämmelser förbises, eftersom vissa 
frågor kanske inte finns med i just de utvalda avtalen. Ett urval av skatteavtal 
leder visserligen till att gällande rätt kan fastställas med större säkerhet, än om 
modellavtalet istället använts, åtminstone avseende de utvalda avtalen. Däremot 
blir undersökningen inte heltäckande och gällande rätt avser inte hela den 
svenska rätten. Värdet av mer generella slutsatser skulle därmed minska. Med 
hänsyn till att skatteavtalen faktiskt innehåller den lagstiftning som finns 
avseende ömsesidiga överenskommelser är det nödvändigt att göra en 
fullständig undersökning av samtliga svenska skatteavtal som är ikraft. Enbart 
under sådana förutsättningar kan den första forskningsuppgiften uppfyllas. Av 
denna anledning inventeras samtliga svenska skatteavtal i syfte att identifiera de 
bestämmelser som hänvisar till ömsesidiga överenskommelser. Eftersom det rör 
sig om ett mycket stort material, som inte tidigare studerats ur denna synvinkel, 
måste materialet systematiseras. Systematiseringen avses leda till en ökad 
klarhet över materialets innehåll. 

Inventeringen utgörs således av en genomgång av svenska 
skatteavtalsbestämmelser som omfattar eller hänvisar till ömsesidiga 
överenskommelser. Systematiseringen utförs i sin tur genom att materialet 
struktureras i fyra huvudgrupper. För att ytterligare strukturera och organisera 

                                                        
1 Se kap. 1.1. 
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materialet ordnas det utifrån ett antal frågeställningar. Systematiseringens 
genomförande kan illustreras enligt följande tabell: 

Tabell 4: Systematisering och frågeställningar avseende svenska skatteavtals-
bestämmelser 

 
Grupp 

1 
Svenska skatteavtalsbestämmelser som innehåller hänvisning till 
ömsesidig överenskommelse och som motsvaras av art. 25 
Frågor för systematisering av materialet: 

1. Vilka skatteavtalsbestämmelser överensstämmer med art. 25 i 
modellavtalet? 

2. Vilka eventuella avvikelser kan identifieras? 
Grupp 

2 
Svenska skatteavtalsbestämmelser som innehåller hänvisning till 
ömsesidig överenskommelse och som motsvaras av artikel i 
modellavtalet som hänvisar till ömsesidig överenskommelse 
Frågor för systematisering av materialet: 

1. I vilka frågor hänvisas särskilt till ömsesidig överenskommelse? 
2. Vilka skatteavtalsbestämmelser överensstämmer med modell-

avtalet? 
3. Vilka eventuella avvikelser kan identifieras? 

Grupp 
3 

Svenska skatteavtalsbestämmelser som innehåller hänvisning till 
ömsesidig överenskommelse och som motsvaras av artikel i 
modellavtalet, men som inte hänvisar till ömsesidig 
överenskommelse  
Frågor för systematisering av materialet: 

1. I vilka frågor hänvisas särskilt till ömsesidig överenskommelse? 
2. Vilka avvikelser från modellavtalet kan identifieras? 

Grupp 
4 

Svenska skatteavtalsbestämmelser som innehåller hänvisning till 
ömsesidig överenskommelse och som saknar motsvarighet i 
modellavtalet 
Frågor för systematisering av materialet: 

1. I vilka frågor hänvisas särskilt till ömsesidig överenskommelse? 
2. Vilka avvikelser från modellavtalet kan identifieras? 

 
Den första huvudgruppen består av de svenska skatteavtalsbestämmelser som 
motsvaras av art. 25.2 Frågeställningarna utgörs av: (1) vilka 
skatteavtalsbestämmelser överensstämmer med art. 25 OECD:s modellavtal och 
(2) vilka eventuella avvikelser kan identifieras? De olika avtalsbestämmelserna 
inordnas i grupper inom ramen för fråga 1 och 2. 

Den andra huvudgruppen består av de svenska skatteavtalsbestämmelser som 
hänvisar till ömsesidig överenskommelse, och motsvaras av artiklar i OECD:s 
modellavtal, som också innehåller särskild hänvisning till ömsesidig 

                                                        
2 Se kap. 2.3. 
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överenskommelse.3 Frågeställningarna utgörs av: (1) i vilka frågor hänvisas 
särskilt till ömsesidig överenskommelse, (2) vilka skatteavtalsbestämmelser 
överensstämmer med OECD:s modellavtal och (3) vilka eventuella avvikelser 
kan identifieras? De olika avtalsbestämmelserna inordnas i grupper inom ramen 
för fråga 1, 2 och 3. Rent strukturellt återges först den aktuella artikeln i 
OECD:s modellavtal. Formuleringen i artikeln, som rör ömsesidig 
överenskommelse eller behörig myndighet, är markerad med fetstil för 
tydlighetens skull. 

Den tredje huvudgruppen består av de svenska skatteavtalsbestämmelser som 
hänvisar till ömsesidig överenskommelse, och motsvaras av artiklar i OECD:s 
modellavtal, men där modellen inte innehåller hänvisning till ömsesidig 
överenskommelse.4 Frågeställningarna utgörs av: (1) i vilka frågor hänvisas 
särskilt till ömsesidig överenskommelse och (2) vilka avvikelser från 
modellavtalet kan identifieras? De olika avtalsbestämmelserna inordnas i 
grupper inom ramen för fråga 1 och 2. Den aktuella artikeln i OECD:s 
modellavtal återges i fotnotsform. 

Den fjärde huvudgruppen består av de svenska skatteavtalsbestämmelser 
som hänvisar till ömsesidig överenskommelse, men där motsvarande artikel 
saknas i OECD:s modellavtal.5 Frågeställningarna utgörs av: (1) i vilka frågor 
hänvisas särskilt till ömsesidig överenskommelse och (2) vilka avvikelser från 
modellavtalet kan identifieras? De olika avtalsbestämmelserna inordnas i 
grupper inom ramen för fråga 1 och 2. 

Frågeställningarna utgör inte traditionella forskningsfrågor som ska 
analyseras i sig. Frågorna utgör istället en hjälp för att det inventerade materialet 
ska kunna systematiseras på ett tydligare sätt. Det sammantagna resultatet 
presenteras även i tabellform i bilaga 3, för att öka överskådligheten. 

Samtliga fullständiga skatteavtal som hänvisar till ömsesidiga 
överenskommelser behandlas, som nämnts, i undersökningen. Likaså behandlas 
samtliga relevanta avtalsbestämmelser som identifieras i dessa avtal. Ett 
undantag utgörs dock av art. 3.1.f (definition av behörig myndighet) och art. 
25.4 (hur de behöriga myndigheterna kan träda i kontakt med varandra). 
Artiklarna behandlas istället i kap. 3, om proceduren vid behörig myndighet, 
med hänsyn till att bestämmelserna är mest relevanta i förhållande till själva 
proceduren. När det gäller art. 26 och 27, så behandlas de två artiklarna mycket 
kortfattat. Det anges endast i vilka avtal som artiklarna tagits med. Däremot 
undersöks inte hur artiklarna reglerats i de olika svenska avtalen i någon större 
utsträckning. Se särskilt avgränsningarna i kap. 1.3 angående detta. 

De avvikelser från OECD:s modellavtal som framkommer vid inventeringen, 
systematiseras således i olika grupper, vilket även nämns ovan. Den viktigaste 
informationen utgörs, enligt min mening, av själva indelningen i grupper. Inom 
varje grupp görs dessutom en kortfattad presentation, för den intresserade, av de 
aktuella avtalen och bestämmelserna. I de återgivna svenska 

                                                        
3 Se kap. 2.4. 
4 Se kap. 2.5. 
5 Se kap. 2.6. 
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skatteavtalsbestämmelserna markeras den del av formuleringen som avser 
ömsesidig överenskommelse med kursiv stil för tydlighetens skull. Det bör dock 
noteras att det inte påpekas särskilt att det är min kursivering vid dessa tillfällen 
och att detta gäller fortsättningsvis för hela kap. 2. De återgivna bestämmelserna 
anges inte i sin helhet i varje situation, utan i begränsat format. Bestämmelsernas 
återges heller inte genom egna citatstycken, eftersom det skulle hacka upp texten 
alltför mycket, trots att det utgör gängse citeringsteknik. Avtalsbestämmelserna 
anges på engelska med hänsyn till den förda diskussionen avseende VCLT i kap. 
1.5.2.1, vilket även gäller för artikelhänvisningen i fotnoterna. 

Det bör nämnas att kapitlet tyngs av en omfattande fotnotsapparat. Den stora 
mängden hänvisningar utgör emellertid ett viktigt verktyg för påvisande av 
exakt vilken avtalsbestämmelse som avses. Syftet är att inventeringen av 
avtalsbestämmelser ska vara fullständig och det är därför, enligt min mening, 
inte tillräckligt med endast exemplifierande bestämmelser. Fullständighet kräver 
att samtliga avtal och bestämmelser behandlas, vilket får en tung fotnotsapparat 
som konsekvens. För att öka läsvänligheten tillåts löptexten vara 
exemplifierande, medan fotnotshänvisningarna får stå för fullständigheten. 

Utformningen av de olika artiklarna ställs i förhållande till den senaste 
versionen av OECD:s modellavtal. Eventuella avvikelser kan exempelvis bero 
på att avtalet haft en annan version av modellavtalet som förebild.6 Från detta 
bortses emellertid här. Orsakerna till eventuella skillnader och likheter gentemot 
modellavtalet undersöks således inte i någon större utsträckning, utan en 
jämförelse med senaste versionen görs. Därefter systematiseras bestämmelserna 
utifrån de eventuella avvikelser som återfinns. 

Det bör även beaktas att det inte är funktionen av den aktuella 
avtalsbestämmelsen som utgör huvudsakligt fokus, utan hur regleringen 
avseende ömsesidig överenskommelsen har gjorts. I förekommande fall 
kommenteras de olika artiklarna kort med syfte att, på ett förenklat sätt, påvisa i 
vilka situationer som ömsesidiga överenskommelser kan tillämpas. Syftet är 
emellertid inte att företa någon mer genomgripande analys av de olika 
avtalsartiklarna i sig eller de områden som berörs, men för sammanhangets skull 
kan viss kommentering vara nödvändig. 

I undersökningen hänvisas inte till förarbeten i någon högre utsträckning. 
Hänvisning till propositioner görs endast där något särskilt påvisas, vilket 
exempelvis kan ge ledning för tolkning och tillämpning av den aktuella 
bestämmelsen. Syftet är, som nämnts, inte att företa någon djuplodad analys av 
enskilda avtalsartiklar. Dessutom är förarbetena synnerligen magra när det gäller 
ömsesidiga överenskommelser. Däremot är samtliga förarbeten genomgångna i 
samband med den företagna undersökningen. En begränsning i 
förarbetsmaterialet är dock att endast propositioner till det senaste avtalet 
behandlas. 

Det bör beaktas att det kan finnas fler liknande bestämmelser i andra 
skatteavtal, men som har utelämnats i undersökningen. Anledningen till att dessa 

                                                        
6 Se exempelvis kap. 2.3.1. 
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bestämmelser utelämnats är att de inte innehåller hänvisning till behörig 
myndighet och ömsesidig överenskommelse. Detta kan exemplifieras genom att 
en så kallad limitation on benefits-bestämmelse i avtalet X är medtagen i 
inventeringen, men däremot inte den liknande bestämmelsen i avtalet Y. 
Anledningen är i sådant fall att bestämmelsen i avtalet X hänvisar till ömsesidig 
överenskommelse, vilket däremot inte görs i avtalet Y. 

I kapitlet behandlas även den andra forskningsuppgiften, dvs. om det svenska 
regelsystemet avseende ömsesidiga överenskommelser är konsistent. Den första 
uppgiften utreds löpande genom kapitlet, medan den andra koncentreras till kap. 
2.7.2. 

2.2 Närmare om hanteringen av skatteavtal i 
undersökningen 

I avsnittet lämnas närmare kommentarer om hur skatteavtalen hanteras i 
undersökningen. Det kan inledningsvis nämnas att samtliga svenska fullständiga 
skatteavtal som är ikraft behandlas i undersökningen. Ett undantag utgörs 
emellertid av avtalet med Nigeria (2004), vilket inte trätt ikraft ännu.7 I 
undersökningen anges avtalen på följande sätt: exempelvis avtalet med Gambia 
(1993). Årtalet inom parentes avser året då avtalet undertecknades. Alternativt 
kunde året då avtalet trädde ikraft ha angetts, men eftersom lång tid kan gå från 
undertecknande till ikraftträdande har det först nämnda valts här. 

Ett antal avtal behandlas sammantaget med anledning av att de har samma 
lydelse och har förhandlats fram gemensamt. Härmed avses avtalen med Estland 
(1993) och Lettland (1993), vilka fortsättningsvis refereras till som 
Estland/Lettland (1993). Avtalet med Litauen (1993) har förhandlats fram 
samtidigt som de andra två baltiska avtalen, dock återfinns ett fåtal mindre 
avvikelser, vilket medför att det litauiska avtalet behandlas separat. En av 
skillnaderna är att avtalet med Litauen reglerar verksamhet utanför kusten.8 
Ytterligare avtal behandlas också sammantagna, men med anledning av att det i 
grund och botten är ett äldre avtal som gäller för ett flertal nya stater. Det gäller 
för avtalet med Jugoslavien (1980), vilket tillämpas i förhållande till Kroatien, 
Serbien och Montenegro, Bosnien och Hercegovina samt Slovenien. Däremot 
omfattas inte Makedonien, eftersom det istället har förhandlats fram ett nytt 
avtal.9 När det gäller avtalet med Tjeckoslovakien (1979), så tillämpas det i 
förhållande till Tjeckien och Slovakien, men det refereras till som 
Tjeckoslovakien (1979). Det multilaterala avtalet mellan Sverige, Danmark, 
Finland, Island, Färöarna och Norge benämns fortsättningsvis för det nordiska 
avtalet (1996). 

                                                        
7 I Willfors & Lundgren, 2011 s. 42 anges att avtalet med Nigeria kan bli tillämpligt tidigast den 1 
januari 2012. Det kan noteras att det fortfarande inte trätt ikraft den 1 januari 2013. 
8 Avtalet med Litauen (1993): Art. 21. Se även prop. 1993/94:7 s. 59-60. 
9 Avtalet med Makedonien (1998). Se även prop. 1997/98:135 s. 1 och 43. 
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När det gäller f.d. Sovjetunionen finns ett avtal från 1981. Sovjetunionen 
upphörde dock som statsbildning 1991 och sammanlagt bildades 15 nya stater.10 
Sverige har därefter ingått nya skatteavtal med Ryssland (1993)11, Estland 
(1993)12, Lettland (1993)13, Litauen (1993)14, Vitryssland (1994)15, Ukraina 
(1995)16 och Kazakstan (1997)17. I en proposition från 1995 föreslogs att avtalet 
med f.d. Sovjetunionen skulle sägas upp och upphöra gälla från 1997 gentemot 
de övriga republikerna Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Kirgizistan, 
Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan.18 Propositionsförslaget 
grundades på att det gamla sovjetiska avtalet var föråldrat, bristfälligt och inte 
anpassat efter dagens situation.19 Avtalet med Sovjetunionen upphävdes 
sedermera, dock angavs att det gamla avtalet skulle fortsätta tillämpas i 
förhållande till Ukraina och Kazakstan fram tills det att nya avtal ingicks med 
nämnda stater.20 Skälet var att man ville undvika ett avtalslöst tillstånd mellan 
Sverige och länderna, även om det kanske skulle komma att handla om några 
enstaka år.21 Med hänsyn till att Sverige ensidigt har upphävt avtalet med f.d. 
Sovjetunionen, genom lag 1995:1340, kan det förutsättas att det inte är Sveriges 
avsikt att tillämpa avtalet heller i förhållande till republikerna Armenien, 
Azerbajdzjan, Georgien, Kirgizistan, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan 
och Uzbekistan trots att nya avtal saknas. Därmed behandlas heller inte avtalet 
med f.d. Sovjetunionen ytterligare. 

När det gäller territoriet Taiwan har inget vanligt skatteavtal kunnat slutas 
mellan Sverige och Taiwan. Istället har ett privaträttsligt avtal ingåtts mellan 
Sveriges exportråd och Taipeis delegation i Sverige.22 Fortsättningsvis refereras 
till avtalet såsom avtalet med Taiwan (2001) och det behandlas även som ett 
vanligt skatteavtal. 

Det kan slutligen nämnas att inkorporationslagarna till skatteavtalen 
innehåller, eller har innehållit, hänvisning till ömsesidig överenskommelse i 
många fall. Inkorporationslagarna bestod vanligen av fyra paragrafer samt själva 
avtalet bifogat som bilaga. Första paragrafen angav att avtalet skulle gälla såsom 
lag här i riket. Andra paragrafen fastslog att avtalets beskattningsregler endast 
skulle tillämpas i den mån avtalet medförde en inskränkning av den 
skattskyldighet som annars skulle föreligga i Sverige. Den tredje paragrafen 
behandlade den skattskyldiges rätt till rättelse i de fall då någon åtgärd medfört 
eller skulle komma att medföra en beskattning som stred mot bestämmelserna i 

                                                        
10 Prop. 1995/96:75 s. 9. 
11 Prop. 1993/94:6 s. 34. 
12 Prop. 1992/93:177 s. 1-2 och 48. 
13 Prop. 1992/93:252 s. 1-2 och 47. 
14 Prop. 1993/94:7 s. 1-2 och 50. 
15 Prop. 1993/94:230 s. 36. 
16 Prop. 1995/96:55 s. 1 och 41. 
17 Prop. 1997/98:32 s. 1 och 46. 
18 Prop. 1995/96:75 s. 9. 
19 Prop. 1995/96:75 s. 10. 
20 Lag 1995:1340. Se även prop. 1998/99:12 s. 10. 
21 Prop. 1995/96:75 10. 
22 För en ingående diskussion, se prop. 2004/05:12 s. 1 och 38-44. 



2. Inventering och systematisering av svenska skatteavtalsbestämmelser 

87 

avtalet. Den fjärde paragrafen handlade om den skattskyldiges 
uppgiftsskyldighet.23 

Den fjärde paragrafen kom dock att anses obehövlig, eftersom 
uppgiftsskyldigheten till ledning för beskattningen istället regleras genom annan 
lagstiftning.24 Den tredje paragrafen föreskriver istället att en person som är 
bosatt i Sverige och som uppbär inkomst endast från den andra avtalsslutande 
staten inte behöver ta upp inkomsten vid taxeringen i Sverige.25 Den äldre 
lydelsen av paragraf 3, vilken egentligen hänvisade till enskild 
överenskommelse, anses nu utgöra en sådan anvisning för avtalets tillämpning 
som inte längre medtas i författningen.26 Det finns dock ett antal avtal där den 
tredje paragrafen fortfarande förefaller vara tillämplig och följande lydelse får 
utgöra exempel för innehållet: 

Ärende, som enligt artikel 24 punkt 6 i avtalet skall avgöras genom 
ömsesidig överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna i de 
avtalsslutande staterna, skall på svensk sida handläggas av riksskatteverket. 
Är sådant ärende av särskild betydelse eller annars av sådan beskaffenhet att 
det bör avgöras av regeringen, skall dock riksskatteverket med eget yttrande 
överlämna ärendet till Finansdepartementet. Riksskatteverkets beslut enligt 
denna lag får inte överklagas. 27 

Själva innebörden av den tredje paragrafen (eller motsvarande) måste antas vara 
en hänvisning till enskild överenskommelse. Både den tredje och fjärde 
paragrafen i inkorporationslagarna håller dock på och fasas ut med hänvisning 

                                                        
23 Se exempelvis 1-4 §§ Lag (1984:246) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Trinidad 
och Tobago. 
24 Se den numera upphävda Lag (2001:1227) om självdeklaration och kontrolluppgifter, vilken 
numera ersatts av SFL. 
25 Se exempelvis 1-3 §§ Lag (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och 
Sydafrika. 
26 Se exempelvis prop. 1991/92:45 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Singapore och 
mellan Sverige och Republiken Korea s. 48, prop. 1998/99:135 Ändring i 
dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Japan m.m. s. 53 och prop. 1995/95:75 Uppsägning 
av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och f.d. Sovjetunionen, m.m. s. 12. 
27 3 § Lag (1989:686) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern, 3 § Lag (1988:782) 
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Turkiet, 3 § Lag (1988:1614) om dubbel-
beskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien, 3 § Lag (1989: 676) om dubbelbeskattningsavtal 
mellan Sverige och Thailand, 3 § Lag (1989:691) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och 
Indonesien, 3 § Lag (1989:894) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Zimbabwe, 3 § 
Lag (1983:182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien, 3 § Lag (1982:709) om 
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern, 3 § Lag (1983:534) om dubbelbeskattnings-
avtal mellan Sverige och Bangladesh, 3 § Lag (1983:912) om dubbelbeskattningsavtal mellan 
Sverige och Sri Lanka, 3 § Lag (1984:246) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt 
Trinidad och Tobago, 3 § Lag (1986:595) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Pakistan, 
3 § Lag (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica, 3 § Lag (1983:898) om 
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland, 4 § Lag om 
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada. 
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till SFL. Av denna anledning behandlas inte denna bestämmelse om enskilda 
överenskommelser ytterligare i undersökningen.28 

2.3 Den första huvudgruppen – art. 25 i svenska 
skatteavtal 

2.3.1 Art. 25 ur ett historiskt OECD-perspektiv 

Inventeringen och systematiseringen av svenska skatteavtalsartiklar, som företas 
i undersökningen, ställs i förhållande till OECD:s modellavtal från 2010, vilket 
utgör den senaste årsversionen.29 Trots det kan det vara av intresse att 
inledningsvis kort påvisa den historiska utvecklingen av art. 25.30 Anledningen 
är att öka förståelsen för artikelns innehåll och syfte. Det bör dock, återigen, 
noteras att den följande undersökningen därefter inte beaktar att eventuella 
avvikelser kan bero av alternativa utformningar i äldre modellavtal.31 

Det kan inledningsvis nämnas att OEEC:s Skattekommitté producerade fyra 
rapporter mellan åren 1956 och -1961 och genom den fjärde rapporten 
publicerades art. 25 för första gången. Proceduren avseende ömsesidiga 
överenskommelser var emellertid inte Skattekommitténs egen uppfinning.32 
Förfarandet hade redan funnits i olika skepnader under lång tid, men det var 
således 1961 som OEEC upptog förfarandet. 

Art. 25 OECD:s modellavtal hade ursprungligen, dvs. enligt 1963 års 
modellavtal, följande lydelse: 

Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or 
both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in 
accordance with this Convention, he may, notwithstanding the remedies 
provided by the national laws of those States, present his case to the 
competent authority of the Contracting State of which he is a resident. 

Första stycket ändrades emellertid genom 1977 års modellavtal, då en andra 
mening avseende tidsgränser tillades: 

The case must be presented within three years from the first notification of 
the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the 
Convention. 

                                                        
28 Se dock kap. 2.4.2.1. 
29 Se kap. 1.3. 
30 För en mer detaljerad presentation av tillkomsten av ömsesidiga överenskommelser och andra 
tvistelösningsmekanismer inom ramen för skatteavtal, se Altman, 2005 s. 13-97. 
31 Se kap. 2.2. 
32 Se Lindencrona & Mattsson, 1981 s. 48. 
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Dessutom tillades i första meningen “or, if his case comes under paragraph 1 of 
Article 24”. Det är oklart exakt när denna ändring gjordes. Art. 24.1 har funnits 
med i modellavtalet sedan 1963, men kopplingen till art. 25.1 saknas i 1963 -års 
modell. Den finns däremot med i 1977 års modell, vilket antyder att ändringen 
gjordes i samband med revideringen 1977. 

Art. 25.2 OECD:s modellavtal hade följande lydelse enligt 1963 års modell: 

The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be 
justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to 
resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the 
other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in 
accordance with the Convention. 

Även detta stycket fick ett tillägg genom ändringarna i 1977 års modellavtal 
avseende implementering av en ömsesidig överenskommelse: 

Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time 
limits in the domestic law of the Contracting States. 

Art. 25.3 om generella tolkningsöverenskommelser har däremot haft samma 
lydelse sedan 1963 års modellavtal: 

The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to 
resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the 
interpretation or application of the Convention. The may also consult 
together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the 
Convention. 

Art. 25.4, om behöriga myndigheters möjligheter till kontakt med varandra, hade 
följande innehåll i 1963 års modell: 

The competent authorities of the Contracting States may communicate with 
each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of 
the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach 
agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take 
place through a Commission consisting of representatives of the competent 
authorities of the Contracting States. 

År 1995 publicerades en rapport, “The 1995 Update to the Model Tax 
Convention”, vilken samma år medförde följande ändring till art. 25.4: 

The competent authorities of the Contracting States may communicate with 
each other directly, including a joint commission consisting of themselves or 
their representatives, for the purpose of reaching an agreement in the sense of 
the preceding paragraphs. 
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Art. 25.5, avseende skiljeförfarande infördes i modellavtalet efter antagandet av 
“The 2008 Update to the Model Tax Convention”. Artikeln är således relativt ny 
och motsvarighet saknas i äldre avtalsmodeller. Skiljeförfarandet behandlas inte 
närmare i undersökningen, men för den intresserade hänvisas till 2008 års 
uppdateringar samt MEMAP.33 

2.3.2 Art. 25 i svenska skatteavtal i förhållande till 2010 års 
avtalsmodell 

I förevarande avsnitt görs en inventering och systematisering av förekomsten av 
art. 25 i svenska skatteavtal. Enligt det senaste modellavtalet från 2010 har art. 
25 följande lydelse: 

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting 
States result or will result for him in taxation not in accordance with the 
provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided 
by the domestic law of those States, present his case to the competent 
authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case 
comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of 
which he is a national. The case must be presented within three years from 
the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with 
the provisions of the Convention. 

2. The competent authority shall endeavour if the objection appears to it to be 
justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to 
resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the 
other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not 
in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be 
implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the 
Contracting States. 

3. The competent authorities of the Contracting State shall endeavour to 
resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the 
interpretation or application of the Convention. They may also consult 
together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the 
Convention. 

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate 
with each other directly, including through a joint commission for the 
purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. 

5. Where, 

                                                        
33 Se kap. 1.3. 
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a) under paragraph 1, a person has presented a case to the competent 
authority of a Contracting State on the basis that the actions of one or both of 
the Contracting States have resulted for that person in taxation not in 
accordance with the provisions of this Convention, and 

b) the competent authorities are unable to reach an agreement to resolve that 
case pursuant to paragraph 2 within two years from the presentation of the 
case to the competent authority of the other Contracting State, 

any unresolved issues arising from the case shall be submitted to arbitration if 
the person so requests. These unresolved issues shall not, however, be 
submitted to arbitration if a decision on these issues has already been 
rendered by a court or administrative tribunal of either State. Unless a person 
directly affected by the case does not accept the mutual agreement that 
implements the arbitration decision, that decision shall be binding on both 
Contracting States and shall be implemented notwithstanding any time limits 
in the domestic laws of these States. The competent authorities of the 
Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application 
of this paragraph. 

Beakta att art. 25.4 behandlas inom ramen för proceduren vid behörig 
myndighet i kap. 3 samt att art. 25.5 faller utanför undersökningen helt.34 I det 
följande avsnittet fokuseras därför endast på art. 25.1-3. 

Det kan inledningsvis konstateras att ett antal svenska skatteavtal innehåller i 
stort sett samma ordalydelse som den senaste versionen av art. 25 OECD:s 
modellavtal, dock med vissa mindre språkliga skillnader. I det följande anges 
både de ifrågavarande avtalen och nämnda skillnader sammantaget. 

Avtalet med Singapore (1968) anger ”provided by the national laws in force 
in the Contracting States” istället för ”domestic law of those states”.35 I avtalet 
med Mauritius (1992) har ”irrespective” bytts ut mot ”notwithstanding”36, 
satisfactory” mot ”appropriate”37 och ”consult together” mot ”consult each 
other”38. I avtalet med Venezuela (1993) tillämpas ”personal exchange” istället 
för ”oral exchange”.39 I avtalet med Ukraina (1995) används ”citizen” itsället för 
”national”. I avtalet med Taiwan har ”the Contracting States” ersatts med det 
mer rättvisande ”the territories”.40 I vissa avtal tillämpas ”the Agreement” 
istället för ”the Convention” vid hänvisning till det aktuella skatteavtalet.41 
Fortsättningsvis kommenteras inte nämnda språkliga avvikelser ytterligare, utan 
avtal med avvikelserna anses följa modellavtalet. 

                                                        
34 Se kap. 1.3. 
35 Art. XXII.1. 
36 Art. 24.1. 
37 Art. 24.2. 
38 Art. 24.3. 
39 Art. 25.4. 
40 Se prop. 2004/05:12 s. 51. 
41 Avtalen med Australien (1981), Vietnam (1994), Makedonien (1998), Kina (1999), Taiwan 
(2001), Malaysia (2002) och Nigeria (2004). 
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Det kan även noteras att det i samband med ett fåtal avtal finns viss ledning 
att tillgå genom förordningen och anvisningarna. Det rör dock endast ett fåtal, 
lite äldre, avtal. Den vanligaste formuleringen i sådana fall är:  

Om en skattskyldig kan visa att åtgärd som beskattningsmyndighet eller 
domstol vidtagit har medfört eller kommer att medföra beskattning som 
strider mot avtalets bestämmelser, får han enligt art. [25] göra framställning 
om rättelse. Sådan framställning görs hos regeringen och bör inges snarast 
möjligt efter det den skattskyldige erhöll kännedom om den avtalsstridiga 
beskattningen. Sådan prövning av avtalets tillämpning […] kan påkallas av 
fysisk person, som är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige samt av 
svensk juridisk person.42 

För att på ett överskådligt sätt identifiera vilka avtal som följer modellavtalets 
art. 25, samt i vilken utsträckning detta görs, presenteras materialet i tabellform 
nedan. I tabellen anges huruvida art. 25.1-3 i svenska skatteavtal 
överensstämmer med den senaste versionen av OECD:s modellavtal. För ökad 
tydlighet systematiseras styckena 1-3 sammantaget, som en helhet: 

Tabell 5: Resultat av undersökning av art. 25.1-3 i svenska skatteavtal visavi 
OECD:s modellavtal. 

 
Para. som följer OECD MTC: Hela 25.1-3 
På vilket sätt?: Enskild ök., generell reglerad ök., generell oreglerad ök.  
följer OECD MTC 
Avtalen med Italien (1980): Art. 26.1-3, Korea (1981): Art. 24.1-3, Ungern 
(1981): Art. 25.1-3, Bangladesh (1982): Art. 25.1-3, Japan (1983): Art. 24.1-3, 
Sri Lanka (1983): Art. 25.1-3, Trinidad och Tobago (1984): Art. 25.1-3, 
Pakistan (1985): Art. 25.1-3, Cypern (1988): Art. 23.1-3, Indonesien (1989): 
Art. 25.1-3, Zimbabwe (1989): Art. 25.1-3, Barbados (1991): Art. 26.1-3, 
Nederländerna (1991): Art. 27.1-3, Botswana (1992): Art. 25.1-3, Ryssland 
(1993): Art. 24.1-3, Namibia (1993): Art. 25.1-3, Gambia (1993): Art. 25.1-3, 
Bolivia (1994): Art. 24.1-3, Vitryssland (1994): Art. 24.1-3, Egypten (1994): 
Art. 25.1-3, Sydafrika (1995): Art. 24.1-3, Ukraina (1995): Art. 24.1-3, Malta 
(1995): Art. 1-3, Luxemburg (1996): Art. 25.1-3, Kazakstan (1997): Art. 24.1-3, 
Indien (1997): Art. 26.1-3, Makedonien (1998): Art. 25.1-3, Albanien (1998): 
Art. 25.1-3, Filippinerna (1998): Art. 24.1-3, Kina (1999): Art. 25.1-3, Malaysia 
(2002): Art. 25.1-3, Portugal (2002): Art. 25.1-3 och Polen (2004): Art. 24.1-3. 

                                                        
42 Se avtalen med: Förordning (1979:57) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och 
Rumänien, allmänna anvisningar i bilaga 3, Förordning (1977:580) om dubbelbeskattningsavtal 
mellan Sverige och Tanzania, allmänna anvisningar i bilaga 2, Förordning (1980:864) om 
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tjeckoslovakien, allmänna anvisningar i bilaga 2f, 
Förordning (1982:70) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jugoslavien, allmänna 
anvisningar i bilaga 3 och Förordning (1983:476) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och 
Tunisien, allmänna anvisningar i bilaga 2. 
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Fortsättning tabell 5 
Para. som följer OECD MTC: Endast 25.1 
På vilket sätt?: Enskild ök.  följer delvis OECD MTC 
På vilket sätt?: Generell reglerad ök., generell oreglerad ök.  följer inte OECD 
MTC 
Avtalen med Jamaica (1985): Art. 25.1 och Argentina (1995): Art. 24.1. 
Para. som följer OECD MTC: Endast 25.1-2 
På vilket sätt?: Enskild ök. följer OECD MTC 
På vilket sätt?: Generell reglerad ök., generell oreglerad ök.  följer delvis 
OECD MTC 
Avtalen med Australien (1981): Art. 25.1-2, Frankrike (1990): Art. 25.1-2 och 
Vietnam (1994): Art. 25.1-2. 
Para. som följer OECD MTC: Endast 25.2 
På vilket sätt?: Enskild ök. följer delvis OECD MTC 
På vilket sätt?: Generell reglerad ök., generell oreglerad ök.  följer inte OECD 
MTC 
Avtalet med Tyskland (1992): Art. 40.2. 
Para. som följer OECD MTC: Endast 25.1, 3 
På vilket sätt?: Enskild ök. följer delvis OECD MTC 
På vilket sätt?: Generell reglerad ök., generell oreglerad ök.  följer OECD 
MTC 
Avtalen med Thailand (1988): Art. 25.1, 3, Estland/Lettland (1993): Art. 25.1, 3, 
Litauen (1993): Art. 26.1, 3, Irland (1993): Art. 27.1, 3 och Argentina (1995): 
Art. 24.1, 3. 
Para. som följer OECD MTC: Endast 25.2-3 
På vilket sätt?: Enskild ök. följer delvis OECD MTC 
På vilket sätt?: Generell reglerad ök., generell oreglerad ök.  följer OECD 
MTC 
Avtalen med Singapore (1968): Art. XXII.2-3, Tanzania (1976): Art. 26.2-3, 
Spanien (1976): Art. XXVI.2-3, Rumänien (1976): Art. 27.2-3, Turkiet (1988): 
Art. 25.2-3, Bulgarien (1988): Art. 23.2-3, Mauritius (1992): Art. 24.2-3 och 
Nigeria (2004): Art. 24  
Para. som följer OECD MTC: Endast 25.3 
På vilket sätt?: Enskild ök. följer inte OECD MTC 
På vilket sätt?: Generell reglerad ök., generell oreglerad ök.  följer OECD 
MTC 
Avtalen med Schweiz (1965): Art. 27.3, Zambia (1974): Art. XXIV.3, Brasilien 
(1975): Art. 25.3, Tjeckoslovakien (1979): Art. 25.3, Jugoslavien (1980): Art. 
24.3 och Tunisien (1981): Art. 23.3. 
 
I nästföljande avsnitt systematiseras styckena 1-3 av art. 25 i svenska skatteavtal 
istället var och en för sig. Fokus läggs då inte vid följsamheten till 
modellavtalet, utan istället på de avvikelser som återfinns i svenska skatteavtal. 
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2.3.3 Närmare om avvikelser från modellavtalet i art. 25 

2.3.3.1 Art. 25.1 i svenska skatteavtal 

I det följande avsnittet behandlas de avvikelser från OECD:s modellavtal som 
återfinns i svenska skatteavtal avseende art. 25.1, dvs. avvikelser i förhållande 
till enskilda överenskommelser i reglerade fall. Det kan inledningsvis 
konstateras att merparten av avvikelserna är relaterade till själva proceduren och 
ansökningsförfarandet vid enskilda överenskommelser. Dessa avvikelser 
behandlas därför ytterligare inom ramen för proceduravsnittet i kap. 3. 

 
Den första gruppen av avvikelser – ingen hänvisning till art. 24.1 eller 
annorlunda utformning av hänvisningen 
För det första återfinns avvikelser, inom ett flertal skatteavtal, genom att avtalen 
helt saknar hänvisning till art. 24.1.43 Det innebär att det ”or, if his case comes 
under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a 
national” saknas i avtalet. I avtalet med Bulgarien återfinns emellertid 
hänvisning till art. 24.1. Dessutom har ett extra tillägg införts: ”or, in the case of 
a legal person, to that of the Contracting State under the laws of which it is 
established”.44 Avvikelserna inom den första gruppen behandlas närmare i kap. 
3.3.2.1. 

 
Den andra gruppen av avvikelser – annan tidsgräns 
För det andra skiljer sig ett antal avtal från modellavtalet genom att tidsgränsen 
för att ansöka om en enskild överenskommelse antingen är annorlunda 
utformad45 eller saknas helt46. De avvikande tidsgränserna behandlas närmare i 
kap. 3.2. 
 

                                                        
43 Avtalen med Österrike (1959): Art. 22.1, Israel (1959): Art. XX, Grekland (1961): Art. XXVII.1, 
Marocko (1961): Art. 13, Schweiz (1965): Art. 27.1, Kenya (1973): Art. XXIV.1, Zambia (1974): 
Art. XXIV.1, Brasilien (1975): Art. 25.1, Tanzania (1976): Art. 26.1, Spanien (1976): Art. XXVI.1, 
Rumänien (1976): Art. 27.1, Nya Zeeland (1979): Art. 25.1, Tjeckoslovakien (1979): Art. 25.1, 
Tunisien (1981): Art. 23.1, Australien (1981): Art. 25.1, Storbritannien (1983): Art. 24.1, Mauritius 
(1992): Art. 24.1, USA (1994): Art. 25.1, Canada (1996): Art. 24.1, Taiwan (2001): Art. 25.1 och 
Chile (2004): Art. 25.1. 
44 Avtalet med Bulgarien (1988): Art. 23.1. 
45 Avtalen med Marocko (1961): Art. 13, Jamaica (1985): Art. 25.2, Turkiet (1988): protokoll 
punkt 4. Ad Art. 25 a-b, Mexico (1992): Art. 24.2, Venezuela (1993): Art. 25.1 och Nigeria (2004): 
Art. 24.1. 
46 Avtalen med Österrike (1959): Art. 22.1, Israel (1959): Art. XX, Österrike (1959): Art. 22, Israel 
(1959): Art. XX, Marocko (1961): Art. 13, Grekland (1961): Art. XXVII, Schweiz (1965): Art. 
27.1, Singapore (1968): Art. XXII.1, Kenya (1973): Art. XXIV, Zambia (1974): Art. XXIV.1, 
Brasilien (1975): Art. 25.1, Tjeckoslovakien (1979): Art. 25.1, Nya Zeeland (1979): Art. 25.1, 
Jugoslavien (1980): Art. 24.1, Australien (1981): Art. 25.1, Tunisien (1981): Art. 23.1, 
Storbritannien (1983): Art. 24.1, Turkiet (1988): Art. 25.1. (Prop. 1987/88:111 s. 37. Observera 
dock att tidsgränser anges i protokollet till avtalet med Turkiet (1988): 4. Ad Art. 25 a-b.), 
Tyskland (1992): Art. 40.1, Mauritius (1992): Art. 24.1, USA: (1991): Art. 25.1, Canada (1996): 
Art. 24.1, det nordiska avtalet (1996): Art. 28.1 och Chile (2004): Art. 25.1. 
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Den tredje gruppen av avvikelser – annorlunda utformning 
För det tredje har ett antal skatteavtal en alternativ utformning eller ordalydelse, 
bortsett från avvikelser relaterade till art. 24.1 eller tidsgränser.47 I avtalet med 
Canada har det förtydligats att ansökan om enskild överenskommelse ska ske 
skriftligen: ”address to the competent authority of the Contracting State of 
which he is a resident an application in writing stating the grounds for claiming 
the revision of such taxation.”48  

Det italienska avtalet har ett viktigt tillägg avseende relationen till den 
italienska domstolen, vilket behandlas ytterligare i kap. 4.3.2.2: ”with regard to 
paragraph 1 of Article 26, the term “irrespective of the remedies provided by the 
domestic law” means that the introduction of a mutual agreement procedure is 
not an alternative to the national legal procedures to which, in all cases, recourse 
must first be had when the conflict relates to an application of Italian taxes 
which is not in accordance with the Convention.”49 

En mindre skillnad gentemot modellavtalet finns i avtalet med Marocko. I 
avtalet har ”residents” bytts ut mot ”the State of which he is a national”.50 

 
Den fjärde gruppen av avvikelser – angående initiering av överenskommelse 
Ett antal avtal, vilka behandlas ytterligare i kap. 3.3.2.1, innehåller avvikelser 
relaterade till situationen då den skattskyldige får initiera en överenskommelse. 
En avvikelse av mer språklig karaktär återfinns i avtalet med Kenya: ”Any 
taxpayer who shows”.51 Avtalet med Österrike har emellertid en annan 
utformning: ”Where a person in one of the States shows proof”.52 Det gäller 
även för avtalet med Israel.53 
 
Den femte gruppen av avvikelser – angående ansökningsförfarandet 
Vissa svenska skatteavtal innehåller bestämmelser angående ansöknings-
förfarandet som avviker från modellavtalet, vilka även behandlas i kap. 3.3.2.2. I 
avtalet med Canada anges endast att ansökan ska inges skriftligt och innehålla 
grunderna för en reviderad beskattning: ”an application in writing stating the 
grounds for claiming the revision of such taxation.”54 I avtalen med Frankrike 
och Belgien anges även att de behöriga myndigheterna ska avtala om vilka bevis 
en skattskyldig måste kunna uppvisa för att ha möjlighet att åtnjuta fördelar av 
skatteavtalet.55 Det franska avtalet har följande lydelse: “The competent 
authorities […] may particularly stipulate the formalities which must be 

                                                        
47 Avtalen med Österrike (1959): Art. 22.1, Israel (1959): Art. XX, Marocko (1961): Art. 13, 
Grekland (1961): Art. XXVII.1, Kenya (1973): Art. XXIV.1, Nya Zeeland (1979): Art. 25.1, USA 
(1994): Art. 25.1 och Canada (1996): Art. 24.1. Se vidare kap. 4.3.2.2. 
48 Avtalet med Canada (1996): Art. 24.1. 
49 Avtalet med Italien (1983): protokoll punkt h. 
50 Avtalet med Marocko (1961): Art. 13. 
51 Avtalet med Kenya (1973): Art. XXIV.1. 
52 Avtalet med Österrike (1959): Art. 22.1-2. 
53 Avtalet med Israel (1959): Art. XX. 
54 Avtalet med Canada (1996): Art. 24.1. 
55 Avtalen med Frankrike (1990): Art. 25.5 och Belgien (1991): Art. 25.4. 
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completed by residents of a Contracting State in order to obtain the tax 
exemptions and reductions and other tax advantages in the other Contracting 
State which are provided by the Convention. These formalities shall include 
filing a form certifying residence, particularly indicating the nature and amount 
of the value of income or capital concerned, and containing a certificate from the 
tax administration of the first-mentioned State.”56 I avtalet med Frankrike anges 
dessutom att de behöriga myndigheterna kan reglera villkoren för tillämpningen 
av avtalet. De kan särskilt överenskomma om vilka åtgärder som personer med 
hemvist i en av de avtalsslutande staterna ska vidta för att erhålla skattebefrielse, 
nedsättning av skatt eller andra skattemässiga fördelar som föreskrivs i avtalet.57 
Det belgiska avtalet har följande lydelse: ”The competent authorities […] shall 
consult together with respect to administrative measures required to carry out 
the provisions of the Convention and in particular with respect to the proof 
which the residents of each State must furnish in order to benefit the other State 
from the tax exemptions or reductions provided for in this Convention.”58 

2.3.3.2 Art. 25.2 i svenska skatteavtal 

I det följande avsnittet behandlas art. 25.2 i svenska skatteavtal, vilka avviker 
från OECD:s modellavtal. Avvikelserna aktualiseras i förhållande till enskilda 
överenskommelser i reglerade fall. Avvikelserna systematiseras i tre grupper. 
 
Den första gruppen av avvikelser – bestämmelser om implementering saknas 
För det första återfinns avtal där bestämmelser om implementering av en träffad 
enskild överenskommelse saknas.59 Detta behandlas även närmare i kap. 3.3.5.2. 

 
Den andra gruppen av avvikelser – ytterligare bestämmelser om implementering 
har lagts till 
För det andra finns ett antal skatteavtal som har ytterligare bestämmelser om 
implementeringen införda inom ramen för art. 25.2, jämfört med vad som anges 
i modellavtalet. De avvikelser som är hänförliga till återbetalning eller 
kreditering av skatt behandlas i kap. 3.3.5.2.60 Avvikelser avseende 
implementeringen av en träffad överenskommelse återfinns i två andra avtal, 
vilka har mer omfattande bestämmelser än modellavtalet. Det första är avtalet 

                                                        
56 Avtalet med Frankrike (1990): Art. 25.5. 
57 Avtalet med Frankrike (1990): Art. 25.3. 
58 Avtalet med Belgien (1991): Art. 25.4. 
59 Avtalen med Österrike (1959): Art. 22.1-2, Israel (1959): Art. XX, Grekland (1961): Art. 
XXVII.1, Marocko (1961): Art. 13, Schweiz (1965): Art. 27.2, Kenya (1973): Art. XXIV.1, 
Zambia (1974): Art. XXIV.2, Brasilien (1975): Art. 25.2, Nya Zeeland (1979): Art. 25.1, 
Tjeckoslovakien (1979): Art. 25.2, Jugoslavien (1980): 24.2, Tunisien (1981): Art. 23.2, 
Storbritannien (1983): Art. 24.2, Thailand (1988): Art. 25.2, Belgien (1991): Art. 25.2, Mexico 
(1992): Art. 24.2, Irland (1993): Art. 27.2, Venezuela (1993): Art. 25.2, Canada (1996): Art. 24.2 
och Chile (2004): Art. 25.2. 
60 Avtalen med Österrike (1959): Art. 10.3, Tyskland (1992): Art. 44.4, Estland/Lettland (1993): 
Art. 25.2, Litauen (1993): Art. 26.2, Venezuela (1993): Art. 28.3, USA (1994): Art. 25.2 och 
Argentina (1995): Art. 24.2. Se även protokollet till avtalet med Turkiet (1988): punkt 4. 
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med Jamaica: “Any agreement reached shall be implemented notwithstanding 
any time limits in the domestic law of the Contracting States, provided that in 
the case of Jamaica, the taxpayer or the competent authority of Sweden gives 
notice within the time limits in the domestic law of Jamaica to the competent 
authority of Jamaica that there may be a claim for tax adjustment.”61 

Det andra avtalet är USA. Den utökade avtalsbestämmelsen har följande 
lydelse: “Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any 
time limits or other procedural limitations in the domestic law of the Contracting 
States.”62 

 
Den tredje gruppen av avvikelser – annan utformning 
För det tredje, finns ett antal avtal som inte följer modellavtalet avseende art. 
25.2, bortsett från bestämmelser om implementering, genom att styckena har en 
alternativ utformning eller annan ordalydelse.63 Den största avvikelsen återfinns 
i avtalet med Österrike: “If the objection appears to be justified, the highest 
financial authority competent under paragraph 1 shall, if it is not willing to 
waive its own tax claim, endeavour to come to an agreement with the highest 
financial authority of the other State with a view to the avoidance of double 
taxation.”64 

En ytterligare avvikelse återfinns även i avtalet med Nya Zeeland. Vid 
ansökning av ömsesidig överenskommelse: ”Should the taxpayer’s claim be 
deemed worthy of consideration”.65 

2.3.3.3 Art. 25.3 i svenska skatteavtal 

I det följande avsnittet behandlas art. 25.3 i svenska skatteavtal. Avsnittet kan 
med fördel läsas parallelt med kap. 3.4. De flesta svenska skatteavtal följer art. 
25.3 OECD:s modellavtal, vilket innebär att de flesta avtalen innehåller 
bestämmelser om generella överenskommelser i både reglerade och oreglerade 
fall.66 Det återfinns emellertid ett antal avvikelser i förhållande till modellavtalet. 
Avvikelserna systematiseras genom fem olika grupper. 

                                                        
61 Avtalet med Jamaica (1985): Art. 25.2. 
62 Avtalet med USA (1994): Art. 25.2. 
63 Avtalen med Österrike (1959): Art. 22.2, Israel (1959): Art. XX (se under art. 25.1), Grekland 
(1961): Art. XXVII.1 (se under art. 25.1), Marocko (1961): Art. 13 (se under art. 25.1), Kenya 
(1973): Art. XXIV.1 (se under art. 25.1), Nya Zeeland (1979): Art. 25.1 (se under art. 25.1), 
Jamaica (1985): Art. 25.2, Estland/Lettland (1993): Art. 25.2, Litauen (1993): Art. 26.2, USA 
(1994): Art. 25.2, Argentina (1995): Art. 24.2 och nordiska avtalet (1996): Art. 28.2. 
64 Avtalet med Österrike (1959): Art. 22.2. 
65 Avtalet med Nya Zeeland (1979): Art. 25.1. Se även kap. 3.3.2.2. 
66 Avtalen med Schweiz (1965): Art. 27.3, Singapore (1968): Art. XXII.3, Zambia (1974): Art. 
XXIV.3, Brasilien (1975): Art. 25.3, Tanzania (1976): Art. 26.3, Spanien (1976): Art. XXVI.3, 
Rumänien (1976): Art. 27.3, Tjeckoslovakien (1979): Art. 25.3, Jugoslavien (1980): Art. 24.3, 
Italien (1980): Art. 26.3, Tunisien (1981): Art. 23.3, Korea (1981): Art. 24.3, Ungern (1981): Art. 
25.3, Bangladesh (1982): Art. 25.3, Japan (1983): Art. 24.3, Sri Lanka (1983): Art. 25.3, Trinidad 
och Tobago (1984): Art. 25.3, Pakistan (1985): Art. 25.3, Turkiet (1988): Art. 25.3, Bulgarien 
(1988): Art. 23.3, Thailand (1988): Art. 25.3, Cypern (1988): Art. 23.3, Zimbabwe (1989): Art. 
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Den första gruppen av avvikelser – art. 25.3 finns intagen, men med annan 
ordalydelse och/eller tillägg: 
Den första avvikelsen innebär att ett antal avtal visserligen har bestämmelser om 
generella överenskommelser i både reglerade och oreglerade fall, men med en 
alternativ utformning eller annan ordalydelse jämfört med modellavtalet.67 
Nedan presenteras dessa avvikelser. 

Avtalet med Vietnam följer modellavtalet, men har ett ytterligare tillägg av 
“shall jointly endeavour”.68 

I tre avtal återfinns en uppräkning, i art. 25.3, av områden som särskilt 
lämpar sig för ömsesidiga överenskommelser. En sådan uppräkning finns även i 
flera andra avtal, men då inom ramen för andra artiklar. Det första av de tre 
avtalen är avtalet med USA. Det förtydligas emellertid att uppräkningen utgör 
en icke-uttömmande lista som endast är exemplifierande:69 ”In particular the 
competent authorities of the Contracting States may agree on: a) The attribution 
of income, deductions, credits, or allowances of an enterprise of a Contracting 
State to its permanent establishment situated in the other Contracting State; b) 
The allocation of income, deductions, credits, or allowances between persons; c) 
The characterization of particular items of income; d) The application of source 
rules with respect to particular items of income; and e) A common meaning of a 
term.”70 

Det andra avtalet är avtalet med Frankrike: “They shall particularly consult 
together in order to endeavour to agree: a) That the profits attributable to a 
permanent establishment in a Contracting State of an enterprise of the other 
Contracting State shall be attributed in the same manner in both Contracting 
States; b) That the income derived by a resident of a Contracting State and an 
associated enterprise mentioned in Article 9 which is a resident of the other 
Contracting State shall be attributed in the same manner.”71 

Det tredje avtalet är avtalet med Tyskland: “The competent authorities of the 
Contracting States may, in accordance with the provisions of Article 39 or the 

                                                                                                                                  
25.3, Indonesien (1989): Art. 25.3, Nederländerna (1991): Art. 27.3, Barbados (1991): Art. 26.3, 
Mauritius (1992): Art. 24.3, Botswana (1992): Art. 25.3, Estland/Lettland (1993): Art. 25.3, 
Ryssland (1993): Art. 24.3, Namibia (1993): Art. 25.3, Litauen (1993): Art. 26.3, Irland (1993): 
Art. 27.4, Gambia (1993): Art. 25.3, Bolivia (1994): Art. 24.3, Vitryssland (1994): Art. 24.3, 
Egypten (1994): Art. 25.3, Sydafrika (1995): Art. 24.3, Argentina (1995): Art. 24.2, Ukraina 
(1995): Art. 24.3, Malta (1995): Art. 24.3, Canada (1996): Art. 24.3-4, Luxemburg (1996): Art. 
25.3, Kazakstan (1997): Art. 24.3, Indien (1997): Art. 26.3, Makedonien (1998): Art. 25.3, 
Albanien (1998): Art. 25.3, Filippinerna (1998): Art. 24.3, Kina (1999): Art. 25.3, Taiwan (2001): 
Art. 25.3, Malaysia (2002): Art. 25.3, Portugal (2002): Art. 25.3, Polen (2004): Art. 24.3 och 
Nigeria (2004): Art. 24.3. 
67 Avtalen med Österrike (1959): Art. 24.3, Marocko (1961): Art. 14, Kenya (1973): Art. XXIV.2 
(se under art. 25.1), Jamaica (1985): Art. 25.3, Frankrike (1990): Art. 25.3, 5, Tyskland (1992): Art. 
39.1-3 och 40.3.a-d, Vietnam (1994): Art. 25.3, USA (1994): Art. 25.3 och det nordiska avtalet 
(1996): Art. 28.3-4. 
68 Avtalet med Vietnam (1994): Art. 25.3 och Australien (1981): Art. 25.3. 
69 Avtalet med USA (1994): Technical explanations to Art. 25. 
70 Avtalet med USA (1994): Art. 25.3.a-e. 
71 Avtalet med Frankrike (1990): Art. 25.3.a-b. 
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preceding provisions of this Article in particular consult together to agree that: 
a) Profits of an enterprise of a Contracting State and of its permanent 
establishment situated in the other Contracting State are attributed by both States 
in the same way; b) Profits of associated enterprises within the meaning of 
paragraph 1 of Article 9 are allocated by both States in the same way; c) Income 
which in the source State is considered as income from shares in a company is 
treated in the other State as income from a distribution on a participation in a 
corporation (Kapitalgesellschaft); d) Debts for the purposes of taxes of capital, 
inheritances, estates and gifts are treated by both States in the same way.”72 

I avtalet med Frankrike återfinns en utvidgad reglering avseende formaliteter 
i samband med och proceduren vid enskilda överenskommelser: “The competent 
authorities of the Contracting States may resolve by mutual agreement the 
means of application of this Convention. They may particularly stipulate the 
formalities which must be completed by residents of a Contracting State in order 
to obtain the tax exemptions and reductions and other tax advantages in the 
other Contracting State which are provided by the Convention. These formalities 
shall include filing a form certifying residence, particularly indicating the nature 
and amount of the value of income or capital concerned, and containing a 
certificate from the tax administration of the first-mentioned State.”73 

Tre äldre avtal har en helt annan utformning av art. 25.3. Det gäller avtalen 
med Österrike, Marocko och Kenya: 

Avtalet med Österrike: “Where any difficulty or doubt arises in the 
interpretation or application of this Agreement, or where any hardship occurs 
through double taxation imposed with respect to the taxes which are the subject 
of this Agreement in cases for which the Agreement does not provide, the 
highest financial authorities shall settle the matter by arrangement between 
them.”74 

Avtalet med Marocko: “The Contracting States shall delegate to their chief 
taxation authorities the task of concluding special agreements or arrangements 
with a view to avoiding the double imposition of direct taxes on income or 
capital, contrary to the purposes of this Convention, in cases for which the 
Convention does not expressly provide, and to resolving any difficulties which 
may arise in the application or interpretation of the Convention.”75 

Avtalet med Kenya: “The competent authorities of the Contracting States 
may likewise come to an agreement for the purpose of overcoming double 
taxation in cases not otherwise provided for by this Convention, as well as in 
cases where the interpretation or the application of this Convention gives rise to 
difficulties or doubts.”76 
 

                                                        
72 Avtalet med Tyskland (1992): Art. 40.3.a-d. 
73 Avtalet med Frankrike (1990): Art. 25.5. 
74 Avtalet med Österrike (1959): Art. 24.3. 
75 Avtalet med Marocko (1961): Art. 14. 
76 Avtalet med Kenya (1973): Art. XXIV.2. 
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Den andra gruppen av avvikelser – endast reglerade fall omfattas 
Den andra avvikelsen innebär att ett antal avtal endast har bestämmelser om 
generella överenskommelser i reglerade fall. Bestämmelsen följer emellertid 
modellavtalets utformning i det avseendet.77 

 
Den tredje gruppen av avvikelser – endast reglerade fall, men med annan 
ordalydelse 
Den tredje avvikelsen innebär att avtalen endast har bestämmelser om generella 
överenskommelser i reglerade fall, vilka dessutom har en annorlunda utformning 
eller ordalydelse jämfört med modellavtalet.78 Nedan anges dessa avvikelser. 

I avtalet med Storbritannien finns en reglering som gör det möjligt för de 
behöriga myndigheterna att vidta åtgärder för att motverka en oriktig 
användning av avtalsbestämmelserna. Det framgår inte mer precist vad detta 
skulle innebära, men det får antas att det handlar om en första diskussion om hur 
man kan gå tillväga för att stävja missbruk: “They may also consult together to 
consider measures to counteract improper use of the provisions of the 
Convention.”79 

Avtalet med Australien följer modellen, men har ett kort tillägg “shall jointly 
endeavour”.80 Det grekiska avtalet följer också modellavtalet nära, men har en 
lite annorlunda formulering: ”Should any difficulty or doubt arise as to the 
interpretation or application of the present Convention, the competent authorities 
of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.”81 

En ytterligare variant utgörs av avtalet med Nya Zeeland: ”may communicate 
directly with each other to give effect to the provisions of this Convention and to 
ensure its consistent interpretation and application”.82 

Avtalet med Jamaica har en mer omfattande ordalydelse: ”The competent 
authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual 
agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or 
application of the Convention. They may also consult together for the purpose 
of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. The 
competent authorities shall through consultation develop appropriate bilateral 
procedures, conditions, methods and techniques for the implementation of the 
mutual agreement procedure provided for in this Article.”83 Sista meningen 
återfinns i flera andra avtal också, men då i samband med art. 25.4, vilken 
behandlas inom ramen för kap. 3.3.4.1. 

Det belgiska avtalet följer modellavtalet, men det anges dessutom vad 
behöriga myndigheter särskilt kan komma överens om: “The competent 

                                                        
77 Avtalen med Mexico (1992): Art. 24.3, Chile (2004): Art. 25.3 och Venezuela (1993): Art. 25.3. 
78 Avtalen med Grekland (1961): Art. XXVII.2, Nya Zeeland (1979): Art. 25.2, Storbritannien 
(1983): Art. 24.3, Jamaica (1985): Art. 25.3, Belgien (1991): Art. 25.3 och Australien (1981): Art. 
25.3. 
79 Avtalet med Storbritannien (1983): Art. 24.3 andra meningen. 
80 Avtalet Australien (1981): Art. 25.3. 
81 Avtalet med Grekland (1961): Art. XXVII.2. 
82 Avtalet med Nya Zeeland (1979): Art. 25.2. 
83 Jamaica (1985): Art. 25.3. 
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authorities of the contracting States shall endeavour to resolve by mutual 
agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or 
application of the Convention. They shall particularly consult together in order 
to endeavour to agree upon: a) The allocation of income, deductions and credits 
between an enterprise of a Contracting State and its permanent establishment  in 
the other Contracting State; b) The allocation of income, deductions and credits 
between associated enterprises mentioned in Article 9; c) The interpretation of a 
term used in the Convention; d) The characterization of particular items of 
income or capital.”84 

 
Den fjärde gruppen av avvikelser – art. 25.3 saknas 
Det kan inledningsvis noteras att det saknas avtal där endast generell 
överenskommelse i oreglerade fall har intagits. Däremot finns avtal, vilket 
nämns ovan, där endast de reglerade fallen tagits med. Den fjärde avvikelsen 
innebär emellertid att bestämmelse om generell överenskommelse saknas helt. 
Det innebär således att det helt saknas möjlighet till generell överenskommelse, 
både i reglerat och oreglerat fall. Art. 25.3 saknas dock helt endast inom ramen 
för avtalet med Israel, vilket innebär att det är en ovanlig konstelation.85 Det kan 
även beaktas att avtalet med Israel, tillsammans med avtalet med Österrike, 
utgör de äldsta svenska avtalen som är ikraft i dagsläget.86 
 
Den femte gruppen av avvikelser – ytterligare tillägg till art. 25.3 
Den femte avvikelsen innebär att ett antal avtal har bestämmelser motsvarande 
art. 25.3, men att ytterligare tillägg förutom ovan nämnda, har infogats.87 I 
avtalet med Frankrike återfinns förtydliganden avseende proceduren: “The 
competent authorities of the Contracting States may resolve by mutual 
agreement the means of application of this Convention. They may particularly 
stipulate the formalities which must be completed by residents of a Contracting 
State in order to obtain the tax exemptions and reductions and other tax 
advantages in the other Contracting State which are provided by the Convention. 
These formalities shall include filing a form certifying residence, particularly 
indicating the nature and amount of the value of income or capital concerned, 
and containing a certificate from the tax administration of the first-mentioned 
State.”88 

Detsamma gäller för avtalet med Belgien: “The competent authorities of the 
Contracting States shall consult together with respect to administrative measures 
required to carry out the provisions of the Convention and in particular with 
respect to the proof which the residents of each State must furnish in order to 

                                                        
84 Avtalet med Belgien (1991): Art. 25.3.a-d. 
85 Avtalet med Israel (1959): Art. XX. 
86 Avtalet med Israel (1959) och Österrike (1959). 
87 Avtalen med Frankrike (1990): Art. 25.5, Belgien (1991): Art. 25.4, Nederländerna (1991): 27.5, 
Tyskland (1992): Art. 44.4, Estland/Lettland (1993): Art. 25.2, Litauen (1993): Art. 25.2, Egypten 
(1994): Art. 25.4 och det nordiska avtalet (1996): protokoll punkt X.6 (ej medtagen här). 
88 Avtalet med Frankrike (1990): Art. 25.5. 
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benefit in the other State from the tax exemptions or reductions provided for in 
this Convention.”89 

Ytterligare procedurbestämmelser återfinns i det tyska avtalet: “The 
competent authorities of the Contracting States may settle the mode of 
application of this Article by mutual agreement and, if necessary, establish other 
procedures for the implementation of tax reductions and exemptions provided 
under the Convention.”90 

Procedurbestämmelser finns även intagna i avtalet med Egypten: “A 
Contracting State shall not, after the expiry of the time limits provided in its 
national laws and, in any case, after five years from the end of the taxable period 
in which the income connected has accrued, increase the tax base of a resident 
of either of the Contracting States by including therein items on income which 
have also been charged to tax in the other Contracting State. This paragraph 
shall not apply in the case enumerated in the laws of both Contracting States.”91 

En annan typ av avvikelse, i form av tillägg, återfinns i det holländska 
avtalet. I avtalet förtydligas att behörig myndighet särskilt kan träffa 
överenskommelse om: ”settle the mode of application of the limitations referred 
to in Articles 10, 11 and 12.”92 Samma typ av bestämmelse återfinns även i det 
tyska avtalet.93 I det tyska avtalet anges vidare att behörig myndighet särskilt 
kan ingå överenskommelse bland annat om inkomster hänförliga till fasta 
driftsställen och inkomster relaterade till företag i intresseförening.94 

2.3.4 Fyra svenska skatteavtal med särskilt omfattande reglering av 
art. 25 

Fyra svenska skatteavtal utmärker sig genom att regleringen av ömsesidiga 
överenskommelser är mer omfattande i jämförelse med andra avtal och OECD:s 
modellavtal. Det handlar om avtalen med Tyskland (1992), USA (1994), Irland 
(1993) samt det nordiska avtalet (1996). Den mer omfattande regleringen i 
avtalen är sannolikt hänförliga till önskemål från den andra avtalsslutande 
staten, i varje fall när det gäller avtalen med USA och Tyskland. 

I avtalet med Tyskland anges i art. 1 (Purposes of the Covention): 

Both Contracting States shall cooperate to avoid double taxation in 
accordance with the principles of this Convention, to provide mutual 
assistance in the application of tax law and to improve the relations between 
the States in the field of taxation through mutual agreements. For such 
purposes, the competent authorities of the Contracting States shall inform 

                                                        
89 Avtalet med Belgien (1991): Art. 25.4. 
90 Avtalet med Tyskland (1992): Art. 44.4. 
91 Avtalet med Egypten (1994): Art. 25.4. 
92 Avtalet med Nederländerna (1991): Art. 27.5. 
93 Avtalet med Tyskland (1992): Art. 39.2.b. 
94 Avtalet med Tyskland (1992): Art. 39.3.a-d. 
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each other periodically, when appropriate, on the developments in their tax 
law and consult each other on means to achieve the above-mentioned goals.95 

Det tyska avtalet anger således att ömsesidiga överenskommelser ska användas 
som ett medel för att uppnå syftena med avtalet. Avtalet innehåller dessutom 
omfattande bestämmelser både om hur själva proceduren ska gå till och vad 
överenskommelserna kan avse.96 Bestämmelserna är mer detaljerade än både 
OECD:s modellavtal och andra skatteavtal. Även i propositionen till det tyska 
avtalet presenteras hur proceduren vid behörig myndighet ska gå till samt vad 
bestämmelserna syftar till.97 Både i avtalet och tillhörande propositioner kan det 
utläsas att det huvudsakliga syftet inte bara är att undvika dubbelbeskattning, 
utan även att förhindra skatteflykt. Genom att ingå generella överenskommelser 
är målsättningen att en gemensam syn på tolkning och tillämpning av avtalet ska 
uppnås i de båda avtalsslutande staterna. Både avtalet och förarbeten är präglade 
av den stora betydelsen av nämnda målsättning. Det avspeglas särskilt tydligt i 
den utökade art. 3.298 och i de olika artiklarna som rör ömsesidiga 
överenskommelser, i synnerhet i art. 39 (Consultations), vilken anger när 
konsultationer kan göras:  

1. The competent authorities of the Contracting States shall endeavor to 
resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the 
interpretation or application of the Convention in general or in each 
individual case. They may also consult together for the avoidance of double 
taxation in cases not provided for in this Convention or in order to resolve, by 
special agreement, any questions which may arise in respect of the taxes 
covered by this Convention as a result of disparities between the principles 
governing the computation of the taxable base in the Contracting States or 
any other reason. They may further consult together for the mitigation or 
avoidance of other difficulties arising as a result of differences in their tax 
laws and for the avoidance of international tax evasion. 

2. The competent authorities of the Contracting States may agree through 
consultation to: 

a) resolve any future doubts as to the taxes to which the Convention shall 
apply pursuant to paragraph 3 of Article 2; 

b) settle the mode of application of the limitations provided in the 
Convention, particularly those mentioned in Articles 10 to 12. 

                                                        
95 Avtalet med Tyskland (1992): Art. 1. 
96 För en fyllig bakgrund till det ursprungliga skatteavtalet med Tyskland, se Vogel, H-H., (2005) s. 
541-561. 
97 Prop. 1992/93:3 s. 74-75. 
98 Se vidare kap. 2.5.1. 
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3. The competent authorities of the Contracting States may consult together 
on general rules to safeguard, on the basis of the Convention, the taxpayers’ 
entitlement to the same application of the Convention on both Contracting 
States by common interpretation or special procedure.99 

Skatteflyktsmotivet återspeglas även i art. 43.2. Artikeln innehåller bland annat 
en tolkningsregel, vilken har tillkommit för att särskilt påminna om att tolkning 
av avtalet helt ska underställas det övergripande syftet att förhindra 
skatteflykt100: ”Where the above provisions give rise to double taxation, the 
competent authorities shall consult together for the avoidance of such double 
taxation in accordance with the provisions of paragarph 3 of Article 40.”101 
Avtalet får således inte tolkas på så sätt att dubbel skattefrihet uppkommer och 
hänvisning görs särskilt till möjligheten för behöriga myndigheter att träffa en 
generell överenskommelse för att lösa fall av dubbelbeskattning. 

Även det amerikanska avtalet innehåller mer omfattande bestämmelser 
avseende ömsesidiga överenskommelser. Till avtalet finns förklaringarna 
fogade.102 Förklaringarna utgör en officiell guide till avtalet och speglar det 
bakomliggande syftet med de olika artiklarna samt gemensamma 
ställningstaganden avseende tolkning och tillämpning av avtalet.103 
Propositionerna till avtalet är dock inte särskilt omfattande, men med hänsyn till 
att förklaringarna utgör dokument upprättade av båda parter i samband med 
avtalets ingående, torde förklaringarna ha betydligt högre rättskällevärde än det 
ensidiga material som en proposition utgör.104 Att förklaringarna dessutom 
införlivats med svensk rätt genom inkorporering av protokollet medför att de 
utgör en del av svensk lagstiftning. Bestämmelserna avseende art. 25 i det 
amerikanska avtalet behandlas parallellt med kartläggningen av proceduren vid 
svensk behörig myndighet. 

Avtalet med Irland innehåller också omfattande bestämmelser om behörig 
myndighet och ömsesidiga överenskommelser.105 Här rör det sig om 
investeringsfrämjande åtgärder och proceduren kring dessa. Ifrågavarande regler 
upphörde dock den 31 december 2000 och berörs därför endast mer kortfattat i 
kap. 3.3.4.1. 

Det sista avtalet som bör nämnas i sammanhanget utgörs av det nordiska 
skatteavtalet. Med hänsyn till att det nordiska avtalet är ett multilateralt avtal har 
proceduren vid ömsesidiga överenskommelser fått stor betydelse och utvecklats 
på egen hand, enligt behörig myndighet.106 Det behövs, särskilt i fall av 
multilateralt samarbete, ett smidigt sätt för behörig myndighet att kunna 

                                                        
99 Avtalet med Tyskland (1992): Art. 39.3. 
100 Prop. 1992/93:3 s. 75-76. 
101 Avtalet med Tyskland (1992): Art. 43.2. 
102 Se kap. 1.5.3.1. 
103 Avtalet med USA (1994): Technical explanation to the 1994 Treaty, Introduction. 
104 Se art. 32 VCLT. 
105 Avtalet med Irland (1993). 
106 Enligt uppgift av behörig myndighet. Se vidare kap. 1.5.5. 
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kontakta varandra och lösa uppkomna situationer. Detta återspeglas bland annat 
genom följande formulering som gäller ansökan av enskild överenskommelse: 

If the State, to the competent authority of which the person in question has 
presented his case, is not itself involved in the issue, that competent authority 
shall hand over the case to the authority of any of the States which is or are 
involved in the issue.107 

Dessutom återfinns en utvidgad version av art. 25.3 motsvarande generella 
överenskommelser: 

Where any difficulties or doubts arise between Contracting States as to the 
interpretation or application of the Convention, the competent authorities of 
these States shall consult together in order to try to resolve the issue by 
mutual agreement. In addition, the competent authorities of the Contracting 
States may consult together for the elimination of double taxation in cases not 
provided for in this Convention or in order to resolve, by mutual agreement, 
any issue which – without being provided for by Convention – may arise in 
respect of the taxes referred to in Article 2, as a result of disparities between 
the principles governing the computation of tax in the States concerned, or 
any other reason.108 

För att få det multilaterala avtalet att fungera, återfinns en tilläggsbestämmelse 
avseende det fall då en generell överenskommelse ska träffas: 

Before a decision on any issue referred to in paragraph 3 is taken the outcome 
of the consultations referred to shall be communicated to the competent 
authorities of the other Contracting States as soon as possible. If the 
competent authority of a Contracting State considers that consultations 
should take place between the competent authorities of all Contracting States, 
such consultations shall take place without delay at the request of the 
competent authority of the first-mentioned Contracting State.109 

I förarbetena anges att det är av särskild vikt att tolkningen och 
tillämpningen av avtalet blir enhetlig inom hela avtalsområdet, så långt det är 
möjligt.110 Ordalydelsen vittnar även om att syftet är att myndigheterna ska 
kunna ha omfattande kontakt med varandra och själva lösa problem som 
uppkommer efter hand. Avtalet ingicks 1996 och därefter återfinns också 

                                                        
107 Det nordiska avtalet (1996): Art. 28.2. 
108 Det nordiska avtalet (1996): Art. 28.3. 
109 Det nordiska avtalet (1996): Art. 28.4. 
110 Prop. 1983/84:19 s. 153. 
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flertalet protokoll om ändringar111 samt specifika avtal112 ingångna 
sinsemellan av två eller flera av staterna. 

2.3.5 Sammanfattning 

Den första huvudgruppen består av de svenska skatteavtalsbestämmelser som 
motsvaras av art. 25 OECD:s modellavtal. Det inventerade materialet 
struktureras utifrån följande frågor: (1) vilka skatteavtalsbestämmelser 
överensstämmer med art. 25 OECD:s modellavtal och (2) vilka eventuella 
avvikelser kan identifieras?113 Nedan besvaras frågorna genom mer generella 
slutsatser förenade med korshänvisningar i fotnot till de avsnitt som behandlar 
de aktuella skatteavtalen. 

Samtliga svenska skatteavtal innehåller någon variant av avtalsreglering som 
motsvaras av art. 25 OECD:s modellavtal. Samtliga svenska skatteavtal 
innehåller möjligheten till enskild överenskommelse.114 När det gäller art. 25.1 
finns flera fall av avtalsspecifika skillnader gentemot OECD:s modellavtal. 
Exempelvis saknar en del avtal hänvisning till art. 24.1 eller har en annan 
utformning avseende art. 24.1,115 har avvikelser avseende tidsgränsen för 
initiering av överenskommelse,116 har en annorlunda utformning eller 
ordalydelse117 eller har särskilda bestämmelser avseende initiering av 
överenskommelse118 eller ansökningsförfarandet119. När det gäller art. 25.2 finns 
också ett antal avvikelser i förhållande till modellavtalet. Det handlar då om att 
bestämmelser om implementering saknas120 eller att ytterligare bestämmelser om 
implementering har lagts till121 samt att artikeln har annan utformning eller 
ordalydelse122. Det är dock möjligt att genomföra någon form av enskild 
överenskommelse i förhållande till Sveriges samtliga avtalsländer.123 

Flertalet av de svenska skatteavtalen innehåller även bestämmelser om 
generella överenskommelser som motsvarar modellavtalets art. 25.3.124 Ett antal 
avtal har emellertid en annan ordalydelse eller utformning, men möjligheten till 

                                                        
111 Se exempelvis Protokoll om ändring i avtalet den 23 september 1996 mellan de nordiska 
länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt 
Protokoll om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning 
beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet Helsingfors den 4 april 2008. 
112 Se exempelvis Avtal med Danmark om vissa skattefrågor Köpenhamn den 29 oktober 2003. 
113 Se kap. 2.3. 
114 Se kap. 2.3.2. 
115 Se kap. 2.3.3.1 (se första gruppen av avvikelser). 
116 Se kap. 2.3.3.1 (se andra gruppen av avvikelser). 
117 Se kap. 2.3.3.1 (se tredje gruppen av avvikelser). 
118 Se kap. 2.3.3.1 (se fjärde gruppen av avvikelser). 
119 Se kap. 2.3.3.1 (se femte gruppen av avvikelser). 
120 Se kap. 2.3.3.2 (se första gruppen av avvikelser). 
121 Se kap. 2.3.3.2 (se andra gruppen av avvikelser). 
122 Se kap. 2.3.3.2 (se tredje gruppen av avvikelser). 
123 Se kap. 2.3.3.1 och 2.3.3.2. 
124 Se kap. 2.3.2. 
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generell överenskommelse i både reglerade och oreglerade fall finns.125 Vissa 
avtal har däremot endast bestämmelser om generella överenskommelser som 
omfattar reglerade fall. Här återfinns både bestämmelser som överensstämmer 
med modellavtalet126 och sådana som har en annorlunda utformning eller 
ordalydelse127. I förhållande till dessa avtalsslutande stater är det således endast 
möjligt att genomföra en generell överenskommelse i reglerade fall, men inte i 
en oreglerad situation. Motsatsen, dvs. att avtalen endast innehåller bestämmelse 
om oreglerad generell överenskommelse, återfinns inte i något svenskt 
skatteavtal. Däremot finns ett avtal där möjligheten till generell 
överenskommelse saknas helt. Detta gäller för avtalet med Israel.128 Slutligen 
finns ett antal avtal som har ytterligare tillägg till motsvarande art. 25.3.129 

Sammantaget kan sägas att det således är möjligt att genomföra en enskild 
överenskommelse med Sveriges samtliga avtalspartners. Det är även möjligt att 
genomföra någon form av generell överenskommelse, åtminstone i reglerade 
fall, med samtliga avtalspartners, förutom Israel. Resultatet av undersökningen 
återges även i tabellform i bilaga 2. 

Det måste poängteras att svenska förarbeten är synnerligen magra när det 
gäller art. 25. Vanligen ges ingen ledning av propositionerna om hur art. 25 ska 
tolkas eller tillämpas. I de flesta fall anges endast att förfarandet vid ömsesidig 
överenskommelse regleras i en viss artikel. Det måste antas att lagstiftaren 
härigenom valt att lämna hela förfarandet öppet till behörig myndighet. Ett 
undantag utgörs emellertid av det tyska avtalet. I propositionen görs en kortare 
genomgång av hur proceduren ska gå till vid de behöriga myndigheterna samt 
vad bestämmelserna syftar till.130 Det tyska avtalet har även en mer omfattande 
reglering av ömsesidiga överenskommelser än andra svenska skatteavtal.131 

2.4 Den andra huvudgruppen – hänvisning till 
ömsesidig överenskommelse i modellavtalet 

2.4.1 Frågor avseende skatteavtalens omfattning samt 
informationsskyldighet 

Art. 2 OECD:s modellavtal reglerar huvudsakligen vilka skatter som omfattas av 
avtalet. Art. 2.1-2 anger vad som avses med skatter generellt sett, medan art. 2.3 
innehåller en uppräkning av de skatter som avses i det aktuella avtalet. Art. 2.4 
anger att avtalet ska tillämpas på likande skatter som införs senare samt en 

                                                        
125 Se kap. 2.3.3.3 (se första gruppen av avvikelser). 
126 Se kap. 2.3.3.3 (se andra gruppen av avvikelser). 
127 Se kap. 2.3.3.3 (se tredje gruppen av avvikelser). 
128 Se kap. 2.3.3.3 (se fjärde gruppen av avvikelser). 
129 Se kap. 2.3.3.3 (se femte gruppen av avvikelser). 
130 Se prop. 1992/93:3 s. 74-75. Se kap. 2.3.4. 
131 Se kap. 2.3.4. 
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uppmaning till de behöriga myndigheterna att informera varandra om 
förändringar i den interna skattelagstiftningen. 

Art. 2.1-2 OECD:s modellavtal har följande lydelse: 

1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on 
behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local 
authorities, irrespective of the manner in which they are levied. 

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes 
imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of 
capital, including taxes on gains from the alienation of movable or 
immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by 
enterprises, as well as taxes on capital appreciation. 

Enligt både modellavtalets titel och art. 2.1 anges att avtalet ska tillämpas på 
skatter avseende inkomst och förmögenhet. Det bör dock beaktas att 
diskrimineringsförbudet som följer av art. 24 OECD:s modellavtal i vissa fall 
omfattar alla typer av skatter, även exempelvis moms.132 I vissa andra fall har 
det istället angetts i förarbetena att art. 24 inte ska tillämpas i förhållande till 
andra skatter, exempelvis moms, än på vilka avtalet är tillämpligt.133 

Art. 2.3 OECD:s modellavtal har följande lydelse: 

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular: 
a) (in State A): .......................................... 
b) (in State B): .......................................... 

Art. 2.3 i modellavtalet anger att ”taxes to which the Convention shall apply are 
in particular”, vilket antyder att även andra skatter än de som nämns kan komma 
ifråga. I kommentaren anges dessutom att uppräkningen av skatter som görs i 
art. 2.3 i modellavtalet inte utgör en uttömmande lista.134 Det måste emellertid 
beaktas att det rör sig om ett modellavtal. I de faktiska skatteavtalen är det 
sannolikt att avtalsförhandlarna noga uppräknat och överenskommit vilka skatter 
som avtalet ska tillämpas på. Den vanligaste formuleringen i svenska skatteavtal 
är även ”taxes to which this Convention shall apply are”, vilket utgör en mer 
uttömmande uppräkning än modellavtalet.135 

I ett antal svenska skatteavtal återfinns en hänvisning till ömsesidig 
överenskommelse i samband med art. 2. Överenskommelse ska i sådant fall 

                                                        
132 För ett exemplifierande urval av förarbeten se: prop. 2004/05:141 s. 58, prop. 2004/05:121 s. 
51, prop. 2002/03:127 s. 71, prop. 2003/04:173 s. 58, prop. 1997/98:135 s. 54, prop. 1997/98:30 s. 
64, prop. 1997/98:32 s. 58, prop. 1996/97:43 s. 54, prop. 1995/96:53 s. 48, prop. 1993/94:230 s. 38, 
prop. 1993/94:155 s. 38, prop. 1993/94:72 s. 43, prop. 1993/94:74 s. 43, prop. 1993/94:154 s. 44, 
prop. 1992/93:94 s. 37, prop. 1992/93:45 s. 42, prop. 1992/93:24 s. 42 och prop. 1992/93:3 s. 74. 
133 Se exempelvis prop. 2004/05:20 s. 60. 
134 OECD MTC, Commentary on Article 2.3 para. 6. 
135 Se exempelvis avtalet med Bulgarien (1988): Art. 2.1. 
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tillämpas när tveksamhet råder just om en viss skatt ska anses omfattad av 
avtalet eller inte.136 

Frågan huruvida en skatt ska omfattas av ett visst skatteavtal eller inte 
regleras separat i avtalen med Österrike: ”The highest financial authorities of the 
two Contracting States shall settle by mutual agreement any doubts which may 
arise to the question which taxes are covered by this Agreement”137, Grekland: 
“The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement 
resolve any doubts which arise as to the taxes to which this Convention ought to 
apply”138, och Marocko: “This Convention is concluded in the light of Swedish 
and Moroccan law at the date of this signature. It is hereby specified that: […] if 
this situation alters substantially as a result of changes made in the laws of the 
two States, their taxation authorities shall consult together”.139 

Ytterligare en variant utgörs av: “The competent authorities of the 
Contracting States shall by mutual agreement determine whether a tax which is 
introduced in either Contracting State is one to which the Convention shall apply 
according to the preceding sentence.”140 Även i avtalet med Tyskland anges: 
”The competent authorities of the Contracting States may agree through 
consultation to […] resolve any future doubts as to the taxes to which the 
Convention shall apply pursuant to paragraph 3 of Article 2.”141 

I det amerikanska avtalet anges att: ”a dispute concerning whether a measure 
is within the scope of this Convention shall be considered only by the competent 
authorities […] and the procedures under this Convention exclusively shall 
apply to the dispute.”142 Hänvisningen innebär att det är behörig myndighet som 
ska avgöra huruvida en fråga omfattas av avtalet eller inte. Det är också 
proceduren enligt art. 25 som uteslutande ska tillämpas för att lösa en sådan 
tvist, oavsett åtaganden som de avtalsslutande staterna har via andra avtal.143 

Art. 2.4 OECD:s modellavtal anger att skatteavtalet ska tillämpas på 
identiska eller huvudsakligen liknande skatter som införs efter att avtalet har 
trätt ikraft. Det anges även att behörig myndighet ska upplysa varandra om 
förändringar i den interna skattelagstiftningen. Artikel 2.4 lyder: 

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar 
taxes that are imposed after the date of signature of the Convention in 
addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of 
the Contracting States shall notify each other of any significant changes 
that have been made in their taxation laws. 

                                                        
136 Avtalet med Österrike (1959): Art. 1.6, Grekland (1961): Art. II.5, Estland/Lettland (1993): Art. 
2.2, Litauen (1993): Art. 2.2 och Ukraina (1995): Art. 2.4. 
137 Avtalet med Österrike (1959): Art. 1.6. 
138 Avtalet med Grekland (1961): Art. II.5. 
139 Avtalet med Marocko (1961): protokoll punkt 1. 
140 Avtalen med Estland/Lettland (1993): Art. 2.2, Litauen (1993): Art. 2.2 och Ukraina (1995): 
Art. 2.4. 
141 Avtalet med Tyskland (1992): Art. 39.2.a. 
142 Avtalet med USA (1994): Art. 1.3. 
143 Prop. 1994/95:60 s. 60. 
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De flesta svenska skatteavtal följer art. 2.4 OECD:s modellavtal, bortsett från 
mindre språkliga avvikelser.144 I ett antal skatteavtal har ”significant changes” 
ersatts med ”substantial changes”145, ”important changes”146 eller ”any 
changes”147 I några avtal regleras även vid vilken tidpunkt som den behöriga 
myndigheten ska informera den andra myndigheten genom formuleringarna ”at 
the end of each year”148, ”each year notify”149 eller ”within a reasonable period 
of time after such changes”150. 

Avtalen med USA och Tyskland har mer omfattande bestämmelser i 
motsvarande art. 2.4, vilka syftar till att få skatteavtalen och samarbetet mellan 
de behöriga myndigheterna att fungera bättre. I avtalet med USA anges att: ”The 
competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any 
significant changes which have been made in their respective taxation laws and 
of any officially published material of substantial significance concerning the 
application of the Convention, including explanations, regulations, rulings, or 
judicial decisions.”151 I det tyska avtalet anges att: ”Both Contracting States 
shall cooperate to avoid double taxation in accordance with the principles of this 
Convention, to provide mutual assistance in the application of tax law and to 
improve the relations between the States in the field of taxation through mutual 
agreements. For such purposes, the competent authorities of the Contracting 
States shall inform each other periodically, when appropriate, on the 
developments in their tax law and consult each other on means to achieve the 
above-mentioned goals.”152 Här handlar det inte särskilt om frågan om en skatt 

                                                        
144 Avtalen med Rumänien (1976): Art. 2.4, Tjeckoslovakien (1979): Art. 2.4, Korea (1981): Art. 
2.2, Australien (1981): Art. 2.2, Bangladesh (1982): Art. 2.4, Storbritannien (1983): Art. 2.2, 
Thailand (1988): Art. 2.4, Indonesien (1989): Art. 2.4, Nederländerna (1991): Art. 2.4, Barbados 
(1991): Art. 2.2, Estland/Lettland (1993): Art. 2.3, Litauen (1993): Art. 2.3, Sydafrika (1995): Art. 
2.3, det nordiska avtalet (1996): Art. 2.4, Kazakstan (1996): Art. 2.2, Albanien (1998): Art. 2.2, 
Filippinerna (1998): Art. 2.4, Taiwan (2001): Art. 2.2, Malaysia (2002): Art. 2.2 och Nigeria 
(2004): Art. 2.4. 
145 Avtalen med Kenya (1973): Art. 1.2, Brasilien (1975): Art. 2.2, Tanzania (1976): Art. 2.4, 
Jugoslavien (1980): Art. 2.4, Japan (1983): Art. 2.2, Pakistan (1985): Art. 2.3, Zimbabwe (1989): 
Art. 2.2, Mauritius (1992): Art. 2.3, Mexico (1992): Art. 2.2, Botswana (1992): Art. 2.4, Ryssland 
(1993): Art. 2.4, Namibia (1993): Art. 2.3, Irland (1993): Art. 2.2, Gambia (1993): Art. 2.2, 
Venezuela (1993): Art. 2.4, Bolivia (1994): Art. 2, Vitryssland (1994): Art. 2.2, Egypten (1994): 
Art. 2.4, Argentina (1995): Art. 2.4, Malta (1995): Art. 2.2, Ukraina (1995): Art. 2.5, Canada 
(1996): Art. 2.2, Luxemburg (1996): Art. 2.2, Indien (1997): Art. 2.4, Makedonien (1998): Art. 2.4, 
Kina (1999): Art. 2.2, Portugal (2002): Art. 2.4 och Polen (2004): Art. 2.2. 
146 Avtalen Italien (1980): Art. 2.4, Tunisien (1981): Art. 2.4, Sri Lanka (1983): Art. 2.4, Frankrike 
(1990): Art. 2.4, Belgien (1991): Art. 2.4 och Vietnam (1994): Art. 2. 
147 Avtalen med Grekland (1959): Art. II.4, Schweiz (1965): Art. 2.5, Zambia (1974): Art. II.3 och 
Spanien (1976): Art. II.4. 
148 Avtalen med Grekland (1961): Art. II.4, Schweiz (1965): Art. 2.5, Zambia (1974): Art. II.3 och 
Chile (2004): Art. 2.4. 
149 Avtalen med Spanien (1976): Art. II.4, Ungern (1981): Art. 2.4, Trinidad and Tobago (1984): 
Art. 2.2, Jamaica (1985): Art. 2, Pakistan (1985): 2.3, Turkiet (1988): Art. 2.4, Bulgarien (1988): 
Art. 2.2 och Cypern (1988): Art. 2.4. 
150 Avtalen med Japan (1983): Art. 2.2 och Kina (1999): Art. 2.2. 
151 Avtalet med USA (1994): Art. 2.2. 
152 Avtalet med Tyskland (1992): Art. 1. Se även kap. 2.3.4. 
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ska anses omfattas av avtalet, dock hänvisas till ömsesidig överenskommelse 
som ett övergripande medel för att förbättra relationerna mellan staterna inom 
det skatterättsliga området. 

Det kan i sammanhanget vara av intresse att undersöka vilka skatter som 
ömsesidiga överenskommelser kan tillämpas på. Det torde inte råda någon 
osäkerhet om att de skatter som uppräknas i art. 2.1-3 alltid kan komma ifråga 
för en ömsesidig överenskommelse. Om skatteavtalet dessutom medger att 
behöriga myndigheter får överenskomma om att andra, liknande skatter ska 
omfattas, torde även dessa skatter kunna komma ifråga för en överenskommelse. 
Med hänsyn till att behörig myndighet därtill kan ingå generella 
överenskommelser i oreglerade fall, torde egentligen alla slags skatter kunna 
omfattas. Problematiken kan illustreras genom Cejies konkreta exempel i form 
av utflyttningsskatter.153 I en sådan situation omfattas inte den aktuella skatten 
av skatteavtalen och den enda möjliga lösningen av 
dubbelbeskattningssituationen utgörs av ömsesidig överenskommelse. Om det 
aktuella skatteavtalet medger att behörig myndighet kan överenskomma att en 
utflyttningsskatt ska omfattas av avtalet och/eller om en generell 
överenskommelse kan träffas om frågan, skulle problemet kunna lösas. 

Enligt behörig myndighet ingås även enskilda överenskommelser i 
oreglerade fall och eftersom sådana överenskommelser inte omfattas av 
skatteavtalen, så finns ingen avtalsreglering som anger ramarna för dessa 
överenskommelser. Cejies problematik skulle därför kunna lösas även på detta 
sätt. 

2.4.2 Frågor avseende hemvist 

2.4.2.1 Fysiska personer 

Ett skatteavtal kan endast tillämpas om det finns minst en person som har 
hemvist i en av de avtalsslutande staterna enligt avtalet.154 Avtalets 
hemvistregler gäller för var en person ska anses bosatt i avtalets mening. 
Reglerna har inte någon betydelse för var en person ska anses bosatt enligt en 
avtalsslutande stats interna lagstiftning, utan reglerar endast frågan om hemvist 
vid skatteavtalets tillämpning.155 

För att avgöra huruvida en fysisk person ska anses ha hemvist enligt avtalet 
tillämpas avtalets motsvarande art. 4 OECD:s modellavtal. I fall av dubbel 
bosättning prövas den aktuella situationen enligt ett flertal kriterier. En 
ömsesidig överenskommelse utgör här en sista möjlighet att bestämma 
hemvisten till en av de avtalsslutande staterna. Det anges att behörig myndighet 
ska avgöra (shall settle) frågan genom ömsesidig överenskommelse, vilket får 

                                                        
153 Se Cejie, (2010) exempelvis s. 218-219, 483, 485, 490, 492 och 509-510. 
154 Art. 1 OECD:s modellavtal. 
155 Se exempelvis prop. 1990/91:173 s. 39. För svenskt vidkommande, se RÅ 1995 ref 69 och RÅ 
1996 ref 38 (de så kallade Kenyamålen) avseende hemvistfrågan. 
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ses som en tydlig uppmaning att verkligen lösa frågan. I annat fall kan inte 
avtalet tillämpas. Art. 4.1-2 har följande lydelse: 

1. For the purposes of this Convention, the term ‘resident of a Contracting 
State’ means any person who, under the laws of that State, is liable to tax 
therein by reason of his domicile, residence, place of management or any 
other criterion of a similar nature, and also includes that State and any 
political subdivision or local authority thereof. This term, however, does not 
include any person who is liable to tax in that State in respect only of income 
from sources in that State or capital situated therein. 

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a 
resident of both Contracting States, then his status shall be determined as 
follows: 

a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a 
permanent home available to him; if he has a permanent home available to 
him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with 
which his personal and economic relations are closer (centre of vital 
interests); 

b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be 
determined, or if he has not a permanent home available to him in either 
State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an 
habitual abode; 

c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be 
deemed to be a resident only of the State of which he is a national; 

d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent 
authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual 
agreement. 

De flesta svenska skatteavtal följer modellavtalet avseende formuleringen av art. 
4.2.d.156 Vissa avvikelser från modellavtalet återfinns emellertid i ett antal avtal, 
vilka systematiseras nedan. 

                                                        
156 Avtalen med Grekland (1961): Art. III.1.e.bb.d, Schweiz (1965): Art. 4.2.d, Kenya (1973): Art. 
III.2.iv, Zambia (1974): Art. IV.2.d, Brasilien (1975): Art. 4.2.d, Tanzania (1976): Art. 4.2.d, 
Rumänien (1976): Art. 4.2.d, Tjeckoslovakien (1979): Art. 4.2.d, Jugoslavien (1980): Art. 4.2.d, 
Tunisien (1981): Art. 4.2.d, Korea (1981): Art. 4.2.d, Ungern (1981): Art. 4.2.d, Bangladesh 
(1982): Art. 4.2.d, Sri Lanka (1983): Art. 4.2.d, Trinidad och Tobago (1984): Art. 4.2.d, Jamaica 
(1985): Art. 4.2, Pakistan (1985): Art. 4.2.d, Turkiet (1988): Art. 4.2.d, Thailand (1988): Art. 4.2.d, 
Cypern (1988): Art. 4.2.d, Zimbabwe (1989): Art. 4.2.d, Frankrike (1990): Art. 4.2.d, Belgien 
(1991): Art. 4.2.d, Nederländerna (1991): Art. 4.2.d, Barbados (1991): Art. 4.2.d, Tyskland (1992): 
Art. 4.2.d, Botswana (1992): Art. 4.2.d, Estland/Lettland (1993): Art. 4.2.d, Litauen (1993): Art. 
4.2.d, Irland (1993): Art. 4.2.d, Gambia (1993): Art. 4.2.d, Venezuela (1993): Art. 4.2.d, Namibia 
(1993): Art. 4.2.d, Storbritannien (1994): Art. 4.2.d, Bolivia (1994): Art. 4.2.d, Vitryssland (1994): 
Art. 4.2.d, Vietnam (1994): Art. 4.2.d, Egypten (1994): Art. 4.2.d, Sydafrika (1995): Art. 4.2.d, 
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Den första gruppen av avvikelser – andra kriterier för hemvist 
I avtalen med Singapore och Taiwan har kriteriet om medborgarskap 
utelämnats. Den sista punkten i stegen i avtalet med Singapore utgörs istället av: 
“If he has an habitual abode in both States or in neither of them, the competent 
authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual 
agreement.”157 Avtalet med Taiwan fungerar på samma sätt. Avtalet har dock 
formuleringen ”shall endeavour to settle”, vilket skiljer sig från uppmaningen 
”shall settle”.158  

Även avtalet med Bulgarien har en annorlunda lydelse: “if the State in which 
he has his centre of vital interests cannot be determined, the competent 
authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual 
agreement”.159 Det kan noteras att en fysisk person som är medborgare i 
Bulgarien kommer att ha hemvist i Bulgarien, enligt avtalet.160 Om en fysisk 
person som är medborgare i Bulgarien flyttar till Sverige kommer denne anses 
ha dubbel bosättning. Vid fall av dubbel bosättning ska endast centrum för 
levnadsintressena beaktas. Om ingen ledning ges härigenom ska frågan lösas av 
behörig myndighet.161 

En helt annan innebörd ges i skatteavtalet med Japan: ”Where by reason of 
the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting 
States, then the competent authorities of the Contracting States shall determine 
by mutual agreement the Contracting State of which the individual shall be 
deemed to be a resident for the purposes of this Convention”.162 Innebörden av 
regleringen är att vid varje fall där frågan om dubbel hemvist för fysisk person 
uppkommer ska detta lösas genom ömsesidig överenskommelse. I propositionen 
till avtalet med Japan anges att fall av dubbel bosättning i förhållandet mellan 
Sverige och Japan i praktiken torde vara mycket ovanligt. Skulle dock tvist 
uppkomma antas att OECD:s regler kommer få stor betydelse för att nå en 
lösning.163 

En annan ytterligare formulering återfinns i protokollet till avtalet med 
Marocko: ”the States of fiscal domicile shall be considered to be that in which 
the person concerned has the center of his interests; if no decision can be 
reached on that point, it shall be considered to be the State of which the person 

                                                                                                                                  
Argentina (1995): Art. 4.2.d, Malta (1995): Art. 4.2.d, Canada (1996): Art. 4.2.d, Luxemburg 
(1996): Art. 4.2.d, Kazakstan (1997): Art. 4.2.d, Indien (1997): Art. 4.2.d, Makedonien (1998): Art. 
4.2.d, Albanien (1998): Art. 4.2.d, Filippinerna (1998): Art. 4.2.d, Kina (1999): Art. 4.2.d, Malaysia 
(2002): Art. 4.2.d, Portugal (2002): Art. 4.2.d, Polen (2004): Art. 4.2.d och Nigeria (2004): Art. 
4.2.d. Samma innehåll, men med något annorlunda ordalydelse återfinns i avtalen med Österrike 
(1959): Art. 2.3.d, Nya Zeeland (1979): Art. 3.2.d, Mexico (1992): Art. 4.2.d, Mauritius 1992: Art. 
4.2.d, USA (1994): Art. 4.2.d, Ukraina (1995): Art. 4.2.d, Ryssland (1996): Art. 4.2.d, det nordiska 
avtalet (1996): Art. 4.2.d och Chile (2004): Art. 4.2.d. 
157 Avtalen med Singapore (1968): Art. II.1.gii.cc och Indonesien (1989): Art. 4.3. 
158 Avtalet med Taiwan (2001): Art. 4.3.c. 
159 Avtalet med Bulgarien (1988): Art. 1.3.b. 
160 Avtalet med Bulgarien (1988): Art. 1.2.a. 
161 Prop. 1988/89:44 s. 26. 
162 Avtalet med Japan (1983): Art. 4.2. 
163 Prop. 1982/83:109 s. 29. 
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concerned is a national.”164 Protokollet anger vidare att: “The chief taxation 
authorities may make special arrangements in individual cases with a view to 
avoiding the double taxation of persons who are nationals of neither of the two 
States. Consideration in this respect shall be given in particular to nationals of 
States which have signed agreements for the avoidance of double taxation with 
the two Contracting States.”165 

 
Den andra gruppen av avvikelser – bestämmelse om dubbel hemvist saknas 
Motsvarande reglering av art. 4.2 saknas i avtalen med Israel och Australien, 
vilket innebär att fall av dubbel hemvist inte ska avgöras genom ömsesidig 
överenskommelse av behörig myndighet.166 Det måste dock antas att inget 
hindrar att hemvistfrågan istället får en lösning under motsvarande art. 25 i 
dessa fall. Avtalen skulle i annat fall bli svårtillämpade om dubbel hemvist 
föreligger. 
 
Den tredje gruppen av avvikelser – hemvist regleras genom förordningen 
I två svenska avtal återfinns regleringen rörande hemvist och ömsesidig 
överenskommelse endast i förordningen och anvisningarna.167 Det första utgörs 
av avtalet med Spanien: ”Ärende, som enligt IV punkt 3 i avtalet skall avgöras 
genom överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande 
staterna, skall på svensk sida handläggas av riksskatteverket. Är sådant ärende 
av särskild betydelse eller annars av sådan beskaffenhet att det bör avgöras av 
budgetministern, skall dock riksskatteverket med eget yttrande överlämna 
ärendet till budgetdepartementet. Mot riksskatteverkets beslut enligt denna 
förordning får talan ej föras.”168 

Det andra är avtalet med Italien: ”Ärende, som enligt punkt b i det till avtalet 
fogade protokollet skall avgöras genom ömsesidig överenskommelse mellan de 
behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna, skall på svensk sida 
handläggas av riksskatteverket. Är sådant ärende av särskild betydelse eller 
annars av sådan beskaffenhet att det bör avgöras av finansministern, skall dock 
riksskatteverket med eget yttrande överlämna ärendet till 
Finansdepartementet.”169 Vidare följer att: ”Om en fysisk person, som enligt 
bestämmelserna i punkt 1 andra stycket av anvisningarna till 53 § 
kommunalskattelagen anses bosatt i Sverige, enligt bestämmelserna i art. 4 
punkt 1 anses bosatt i Italien, skall frågan om hans hemvist, oavsett 
bestämmelserna i art. 4 punkt 2, avgöras genom överenskommelse mellan de 
behöriga myndigheterna (se punkt b i protokollet).”170 

                                                        
164 Avtalet med Marocko (1961): Protokoll punkt 12. 
165 Avtalet med Marocko (1961): Protokoll punkt 12. 
166 Avtalen med Israel (1959) och Australien (1981). 
167 Jfr. kap. 2.2. 
168 Förordning (1977:75) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien. 
169 3 § förordning (1983:857) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien. 
170 Förordning (1983:857) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien, anvisningar i 
bilaga 1. 
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2.4.2.2 Annan person än fysisk 

Art. 4.3 OECD:s modellavtal reglerar hur hemvisten ska bestämmas när det rör 
sig om en annan person än en fysisk person, dvs. företrädesvis någon form av 
juridisk person. Enligt modellavtalet ska inte dylika fall av dubbel hemvist lösas 
genom ömsesidig överenskommelse, utan hänvisning sker till ”place of effective 
management”. Art. 4.3 lyder: 

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an 
individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to 
be a resident only of the State in which its place of effective management is 
situated. 

I ett stort antal skatteavtal har emellertid hänvisning till ömsesidig 
överenskommelse infogats. I det följande avsnittet systematiseras de aktuella 
bestämmelserna i två olika grupper. 
 
Den första gruppen av avvikelser – ömsesidig överenskommelse i art. 4.3 
I ett antal svenska skatteavtal har avtalsförhandlarna valt att frågan om hemvist 
för juridiska personer ska bestämmas genom en ömsesidig överenskommelse 
mellan de avtalsslutande staternas behöriga myndigheter. Avtalet med Korea 
följer modellavtalet, men har tillägget: ”In case of doubts the competent 
authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual 
agreement”.171 Avtalet med Indien har istället följande formulering: ”If the State 
in which its place of effective management is situated cannot be determined, 
then the competent authorities of the Contracting States shall settle the question 
by mutual agreement”.172 Se även det polska avtalet: ”In such an agreement the 
competent authorities shall pay particular regard to where the place of effective 
management of the person is situated”.173 
 
Den andra gruppen av avvikelser – “place of effective management” saknas och 
ömsesidig överenskommelse istället 
I ett antal avtal saknas hänvisning till ”place of effective management” helt. 
Istället återfinns en hänvisning till ömsesidig överenskommelse. Syftet är att 
avtalets tillämpning ska avgöras från fall till fall av den behöriga myndigheten: 
”Where by reason of the paragraph 1 a person other than an individual is a 
resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting 
States shall endeavour to settle the question by mutual agreement”.174 Samma 
ordalydelse återfinns i ett antal andra avtal, dock med den skillnaden att avtalen 

                                                        
171 Avtalet med Korea (1981): Art. 4.3. 
172 Avtalet med Indien (1997): Art. 4.3. 
173 Avtalet med Polen (2004): Art. 4.3. I övrigt har det polska avtalet samma lydelse som avtalen 
med Kazakstan (1997): Art. 4.3, Filippinerna (1998): Art. 4.3, Malaysia (2002): Art. 4.3, Portugal 
(2002): Art. 4.3 och Nigeria (2004): Art. 4.3. 
174 Avtalen med Kazakstan (1997): Art. 4.3, Filippinerna (1998): Art. 4.3, Malaysia (2002): Art. 
4.3, Portugal (2002): Art. 4.3och Nigeria (2004): Art. 4.3. 
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innehåller ”endeavour” istället utgörs av ”shall”.175 Detta får anses utgöra en 
strängare uppmaning, än formuleringen vilken innehåller ”endeavour”. 

En variant av ovanstående ordalydelse finns i avtalet med Albanien: ”shall 
seek to determine through mutual agreement the Contracting State of which the 
person shall be deemed to be a resident for the purpose of this Convention.”176 
En liknande formulering finns även i avtalen med Egypten och Argentina: ”shall 
endeavour to settle the question and to determine the mode of application of the 
Convention to such person”.177 I förarbetena till avtalet med Argentina anges att 
syftet med bestämmelsen är att behörig myndighet ska avgöra från fall till fall 
när avtalet ska tillämpas i förhållande till ett bolag som har hemvist i båda 
avtalsslutande stater. Vidare anges att de behöriga myndigheterna ska vidta 
normala åtgärder för att försöka undvika dubbelbeskattning.178 

Ytterligare en variant finns i avtalen med Estland/Lettland och Litauen: 
”shall endeavour to settle the question and to determine the mode of application 
of the Convention to such person. In the absence of such agreement, for the 
purpose of the Convention, the person shall in each Contracting State be deemed 
not to be a resident of the other Contracting State”.179 

Avtalet med Canada är utformat på liknande sätt: ”In the absence of such 
agreement, such person shall be deemed not to be a resident of either 
Contracting State for the purpose of Articles 6 to 21 inclusive and Article 23.”180 

I avtalet med Chile finns en formulering med liknande innehåll: ”Where by 
reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a 
resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only 
of the State of which it is a national. If the person is a national of both 
Contracting States or of neither of them the Contracting States shall by mutual 
agreement procedure endeavour to settle the question. In the absence of a 
mutual agreement by the competent authorities of the Contracting States, the 
person shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by the 
Convention”.181 Innebörden är att om ingen ömsesidig överenskommelse träffas 
kommer bolaget slutligen inte att omfattas av skatteavtalets fördelar. 

2.4.3 Frågor avseende företag i intressegemenskap 

Genom art. 9 OECD:s modellavtal regleras internprissättning mellan företag i 
intressegemenskap. När det gäller eventuella justeringar av internprissättningen 
av varor eller tjänster mellan dylika företag anges att de avtalsslutande staternas 
behöriga myndigheter ska rådgöra med varandra om det anses nödvändigt. Det 

                                                        
175 Avtalen med Thailand (1988): Art. 4.3, Indonesien (1989): Art. 4.3, Vitryssland (1994): Art. 4.3 
och USA (1994): Art. 4.4. 
176 Avtalet med Albanien (1998): Art. 4.3. 
177 Avtalet med Egypten (1994): Art. 4.4 och Argentina (1995): Art. 4.3. 
178 Avtalet med Argentina (1995): Art. 4.3. 
179 Avtalen med Estland/Lettland (1993): Art. 4.3 och Litauen (1993): Art. 4.3. 
180 Avtalet med Canada (1996): Art. 4.3. 
181 Avtalet med Chile (2004): Art. 4.3. 
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finns ingen uttrycklig hänvisning till just ömsesidig överenskommelse, utan det 
anges istället att behörig myndighet kan rådfråga/konsultera varandra. 

1. Where 

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

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, 
control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of 
the other Contracting State, and in either case conditions are made or 
imposed between the two enterprises in their commercial or financial 
relations which differ from those which would be made between independent 
enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have 
accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not 
so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed 
accordingly. 

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

När det gäller art. 9.2 OECD:s modellavtal följer merparten av svenska 
skatteavtal modellavtalet, vilket innebär att de behöriga myndigheterna kan 
konsultera varandra om det anses nödvändigt. I förarbetena till dessa avtal anges 
att art. 9.1 inte avses medföra någon begränsning av en avtalsslutande stats rätt 
att enligt intern rätt företa en omräkning av ett företags resultat. Syftet med art. 
9.1 är endast att ange i vilka fall justering får göras enligt art. 9.2. 
Bestämmelserna omfattar omräkning av inkomst vid obehörig vinstöverföring 
mellan företag inom en intressegemenskap.182 En liknande bestämmelse 

                                                        
182 Avtalen med Singapore (1968): Art. VI.2. Se även prop. 1991/92:114, Ungern (1981): Art. 9.2. 
Se även prop. 1981/82:147 s. 32, Tunisien (1981): Art. 9.2. Se även prop. 1981/82:69 s. 6, 
Bangladesh (1982): Art. 10.2. Se även prop. 1982/83:96 s. 31, Sri Lanka (1983): Art. 9.2. Se även 
prop. 1983/84:2 s. 33, Trinidad och Tobago (1984): Art. 9.2. Se även prop. 1983/84:134 s. 32, 
Jamaica (1985): Art. 9.2. Se även prop. 1985/86:69 s. 36, Pakistan (1985): Art. 9.2. Se även prop. 
1985/86:172 s. 36, Cypern (1988): Art. 9.2. Se även prop. 1988/89:61 s. 36, Turkiet (1988): Art. 
9.2. Se även prop. 1987/88:111 s. 34, Thailand (1988): Art. 9.2. Se även prop. 1988/89:120 s. 40, 
Indonesien (1989): Art. 9.2. Se även prop. 1988/89:145 s. 35, Zimbabwe (1989): Art. 9.2. Se även 
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återfinns i avtalen med Tunisien och Spanien. I dessa avtal hänvisas dock även 
till ”to other provisions of this Convention with regard to the type of income”183 
respektive “in relation to the nature of income”184. 

 
Den första gruppen av avvikelser – tydlig hänvisning till ömsesidig 
överenskommelse i art. 9.2 
I avtalet med Jamaica anges: “In the event the other Contracting State disagrees 
with such redetermination, the two Contracting States shall endeavour to reach 
agreement in accordance with Article [25]”.185 Detta utgör en mer konkret 
hänvisning till ömsesidig överenskommelse som tvistelösningsmekanism. 

En annan variant utgörs av avtalet med Japan. Här anges: ”In determining 
such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this 
Convention.”186 Det måste antas att det bland annat är art. 25 som avses. 

 
Den andra gruppen av avvikelser – justeringsmöjlighet saknas, men hänvisning 
(i någon form) till ömsesidig överenskommelse istället 
I avtalet med Indien saknas motsvarighet till art. 9.2. Istället hänvisar art. 9 till: 
”Any case resulting in double taxation from the application of this Article may 
be resolved under the mutual agreement procedure.”187 Här sker också en direkt 

                                                                                                                                  
prop. 1988/89:146 s. 38, Frankrike (1990): Art. 9.2. Se även prop. 1990/91:174 s. 48, 
Nederländerna (1991): Art. 9.2. Se även prop. 1991/92:62 s. 45, Barbados (1991): Art. 9.2. Se även 
prop. 1991/92:11 s. 40, Mauritius (1992): Art. 9.2. Se även prop. 1992/93:24 s. 45, Tyskland 
(1992): Art. 9.2. Se även prop. 1992/93:3 s. 63, Mexico (1992): Art. 9.2. Se även prop. 1992/93:45 
s. 45, Botswana (1992): Art. 9.2. Se även prop. 1992/93:94 s. 39, Irland (1993): Art. 10.2. Se även 
prop. 1986/87:77 s. 38, Estland/Lettland (1993): Art. 9.2. Se även prop. 1992/93:177 s. 54 och 
prop. 1992/93:252 s. 53, Litauen (1993): Art. 9.2. Se även prop. 1993/94:7 s. 56, Gambia (1993): 
Art. 9.2. Se även prop. 1993/94:154 s. 47, Venezuela (1993): Art. 9.2. Se även prop. 1993/94:72 s. 
45-46, Namibia (1993): Art. 9.2. Se även prop. 1993/94:74 s. 46, USA (1994): Art. 9.2. Se även 
prop. 1994/95:60 s. 65, Bolivia (1994): Art. 9.2. Se även prop. 1993/94:155 s. 41, Vitryssland 
(1994): Art. 9.2. Se även prop. 1993/94:230 s. 41, Egypten (1994): Art. 9.2. Se även prop. 
1994/95:204 s. 49, Sydafrika (1995): Art. 9.2. Se även prop. 1995/96:54 s. 50, Argentina (1995): 
Art. 9.2. Se även prop. 1995/96:53 s. 51-52, Ukraina (1995): Art. 9.2. Se även prop. 1995/96:55 s. 
48, Malta (1995): Art. 9.2. Se även prop. 1995/96:95 s. 47, Canada (1996): Art. 9.2. Se även prop. 
1996/97:39 s. 65, det nordiska avtalet (1996): Art. 9.2. Se även prop. 1996/97:44 s. 51, Kazakstan 
(1997): Art. 9.2. Se även prop. 1997/98:32 s. 53, Albanien (1998): Art. 9.2. Se även prop. 
1998/99:12 s. 50, Filippinerna (1998): Art. 9.2. Se även prop. 1998/99:82 s. 54, Portugal (2002): 
Art. 9.2. Se även prop. 2002/03:127 s. 66, Chile (2004): Art. 9.2. Se även prop. 2004/05:20 s. 54 
och Polen (2004): Art. 9.2. Se även prop. 2004/05:121 s. 46. Ytterligare ett antal avtal har i stort 
sett samma lydelse – Se avtalen med Australien (1981): Art. 9.2. Se även prop. 1980/81:197 s. 5, 
Turkiet (1988): Art. 9.2. Se även prop. 1987/88:111 s. 34, Makedonien (1998): Art. 9.2. Se även 
prop. 1997/98:135 s. 49, Storbritannien/Nordirland (1983): Art. 9.2. Se även prop. 1983/84:5 s. 36, 
Kina (1999): Art. 9.2. Se även prop. 1986/87:17 s. 34, Taiwan (2001): Art. 9.2. Se även prop. 
2004/05:12 s. 54, Malaysia (2002): Art. 9.2. Se även prop. 2003/04:173 s. 52, USA (1994): Art. 
9.2. Se även prop. 1994/95:60 s. 65 och Nigeria (2004): Art. 9.2. Se även prop. 2004/05:141 s. 52. 
Se även avtalet med Australien (1981): Art. 9.3 med prop. 1980/81:197 s. 5. 
183 Avtalet med Tunisien (1981): Art. 9.2. 
184 Avtalet med Spanien (1976): Art. IX.2. 
185 Avtalet med Jamaica (1985): Art. 9.2. 
186 Avtalet med Japan (1983): Protokoll punkt II. 
187 Avtalet med Indien (1997): Art. 9. 



2. Inventering och systematisering av svenska skatteavtalsbestämmelser 

119 

hänvisning till ömsesidig överenskommelse, men möjligheterna till justering har 
inte intagits i art. 9. 

I propositionen till avtalet med Belgien anges att tvister till följd av 
vinstfördelning mellan företag i intressegemenskap istället kan lösas genom de 
generella bestämmelserna om ömsesidiga överenskommelser i art. 25.188 
Detsamma gäller även för avtalet med Schweiz.189 
 
Den tredje gruppen av avvikelser – justeringsmöjlighet saknas helt 
Ett antal svenska skatteavtal saknar helt möjlighet till justering av internpriser. 
Det gäller företrädesvis, med vissa undantag, för de äldre avtalen.190 

2.4.4 Frågor avseende utdelningar 

Art. 10 OECD:s modellavtal anger att utdelningar får beskattas i hemviststaten 
enligt art. 23. Utdelningen får också beskattas i källstaten, men avtalet medför 
en procentuell begränsning av källstatens beskattning. I artikeln anges även att 
de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna, genom ömsesidig 
överenskommelse, ska avgöra hur tillämpningen av begränsningarna ska 
utformas. Art. 10 lyder: 

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to 
a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. 

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of 
which the company paying the dividends is a resident and according to the 
laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of 
the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed: 

a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a 
company (other than a partnership) which holds directly at least 25 per cent 
of the capital of the company paying the dividends; 

b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.  

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual 
agreement settle the mode of application of these limitations. 

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the 
profits out of which the dividends are paid. 

                                                        
188 Prop. 1990/91:173 s. 40. 
189 Prop. 1965:177 s. 34. 
190 Avtalen med Israel (1959), Österrike (1959), Marocko (1961), Grekland (1961), Kenya (1973), 
Zambia (1974), Brasilien (1975), Tanzania (1976, Rumänien (1976), Tjeckoslovakien (1979), Nya 
Zeeland (1979), Jugoslavien (1980), Korea (1981), Bulgarien (1988) och Nigeria (2004). 
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3. The term ‘dividends’ as used in this Article means income from shares, 
‘jouissance’ shares or ‘jouissance’ rights, mining shares, founders’ shares or 
other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income 
from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment 
as income from shares by the laws of the State of which the company making 
the distribution is a resident. 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial 
owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on 
business in the other Contracting State of which the company paying the 
dividends is a resident through a permanent establishment situated therein 
and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively 
connected with such permanent establishment. In such case the provisions of 
Article 7 shall apply. 

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits 
or income from the other Contracting State, that other State may not impose 
any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such 
dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in 
respect of which the dividends are paid is effectively connected with a 
permanent establishment situated in that other State, nor subject the 
company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed 
profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly 
or partly of profits or income arising in such other State. 

Flera svenska skatteavtal innehåller en motsvarighet till art. 10.2, vilken i de 
flesta fall följer OECD:s modellavtal.191 En liknande formulering återfinns även 
i avtalet med Österrike: ”The highest financial authorities of the two States shall 
come to an agreement on the application of paragraphs 2 and 3. Neither of the 
two States shall be required to take measures which are at variance with its 
legislation.”192 

I ett antal svenska skatteavtal har alternativa formuleringar till 
motsvarigheten till art. 10 OECD:s modellavtal gjorts. Här systematiseras de 
tillägg eller varianter som innehåller hänvisning till behörig myndighet. 

 

                                                        
191 Avtalen med Zambia (1974): Art. X.2, Brasilien (1975): Art. 10.2, Tanzania (1976): Art. 10.2, 
Spanien (1976): Art. X.2, Rumänien (1976): Art. 10.2, Nya Zeeland (1979): Art. 8.2, 
Tjeckoslovakien (1979): Art. 10.4, Jugoslavien (1980): Art. 10.2.b, Italien (1980): Art. 10.2.b, 
Tunisien (1981): Art. 10.2.b, Jamaica (1985): Art. 10.2, Pakistan (1985): Art. 10.2, Bulgarien 
(1988): Art. 8.2, Thailand (1988): Art. 10.2, Cypern (1988): Art. 10.2, Indonesien (1989): Art. 10.2, 
Zimbabwe (1989): Art. 10.2, Estland/Lettland (1993): Art. 10.2.b, Litauen (1993): Art. 10.2.b, 
Irland (1993): Art. 11.4.b, Venezuela (1993): Art. 10.2.b, Egypten (1994): Art. 10.2.b, Albanien 
(1998): Art. 10.2.b, Portugal (2002): Art. 10.2 och Nigeria (2004): Art. 10.2. Se även avtalet med 
Taiwan (2001): Art. 10.2. 
192 Avtalet med Österrike (1959): Art. 10.4. 
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Den första gruppen av avvikelser – angående ”stocks” 
I avtalet med Canada anges att de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande 
staterna ska avgöra huruvida ”any other stock exchange” innefattas av 
”approved stock exchange” genom en utväxling av brev.193 

Avtalet med Singapore anger att: ”The Government of the Republic of 
Singapore […] shall be exempt from Swedish tax with respect to dividends on 
shares in Swedish joint stock companies, provided that the scope of this 
exemption has been agreed by the competent authorities of the Contracting 
States […]”.194 

 
Den andra gruppen av avvikelser – tidsbegränsade bestämmelser 
När det gäller möjlighet till förlängning av en tidsbegränsad avtalsbestämmelse 
finns detta reglerat i avtalen med Brasilien195 och Malta196. En eventuell 
förlängning kunde i dessa fall göras genom en ömsesidig överenskommelse 
mellan de behöriga myndigheterna i de båda avtalsslutande staterna. En variant 
av detta återfinns även i protokollet till avtalet med Argentina.197 
 
Den tredje gruppen av avvikelser – mest-gynnad-nations-bestämmelser 
I protokollet till avtalet med Chile finns en mest-gynnad-nations-bestämmelse, 
vilken innebär att om Chile och en annan stat som är medlem i OECD avtalar 
om en lägre skattesats på ränta eller royalty än vad som anges i avtalet med 
Sverige, eller att skattebefrielse för ränta eller royalty ska ges, så ska detta gälla 
automatiskt även i relation till Sverige: ”The competent authority of Chile shall 
inform the competent authority of Sweden without delay that the conditions for 
the application of this paragraph have been met.”198 
 
Den fjärde gruppen av avvikelser – skattebefriade institutioner 
I det nordiska avtalet återfinns en möjlighet för behörig myndighet att träffa 
överenskommelse om skattebefrielse för en viss namngiven institution, om 
institutionen är skattebefriad i den ena staten. Det ska i sådant fall avse en 
institution som har karaktären av välgörenhet eller liknande. “Notwithstanding 
the provisions of paragraphs 3 and 4, the competent authorities of the 
Contracting States may agree that dividends which accrue to an institution 
identified by name in the agreement which has charitable or other general 
benevolent purposes and which, according to the laws of the Contracting State 
of which the institution is a resident, is exempt from tax with respect to 

                                                        
193 Avtalet med Canada (1996): Art. 10.9.c. Se även prop. 1996/97:39 s. 65-67. 
194 Avtalet med Singapore (1968): Art. VII.5. 
195 Avtalet med Brasilien (1975): protokoll punkt 1.a-c och fotnot 1. Se även prop. 1975/76:9 s. 8-9 
och prop. 1995/96:230 s. 8. 
196 Avtalet med Malta (1995): Art. 10.2.ii. Se även prop. 1995/96:95 s. 47-48. 
197 Avtalet med Argentina (1995): Protokoll punkt 8. Se även prop. 1995/96:53 s. 52. 
198 Avtalet med Chile (2004): Protokoll Art. 11 and 12. Se även prop. 2004/05:20 Skatteavtal 
mellan Sverige och Chile m.m. s. 61. 
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dividends, shall be exempt from tax in another Contracting State on dividends 
from companies of that other State.”199 

 
Den femte gruppen av avvikelser – nödvändig omförhandling 
En ytterligare avvikelse, avseende nödvändigheten av att omförhandla 
bestämmelsen, återfinns i avtalet med Singapore: ”If the system of taxation 
applicable in either of the Contracting States to the profits and distributions of 
companies is altered, the competent authorities may consult each other in order 
to determine whether it is necessary for this reason to amend the provisions of 
this Article.”200 

Avtalet med Chile innehåller en liknande bestämmelse för att återställa 
balansen i fördelningen av beskattningen av utdelningar mellan de 
avtalsslutande staterna: ”The provisions of this paragraph shall not limit the 
application of the additional tax to be paid in Chile provided that the first 
category tax is fully creditable in computing the amount of additional tax. In 
addition, from such time as the conditions ceases to exist the Contracting States 
shall consult with each other with a view to amending the Convention to re-
establish the balance of benefits under the Convention.” 201 

 
Den sjätte gruppen av avvikelser – förhandling vid nekande av förmån 
I protokoll till skatteavtal finns emellanåt bestämmelser infogade om hur art. 10-
12 ska hanteras: ”it is agreed that when a Contracting State contemplates to deny 
benefits to a resident of the other Contracting State, the competent authorities 
should consult with each other.”202 I propositionen till avtalet med Chile anges 
att bestämmelsen innebär att om den ena staten överväger att inte medge 
nedsättning av källstatsbeskattningen ska den behöriga myndigheten i den andra 
avtalsslutande staten underrättas och ges möjlighet till yttrande.203 Detta gäller 
specifikt för motsvarande art. 10-12 OECD:s modellavtal. 
 
Den sjunde gruppen av avvikelser – ingen hänvisning till ömsesidig 
överenskommelse 
I vissa svenska skatteavtal har en särskild reglering om ömsesidig 
överenskommelse utelämnats helt avseende art. 10.204 Det innebär att direkt 
hänvisning till ömsesidig överenskommelse saknas i artikeln. 

                                                        
199 Det nordiska avtalet (1996): Art. 10.7. Se även prop. 1983/84:19 s. 146. 
200 Avtalet med Singapore (1968): Art. VII.7. 
201 Avtalet med Chile (2004): Art. 10.2. 
202Avtalen med Mexico (1992): protokoll To Art. 11 and 12, Chile (2004): Protokoll Art. 10, 11, 12 
och Nigeria (2004): protokoll Art. 10, 11, 12. 
203 Prop. 2004/05:20 s. 61. 
204 Avtalen med Israel (1959), Marocko (1961), Australien (1981), Korea (1981), Ungern (1981), 
Japan (1983), Sri Lanka (1983), Storbritannien (1983), Trinidad och Tobago (1984), Turkiet 
(1988), Frankrike (1990), Belgien (1991), Botswana (1992), Ryssland (1993), Namibia (1993), 
Gambia (1993), Bolivia (1994), Vitryssland (1994), Sydafrika (1995), Ukraina (1995), Luxemburg 
(1996), Kazakstan (1997), Makedonien (1998), Malaysia (2002) och Polen (2004). 



2. Inventering och systematisering av svenska skatteavtalsbestämmelser 

123 

2.4.5 Frågor avseende räntor 

Art. 11 OECD:s modellavtal stadgar att räntor får beskattas i hemviststaten 
enligt art. 23A/B. Dessutom anges att räntor även får beskattas i källstaten, men 
med en procentuell begränsning av källstatens beskattning. I artikeln anges även 
att de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna, genom ömsesidig 
överenskommelse, ska avgöra hur tillämpningen av begränsningarna ska 
utformas. Art. 11 lyder: 

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other 
Contracting State may be taxed in that other State. 

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which 
it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of 
the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged 
shall not exceed 10 percent of the gross amount of the interest.  

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual 
agreement settle the mode of application of this limitation. 

3. The term ‘interest’ as used in this Article means income from debt-claims 
of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not 
carrying a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income 
from government securities and income from bonds or debentures, including 
premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. 
Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the 
purpose of this Article.  

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial 
owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on 
business in the other Contracting State in which the interest arises through a 
permanent establishment situated therein and the debt-claim in respect of 
which the interest is paid is effectively connected with such permanent 
establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply. 

5. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a 
resident of that State. Where, however, the person paying the interest, 
whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting 
State a permanent establishment in connection with which the indebtedness 
on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such 
permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the 
State in which the permanent establishment is situated. 

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the 
beneficial owner or between both of them and some other person, the amount 
of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds 
the amount which would have been agreed upon by the payer and the 
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beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this 
Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the 
excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of 
each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this 
Convention. 

Flera svenska skatteavtal innehåller någon motsvarighet till art. 11.2, vilken i 
många fall följer OECD:s modellavtal.205 En annorlunda formulering återfinns 
dock i avtalet med Österrike: ”The highest financial authorities of the two States 
shall come to an agreement on the application of paragraphs 2 and 3. Neither of 
the two States shall be required to take measures which are at variance with its 
legislation.”206 

I OECD:s modellavtal saknas hänvisning till behörig myndighet och 
ömsesidig överenskommelse i samband med art. 11.3. I flera svenska skatteavtal 
har dock avtalsförhandlarna valt att ge behörig myndighet befogenhet att besluta 
att räntor, exempelvis mottagna från en statlig institution eller myndighet, inte 
ska beskattas av källstaten. När det gäller räntor från vissa särskilt angivna organ 
medför avtalen en begränsning av källstatsbeskattningen på det sätt att källstaten 
inte får beskatta angivna räntebetalningar alls i särskilda fall. 

Nedan systematiseras de svenska skatteavtal där behörig myndighet har getts 
möjlighet att besluta huruvida ett statligt organ eller liknande ska anses 
omfattade av undantagsbestämmelserna eller inte. Samtliga bestämmelser 
innehåller en begränsning av källstatens möjligheter till beskattning av räntor 
som har sitt ursprung inom staten och beskattning ska endast ske i 
hemviststaten. Begränsningarna uttrycks på olika sätt, men kontentan är 
densamma: beskattning enbart i hemviststaten (taxable only), räntor erhållna av 
(derived by) hemviststaten ska undantas från beskattning i källstaten (exempt 
from tax in the other Contracting State), räntor erhållna från (derived from) 
källstaten ska undantas från beskattning i källstaten (exempt from tax in that 
Contracting State), räntor uppkomna (arising) i källstaten ska undantas från 
beskattning i källstaten (exempt from tax in that Contracting State) samt räntor 
uppkomna (arising) i källstaten ska beskattas enbart i hemviststaten (taxable 
only). 
 
Den första gruppen av avvikelser – typen av institution bestäms av regeringen 
Den bestämmelse som lämnar minst utrymme för eget beslutande av behörig 
myndighet motsvaras av: “To a financial institution appointed by the 

                                                        
205 Se avtalen med Grekland (1961): Art. VIII.2, Schweiz (1965): Art. 11.2, Zambia (1974): Art. 
XI.2, Brasilien (1975): Art. 11.2, Tanzania (1976): Art. 11.2, Spanien (1976): Art. XI.2, Rumänien 
(1976): Art. 11.2, Nya Zeeland (1979): Art. 9.2, Italien (1980): Art. 11.2, Tunisien (1981): Art. 
11.2, Jamaica (1985): Art. 11.2, Pakistan (1985): Art. 11.2, Thailand (1988): Art. 11.2, Cypern 
(1988): Art. 11.2, Indonesien (1989): Art. 11.2, Zimbabwe (1989): Art. 11.2, Estland/Lettland 
(1993): Art. 11.2, Litauen(1993): Art. 11.2, Irland (1993): Art. 11.4.b, Venezuela (1993): Art. 11.2, 
Albanien (1998): Art. 11.2, Portugal (2002): Art. 11.2 och Nigeria (2004): Art. 11.2. Se även 
avtalet med Taiwan (2001): Art. 11.2. 
206 Avtalet med Österrike (1959): Art. 10.4. 
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Government […] and mutually agreed upon by the competent authorities of the 
two Contracting States […]” och återfinns i avtalet med Kina.207 I de flesta andra 
fall, vilka behandlas nedan, kan den behöriga myndigheten självt avgöra frågan. 
 
Den andra gruppen av avvikelser – typen av institution är bestämd genom 
avtalet 
Formuleringarna i avtalen är i vissa fall tämligen styrda genom att hänvisning 
görs till institutioner som är statliga, utgör centralbanker eller dito samt 
motsvaras av olika statliga finansieringsinstitut. Exempel utgörs av avtalen med 
Taiwan och Portugal: “The interest is paid in respect of a loan granted or 
guaranteed by […] such agencies and instrumentalities […] as may be agreed 
from time to time between the competent authorities.”208 “Such” hänvisar här 
tillbaka till ett antal uppräknade statliga institutioner. 

I avtalet med Mauritius anges att då “the beneficial owner” av räntan är 
”such other governmental financial institution as may be agreed upon from time 
to time between the competent authorities of the two Contracting States.”209 En 
liknande bestämmelse utgörs av “other governmental agencies or lending 
institutions as may be specified and agreed in an exchange of notes between the 
competent authorities of the Contracting States.”210 Ytterligare en bestämmelse 
utgörs av “The competent authorities of the Contracting States may determine 
by mutual agreement any other governmental institution to which this paragraph 
shall apply.”211 

I avtalen med Barbados och Jamaica anges att då centralbanker och dylikt 
utgör mottagare av räntor “… and such other institutions of either Contracting 
State as the competent authorities may agree pursuant to Article [25 …].”212 Se 
även formuleringarna “such other financial institution […] as may be agreed 
upon from time to time between the competent authorities of the Contracting 
States”213 och “any other institution, similar to that mentioned […] as may be 
agreed from time to time between the competent authorities of Contracting 
States […] the competent authorities of the Contracting States shall by mutual 
agreement determine whether such organizations are of similar nature […]”.214 
 
Den tredje gruppen av avvikelser – typen av institution är definierad genom 
avtalet 
En annan variant är att ge en definition av termerna centralbank och 
”governmental financial institution”: ”such other governmental financial 

                                                        
207 Avtalet med Kina (1999): Art. 11.3.a-b. 
208 Avtalen med Taiwan (2001): Art. 11.4.a.ii och Portugal (2002): Art. 11.3.d. 
209 Avtalet med Mauritius (1992): Art. 11.3.a. 
210 Avtalet med Filippinerna (1998): Art. 11.3.b.iii. 
211 Avtalet med Kenya (1973): Art. IX.3. 
212 Avtalen med Barbados (1991): Art. 11.3.a och Jamaica: Art. 11.3.a. 
213 Avtalet med Indonesien (1989): Art. 11.4.a-b. 
214 Avtalen med Estland/Lettland (1993): Art. 11.3.a-b och Litauen (1993): Art. 11.3.a-b. 
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institutions as may be agreed upon from time to time between the competent 
authorities of the two Contracting States.“215 

I avtalet med Vietnam definieras istället vad som ska anses utgöra 
regeringen: ”For the purposes of this paragraph, the term “Government”: In the 
case of Vietnam means […] or any local authorities as may be agreed from time 
to time between the competent authorities of the two Contracting States […] In 
the case of Sweden, means […] or any other Swedish institution that may be 
founded by the Swedish Government to fulfill the same purposes as the said 
institutions as may be agreed from time to time between the competent 
authorities of the two Contracting States.”216 

 
Den fjärde gruppen av avvikelser – hänvisning till ”any other institution” 
En betydligt friare formulering ges i avtalet med Indien: “any other institution as 
may be agreed from time to time between the competent authorities of the 
Contracting States.”217 Här har behörig myndighet större frihet att besluta att 
”any other institution” ska omfattas av bestämmelsen. Visserligen anges i den 
föregående artikeln i avtalet vilka statliga institutioner som ska anses 
skattebefriade i källstaten, men i ifrågavarande artikel anges endast ”any other 
institution” och ingen hänvisning görs till att det måste röra sig om liknande 
institutioner. 

Samma innebörd återfinns även i avtalet med Pakistan: “The competent 
authorities of the Contracting States may determine by mutual agreement any 
other institution to which this paragraph shall apply.”218 I artikeln som föregår 
bestämmelsen hänvisas till centralbanken i Sverige och Pakistan samt respektive 
regeringar. Ingen hänvisning görs till liknande institutioner i den aktuella 
bestämmelsen, utan endast ”any other institution” anges. 
 
Den femte gruppen av avvikelser – behörig myndighet avgör med hänsyn till 
institutionens ideella karaktär 
Det nordiska avtalet innehåller en särskild bestämmelse avseende skattefrihet för 
ideella organisationer. Här ges behörig myndighet rätt att avgöra huruvida en 
organisation ska anses vara skattebefriad i källstaten med hänsyn till dess ideella 
karaktär: ”the competent authorities of the Contracting States may agree that 
dividends which accrue to an institution identified by name in the agreement 
which has charitable or other general benevolent purposes and which, according 
to the laws of the Contracting State of which the institution is a resident, is 
exempt from tax with respect to dividends, shall be exempt from tax in another 
Contracting State on dividends from companies of that other State.”219  
 

                                                        
215 Avtalet med Cypern (1988): Art. 11.4.a-b. 
216 Avtalet med Vietnam (1994): Art. 11.3.a-b. Motsvarande bestämmelse återfinns även i avtalet 
med Argentina (1995): Art. 11.3.a-b. 
217 Avtalet med Indien (1997): Art. 11.3.iii. Se även prop. 1997/98:30 s. 59. 
218 Avtalet med Pakistan (1985): Art. 12.3.b. Se även prop. 1985/86:172 s. 37. 
219 Nordiska avtalet (1996): Art. 10.7. 
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Den sjätte gruppen av avvikelser - missbrukssituationer 
I protokollet till avtalet med Kina återfinns en reglering av art. 11 som avser 
missbrukssituationer. Det anges: ”If a competent authority of a Contracting State 
considers that the provisions of paragraph 3 of Article 11 are being abused the 
competent authority may request competent authority consultations to be 
commenced immediately.”220 
 
Den sjunde gruppen av avvikelser – förhandling vid nekande av förmån 
I flera protokoll finns bestämmelser infogade om hur art. 10-12 ska hanteras: ”it 
is agreed that when a Contracting State contemplates to deny benefits to a 
resident of the other Contracting State, the competent authorities should consult 
with each other.”221 I propositionen till avtalet med Chile anges att detta innebär 
att om den ena staten överväger att inte medge nedsättning av 
källstatsbeskattningen ska den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande 
staten underrättas och ges möjlighet till yttrande.222 Det nämnda gäller särskilt 
för motsvarande art. 10-12 OECD:s modellavtal. 
 
Den åttonde gruppen av avvikelser – ingen hänvisning till ömsesidig 
överenskommelse 
I vissa svenska skatteavtal har en särskild reglering om ömsesidig 
överenskommelse utelämnats helt i samband med art. 11.223 Det innebär att 
hänvisning till ömsesidig överenskommelse saknas i artikeln. 

2.4.6 Frågor avseende royaltyn 

När det gäller art. 12 OECD:s modellavtal rörande beskattning av royaltyn 
hänvisar inte modellen till ömsesidiga överenskommelser. Art. 12 har följande 
lydelse enligt modellavtalet: 

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

2. The term ‘royalties’ as used in this Article means payments of any kind 
received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of 
literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or 
tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or 
                                                        

220 Avtalet med Kina (1999): Protokoll Art. 8.2.  
221Avtalen med Mexico (1992): protokoll To Art. 11 and 12, Chile (2004): Protokoll Art. 10, 11, 12 
och Nigeria (2004): protokoll Art. 10, 11, 12. 
222 Prop. 2004/05:20 s. 61. 
223 Avtalen med Israel (1959), Marocko (1961), Australien (1981), Korea (1981), Ungern (1981), 
Japan (1983), Sri Lanka (1983), Storbritannien (1983), Trinidad och Tobago (1984), Turkiet 
(1988), Frankrike (1990), Belgien (1991), Botswana (1992), Ryssland (1993), Namibia (1993), 
Gambia (1993), Bolivia (1994), Vitryssland (1994), Sydafrika (1995), Ukraina (1995), Luxemburg 
(1996), Kazakstan (1997), Makedonien (1998), Malaysia (2002) och Polen (2004). 
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model, plan, secret formula or process, or for information concerning 
industrial, commercial or scientific experience. 

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

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

I flera olika skatteavtal har avtalsförhandlarna emellertid valt att lägga till 
samma ordalydelse som tillämpas i art. 10.2 och 11.2 OECD:s modellavtal, dvs. 
”The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement 
settle the mode of application of this limitation”.224 Ordalydelsen saknar dock, 
som sagt, motsvarighet i OECD:s modellavtal. 

I ett antal protokoll finns bestämmelser om hur art. 10-12 ska hanteras: ”it is 
agreed that when a Contracting State contemplates to deny benefits to a resident 
of the other Contracting State, the competent authorities should consult with 
each other.”225 Enligt propositionen till avtalet med Chile anges att innebörden 
av bestämmelsen är att om den ena staten överväger att inte medge nedsättning 
av källstatsbeskattningen ska den behöriga myndigheten i den andra 
avtalsslutande staten underrättas och ges möjlighet till yttrande.226 Detta gäller 
särskilt för motsvarande art. 10-12 OECD:s modellavtal. 

                                                        
224 Se avtalen med Grekland (1961): Art. IX.2, Zambia (1974): Art. XII.2, Brasilien (1975): Art. 
12.2, Tanzania (1976): Art. 12.2, Spanien (1976): Art. XII.2, Rumänien (1976): Art. 13.2, Nya 
Zeeland (1979): Art. 10.2, Italien (1980): Art. 12.2, Jamaica (1985): Art. 12.2, Pakistan (1985): Art. 
12.2, Bulgarien (1988): Art. 10.2, Thailand (1988): Art. 12.2, Zimbabwe (1989): Art. 12.2, 
Estland/Lettland (1993): Art. 12.2.b, Litauen (1993): Art. 12.2.b, Venezuela (1993): Art. 12.2.b, 
Albanien (1998): Art. 12.2, Portugal (2002): Art. 12.2 och Nigeria (2004): Art. 12.2. Se även 
avtalet med Taiwan (2001): Art. 12.2. Se även prop. 2004/05:12 Lag om avtal mellan Sveriges 
exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst s. 56. 
225Avtalen med Mexico (1992): protokoll To Art. 11 and 12, Chile (2004): Protokoll Art. 10, 11, 12 
och Nigeria (2004): protokoll Art. 10, 11, 12. 
226 Prop. 2004/05:20 s. 61. 
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2.4.7 Frågor avseende handräckning i skatteärenden 

I art. 27.1 OECD:s modellavtal regleras hur handräckning i skatteärenden ska gå 
till. Det anges att de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna, genom 
ömsesidig överenskommelse, ska avgöra hur tillämpningen av artikeln ska 
utformas.227 

1. The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection 
of revenue claims. This assistance is not restricted by Articles 1 and 2. The 
competent authorities of the Contracting States may by mutual 
agreement settle the mode of application of this Article. 

2. The term ‘revenue claim’ as used in this Article means an amount owed in 
respect of taxes of every kind and description imposed on behalf of the 
Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, 
insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Convention or any 
other instrument to which the Contracting States are parties, as well as 
interest, administrative penalties and costs of collection or conservancy 
related to such amount. 

3. When a revenue claim of a Contracting State is enforceable under the laws 
of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the 
laws of that State, prevent its collection, that revenue claim shall, at the 
request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of 
collection by the competent authority of the other Contracting State. That 
revenue claim shall be collected by that other State in accordance with the 
provisions of its laws applicable to the enforcement and collection of its own 
taxes as if the revenue claim were a revenue claim of that other State. 

4. When a revenue claim of a Contracting State is a claim in respect of which 
that State may, under its law, take measures of conservancy with a view to 
ensure its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent 
authority of that State, be accepted for purposes of taking measures of 
conservancy by the competent authority of the other Contracting State. That 
other State shall take measures of conservancy in respect of that revenue 
claim in accordance with the provisions of its laws as if the revenue claim 
were a revenue claim of that other State even if, at the time when such 
measures are applied, the revenue claim is not enforceable in the 
firstmentioned State or is owed by a person who has a right to prevent its 
collection. 

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a revenue claim 
accepted by a Contracting State for purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in 
that State, be subject to the time limits or accorded any priority applicable to 
a revenue claim under the laws of that State by reason of its nature as such. In 

                                                        
227 Se kap. 1.3. 
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addition, a revenue claim accepted by a Contracting State for the purposes of 
paragraph 3 or 4 shall not, in that State, have any priority applicable to that 
revenue claim under the laws of the other Contracting State. 

6. Proceedings with respect to the existence, validity or the amount of a 
revenue claim of a Contracting State shall not be brought before the courts or 
administrative bodies of the other Contracting State. 

7. Where, at any time after a request has been made by a Contracting State 
under paragraph 3 or 4 and before the other Contracting State has collected 
and remitted the relevant revenue claim to the first-mentioned State, the 
relevant revenue claim ceases to be 

a) in the case of a request under paragraph 3, a revenue claim of the 
firstmentioned State that is enforceable under the laws of that State and is 
owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, 
prevent its collection, or 

b) in the case of a request under paragraph 4, a revenue claim of the 
firstmentioned State in respect of which that State may, under its laws, take 
measures of conservancy with a view to ensure its collection the competent 
authority of the first-mentioned State shall promptly notify the competent 
authority of the other State of that fact and, at the option of the other State, 
the first-mentioned State shall either suspend or withdraw its request. 

8. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose 
on a Contracting State the obligation: 

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and 
administrative practice of that or of the other Contracting State; 

b) to carry out measures which would be contrary to public policy (ordre 
public); 

c) to provide assistance if the other Contracting State has not pursued all 
reasonable measures of collection or conservancy, as the case may be, 
available under its laws or administrative practice; 

d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for 
that State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other 
Contracting State. 

Följsamheten till OECD:s modellavtal i svenska skatteavtal är som lägst 
avseende art. 27, vilket kan bero på att artikeln är införd i modellavtalet relativt 
nyligen samt att det finns flera separata handräckningsavtal. Motsvarande artikel 
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återfinns endast i tolv avtal.228 En variant finns dock även i avtalet med 
Marocko.229 

När det gäller förarbetena är, liksom art. 25 och 26, propositionerna magra. I 
de flesta fall anges endast att bestämmelser om ömsesidig handräckning finns i 
art. 27. I propositionerna till avtalen med Frankrike230 och Nederländerna231 
anges emellertid att bestämmelsen i princip överensstämmer med motsvarande 
bestämmelser i Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig 
handräckning i skatteärenden. 

I det äldre avtalet med Tunisien från 1960 återfanns bestämmelser om 
ömsesidig handräckning. Bestämmelser utformades utifrån det äldre avtalet med 
Frankrike från 1936. Enligt propositionen till det nya avtalet med Tunisien har 
dessa bestämmelser utelämnats, dock fastslås att om det skulle vara nödvändigt 
att i framtiden återinföra dylika bestämmelser kan diskussion härom upptas. 
Alternativt kan ett särskilt handräckningsavtal upprättas.232 

Genom protokollet från 1999 till avtalet med Japan233 infördes en ny artikel – 
art. 25 A. Syftet är att Sverige och Japan ska bistå varandra med indrivning av 
skatter som påförts av den andra avtalsslutande staten i fall då en nedsättning av 
skatt har skett genom en felaktig tillämpning av avtalet. Enligt propositionen 
anses artikelns tillämpningsområde vara mycket begränsat.234 

2.4.8 Sammanfattning 

Den andra huvudgruppen består av de svenska skatteavtalsbestämmelser som 
hänvisar till ömsesidig överenskommelse, och motsvaras av artiklar i OECD:s 
modellavtal, som också innehåller hänvisning till ömsesidig överenskommelse. 
Det inventerade materialet struktureras genom följande frågor: (1) i vilka frågor 
hänvisas särskilt till ömsesidig överenskommelse, (2) vilka 
skatteavtalsbestämmelser överensstämmer med OECD:s modellavtal och (3) 
vilka eventuella avvikelser kan identifieras?235 

När det gäller den första frågan, så återfinns i sammanhanget artiklar om 
skatteavtalens omfattning och informationsskyldighet (motsvarande art. 2)236, 
hemvist för fysiska personer och andra personer (motsvarande art. 4)237, företag i 

                                                        
228 Avtalen med Frankrike (1990): Art. 27, USA (1991): Art. 27, Belgien (1991): Art. 27, 
Nederländerna (1991): Art. 29, Tyskland (1992): Art. 29, 32, 33, 36 och 37 Estland/Lettland 
(1993): Art. 27, Litauen (1993): Art. 28, Luxemburg (1996): Art. 27, Indien (1997): Art. 28, 
Portugal (2002): Art. 26 och Polen (2004): Art. 26. 
229 Avtalet med Marocko (1961): Art. 18 och 19. 
230 Avtalet med Frankrike (1990): Art. 26. Prop. 1990/91:174 s. 56. 
231 Avtalet med Nederländerna (1991): Art. 29. Prop. 1991/92:62 s. 51. 
232 Prop. 1981/82:69 s. 9. 
233 Avtalet med Japan (1983): Protokoll Art. VII. 
234 Prop. 1998/99:135 s. 52. 
235 Se kap. 2.4. 
236 Se kap. 2.4.1. 
237 Se kap. 2.4.2. 
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intressegemenskap (motsvarande art. 9)238, utdelningar (motsvarande art. 10)239, 
räntor (motsvarande art. 11)240, royaltyn (motsvarande art. 12)241 och 
handräckning (motsvarande art. 27)242. Det kan konstateras att det återfinns 
många likheter, men också omfattande skillnader, mellan svenska skatteavtal 
och OECD:s modellavtal när det gäller ovan nämnda artiklar. Den andra frågan 
besvaras genom löptexten, medan det summeras nedan vilka avvikelser som 
identifieras. Summeringen nedan utgör ett samlat svar på den tredje frågan, 
vilken med fördel kan läsas tillsammans med tabellen i bilaga 3: 

 
Hemvist för fysiska personer: 

• Andra kriterier för hemvist243 

• Bestämmelse om dubbel hemvist saknas244 

• Hemvist regleras genom förordningen245 

Hemvist för annan person än fysisk: 
• Ömsesidig överenskommelse i art. 4.3246 

• ”Place of effective management” saknas och ömsesidig 
överenskommelse istället247 

Intressegemenskap: 
• Tydlig hänvisning till ömsesidig överenskommelse i art. 9.2248 

• Justeringsmöjlighet saknas, men hänvisning (i någon form) till 
ömsesidig överenskommelse istället249 

• Justeringsmöjlighet saknas helt250 

Utdelningar: 
• Angående ”stocks”251 

• Tidsbegränsade bestämmelser252 

• Mest-gynnad-nationsbestämmelser253 

                                                        
238 Se kap. 2.4.3. 
239 Se kap. 2.4.4. 
240 Se kap. 2.4.5. 
241 Se kap. 2.4.6. 
242 Se kap. 2.4.7. 
243 Se kap. 2.4.2.1 (se första gruppen av avvikelser). 
244 Se kap. 2.4.2.1 (se andra gruppen av avvikelser). 
245 Se kap. 2.4.2.1 (se tredje gruppen av avvikelser). 
246 Se kap. 2.4.2.2 (se första gruppen av avvikelser). 
247 Se kap. 2.4.2.2 (se andra gruppen av avvikelser). 
248 Se kap. 2.4.3 (se första gruppen av avvikelser). 
249 Se kap. 2.4.3 (se andra gruppen av avvikelser). 
250 Se kap. 2.4.3 (se tredje gruppen av avvikelser). 
251 Se kap. 2.4.4 (se första gruppen av avvikelser). 
252 Se kap. 2.4.4 (se andra gruppen av avvikelser). 
253 Se kap. 2.4.4 (se tredje gruppen av avvikelser). 
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• Skattebefriade institutioner254 

• Nödvändig omförhandling255 

• Förhandling vid nekad skatteförmån256 

• Ingen hänvisning till ömsesidig överenskommelse257 

Räntor: 
• Typen av institution bestäms av behörig myndighet258 

• Typen av institution är bestämd genom avtalet259 

• Typen av institution är definierad genom avtalet260 

• Hänvisning till ”any other institution”261 

• Behörig myndighet avgör med hänsyn till institutionens ideella 
karaktär262 

• Missbrukssituationer263 

• Förhandling vid nekande av förmån264 

• Ingen hänvisning till ömsesidig överenskommelse265 

Royalty: 
• Hänvisning till ömsesidig överenskommelse266 

Handräckning267 

                                                        
254 Se kap. 2.4.4 (se fjärde gruppen av avvikelser). 
255 Se kap. 2.4.4 (se femte gruppen av avvikelser). 
256 Se kap. 2.4.4 (se sjätte gruppen av avvikelser). 
257 Se kap. 2.4.4 (se sjunde gruppen av avvikelser). 
258 Se kap. 2.4.5 (se första gruppen av avvikelser). 
259 Se kap. 2.4.5 (se andra gruppen av avvikelser). 
260 Se kap. 2.4.5 (se tredje gruppen av avvikelser). 
261 Se kap. 2.4.5 (se fjärde gruppen av avvikelser). 
262 Se kap. 2.4.5 (se femte gruppen av avvikelser). 
263 Se kap. 2.4.5 (se sjätte gruppen av avvikelser). 
264 Se kap. 2.4.5 (se sjunde gruppen av avvikelser). 
265 Se kap. 2.4.5 (se åttonde gruppen av avvikelser). 
266 Se kap. 2.4.6. 
267 Se kap. 2.4.7. 
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2.5 Den tredje huvudgruppen – hänvisning till 
ömsesidig överenskommelse i artikel med viss 
anknytning till modellavtalet  

2.5.1 Frågor med anknytning till art. 3.2 OECD:s modellavtal – 
”general definitions” 

Art. 3.2 OECD:s modellavtal behandlar hur termer och uttryck som inte 
definierats i skatteavtalet ska tillämpas. Avvikelser från modellen återfinns i 
avtalen med USA och Tyskland. Art. 3.2 OECD:s modellavtal har följande 
lydelse: 

As regards the application of the Convention at any time by a Contracting 
State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise 
requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State 
for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning 
under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to 
the term under other laws of that State. 

Avvikelser – odefinierade termer och uttryck 
I två svenska avtal har möjlighet till ömsesidig överenskommelse getts till 
behörig myndighet inom ramen för tolkningsartikeln 3.2. Avtalet med USA har 
följande lydelse: ”As regards the application of the Convention by a Contracting 
State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires or 
the competent authorities agree to a common meaning pursuant to the 
provisions of Article 25 (Mutual agreement procedure), have the meaning 
which it has under the laws of that State concerning the taxes to which the 
Convention applies.”268 

Det andra avtalet är avtalet med Tyskland: ”As regards the application of the 
Convention, both Contracting States shall interpret it on its own and in the same 
way. Any term not defined in this Convention shall have the meaning which it 
has under the laws of the applying State, if the context so requires and the 
competent authorities have not reached agreement on a common 
interpretation“.269 

2.5.2 Frågor med anknytning till art. 5 och 7 OECD:s modellavtal – 
”permanent establishment” och ”business profits” 

I svenska skatteavtal finns ett antal regleringar med hänvisning till ömsesidig 
överenskommelse i samband med motsvarigheterna till art. 5 och 7 OECD:s 

                                                        
268 Avtalet med USA (1994): Art. 3.1. 
269 Avtalet med Tyskland (1992): Art. 3.2. 
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modellavtal. Artiklarna avser fasta driftsställen respektive bolagsvinster. Art. 5 
har följande lydelse: 

1. For the purposes of this Convention, the term ‘permanent establishment’ 
means a fixed place of business through which the business of an enterprise 
is wholly or partly carried on. 

2. The term ‘permanent establishment’ includes especially: (a) a place of 
management; (b) a branch; (c) an office; (d) a factory; e) a workshop; and (f) 
a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural 
resources. 

3. A building site or a construction, assembly or installation project or 
supervisory activities in connection therewith constitutes a permanent 
establishment only if it lasts for more than twelve months. 

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term 
‘permanent establishment’ shall be deemed not to include: (a) the use of 
facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or 
merchandise belonging to the enterprise; (b) the maintenance of a stock of 
goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of 
storage, display or delivery; (c) the maintenance of a stock of goods or 
merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing 
by another enterprise; (d) the maintenance of a fixed place of business solely 
for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting 
information, for the enterprise; (e) the maintenance of a fixed place of 
business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other 
activity of a preparatory or auxiliary character; (f) an installation project 
carried on by an enterprise of a Contracting State in the other Contracting 
State in connection with delivery of machinery or equipment by that 
enterprise; (g) the maintenance of a fixed place of business solely for any 
combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (f), provided 
that the overall activity of the fixed place of business resulting from this 
combination is of a preparatory or auxiliary character. 

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - 
other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies - is 
acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a 
Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the 
enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment 
in that State in respect of any activities which that person undertakes for the 
enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned 
in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would 
not make this fixed place of business a permanent establishment under the 
provisions of that paragraph. 
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6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a 
Contracting State merely because it carries on business in that other State 
through a broker, general commission agent or any other agent of an 
independent status, provided that such persons are acting in the ordinary 
course of their business. 

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls 
or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting 
State, or which carries on business in that other State (whether through a 
permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either 
company a permanent establishment of the other. 

Art. 7 har följande lydelse enligt OECD:s modellavtal: 

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in 
that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting 
State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise 
carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in 
the other State but only so much of them as is attributable to that permanent 
establishment. 

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a 
Contracting State carries on business in the other Contracting State through a 
permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting 
State be attributed to that permanent establishment the profits which it might 
be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in 
the same or similar activities under the same or similar conditions and 
dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent 
establishment. 

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be 
allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the 
business of the permanent establishment, including executive and general 
administrative expenses so incurred, whether in the State in which the 
permanent establishment is situated or elsewhere.  

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the 
profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an 
apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, 
nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining 
the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the 
method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall 
be in accordance with the principles contained in this Article. 

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the 
mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for 
the enterprise. 
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6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to 
the permanent establishment shall be determined by the same method year by 
year unless there is good and sufficient reason to the contrary. 

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in 
other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall 
not be affected by the provisions of this Article. 

Den första gruppen av avvikelser – fast driftsställe eller inte? 
I protokollet till avtalet med Spanien återfinns en specialbestämmelse avseende 
frågan om flera byggplatser i en avtalsslutande stat kan ses som ett enda fast 
driftsställe: ”Where an enterprise of a Contracting State has in the other 
Contracting State several simultaneous building sites or construction or 
assembly projects and the length of any of such undertakings exceeds a period 
of twelve months, then the competent authorities shall endeavour to decide by 
mutual agreement if all the undertakings constitute a permanent establishment in 
the other Contracting State.”270 
 
Den andra gruppen av avvikelser – beräkning avseende fasta driftsställen 
Även avtalet med Marocko innehåller bestämmelser som rör fasta driftsställen. 
Här avses hur inkomsten och skatten som är hänförlig till det fasta driftsstället 
ska beräknas: “where it appears that the accounts are not adequate to permit the 
calculation of such income, it shall be fixed at a reasonable percentage of the 
gross income of the permanent establishment, this percentage being determined 
on the basis of corresponding figures for similar enterprises in the same State. If 
necessary, the highest taxation authorities shall make special arrangements in 
particular cases with a view to determining the amount of tax to be levied by 
each State.”271 Dessutom anges i protokollet till avtalet: “Where any difficulty or 
dispute arises as to the application of the provisions of Article 3, 4 and 5 of the 
Convention, the chief taxation authorities shall come to an understanding with a 
view to the equitable apportionment between the two States of taxable 
income.”272 

I avtalet med Indonesien återfinns också en reglering för bestämmande av 
hur inkomsterna från ett fast driftsställe ska behandlas: “If the information 
available to the competent authority is inadequate to determine the profits to be 
attributed to the permanent establishment of an enterprise, nothing in this Article 
shall affect the application of any law of that State relating to the determination 
of the tax liability of a person by the exercise of a discretion or the making of an 
estimate by the competent authority, provided that the law shall be applied, so 

                                                        
270 Avtalet med Spanien (1976): protokoll III Ad paragraph 2(g) of Art. V. Se även prop. 1976/77:2 
s. 8. 
271 Avtalet med Marocko (1961): Art. 3.2. 
272 Avtalet med Marocko (1961): protokoll punkt 6. 



Internationella Handelshögskolan i Jönköping 

138 

far as the information available to the competent authority permits, in 
accordance with the principle of this Article.”273 

När det gäller beräkningen av bolagsvinsterna finns hänvisning till ömsesidig 
överenskommelse i avtalen med Marocko274 och Österrike275: ”The financial 
authorities of the two States shall reach agreement as soon as possible where 
such agreement is necessary for the allocation of income in any particular case.” 
I avtalet med Israel anges: ”The competent authorities of the Contracting 
Governments may, consistent with other provisions of the present Agreement 
arrange details for the apportionment of industrial or commercial profits.” 276 En 
liknande bestämmelse återfinns i avtalet med Jugoslavien: “if necessary the 
competent authorities of the Contracting States shall endeavour to agree on the 
method for apportioning the profits of the enterprise.”277 Bestämmelsen avser 
rörelseinkomst och sådan inkomst får enligt avtalet beskattas i den stat där 
rörelsen bedrivs från fast driftställe.278 

I avtalet med Vietnam finns bestämmelser avseende den informationen som 
finns tillgänglig för den behöriga myndigheten när det gäller bestämmande av 
inkomster hänförliga till ett fast driftsställe: “Nothing in this Article shall affect 
the application of any law of a Contracting State relating to the determination of 
the tax liability of a person in cases where the information available to the 
competent authority of that State is inadequate to determine the profits to be 
attributed to a permanent establishment, provided that law shall be applied, so 
far as the information available to the competent authority permits, consistently 
with the principles of this Article.”279 Regleringen gör det möjligt för en 
avtalsslutande stat att i vissa fall skönsmässigt bestämma den inkomsten som är 
hänförlig till ett fast driftsställe. Innehållet av bestämmelsen begränsas genom 
att den interna lagstiftning som tillämpas i dylikt fall måste överensstämma med 
principerna i artikeln. Art. 7.4 och 9.2 i avtalet har således samma syfte.280 

 
Den tredje gruppen av avvikelser – tillämpning av art. 9 eller inte? 
En annan specialreglering återfinns i avtalet med Nya Zeeland.281 Bestämmelsen 
avser fallet då ett nya zeeländskt bolag utför vissa sorters tjänster åt ett svenskt 
bolag som har ett fast driftställe i Nya Zeeland. I sådant fall kan behörig 
myndighet bestämma om motsvarande art. 9282 ska tillämpas eller inte. 

                                                        
273 Avtalet med Indonesien (1989): Art. 7.4. 
274 Avtalet med Marocko (1961): protokoll punkt 6. 
275 Avtalet med Österrike (1959): Art. 4.6. 
276 Avtalet med Israel (1959): Art. III.6. 
277 Avtalet med Jugoslavien (1980): Art. 7.4.  
278 Prop. 1981/82:7 s. 4. 
279 Avtalet med Vietnam (1994): Art. 7.4. 
280 Prop. 1993/94:246 s. 45. 
281 Avtalet med Nya Zeeland (1979): Art. 5.7. Prop. 1979/80:164 s. 7-8. 
282 Avtalet med Nya Zeeland (1979): Art. 6. 
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2.5.3 Frågor med anknytning till art. 8 OECD:s modellavtal – 
”shipping, inland waterways transport and air transport” 

Art. 8 OECD:s modellavtal rör ”shipping, inland waterways transport and air 
transport”. I avtalet med Nigeria finns en avvikande reglering med anknytning 
till art. 8. Art. 8 har följande lydelse enligt OECD:s modellavtal: 

1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall 
be taxable only in the Contracting State in which the place of effective 
management of the enterprise is situated. 

2. Profits from the operation of boats engaged in inland waterways transport 
shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective 
management of the enterprise is situated. 

3. If the place of effective management of a shipping enterprise or of an 
inland waterways transport enterprise is aboard a ship or boat, then it shall be 
deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of 
the ship or boat is situated, or, if there is no such home harbour, in the 
Contracting State of which the operator of the ship or boat is a resident. 

4. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the 
participation in a pool, a joint business or an international operating agency. 

Avvikelse – hänvisning till ömsesidig överenskommelse 
Protokollet till avtalet med Nigeria innehåller en bestämmelse vilken rör 
motsvarande art. 8 OECD:s modellavtal. Här har behörig myndighet getts 
befogenhet att avgöra: ”If the competent authorities of the Contracting States by 
mutual agreement conclude that profits are derived by a resident or residents of 
a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic 
to or from […]”.283 Notera dock att avtalet med Nigeria inte trätt ikraft ännu. 

2.5.4 Frågor med anknytning till art. 14 och 15 OECD:s 
modellavtal – ”independent personal services och dependent 
personal services” 

Art. 14 och 15 avser ”independent personal services” respektive ”dependent 
personal services”. Art. 14 återfinns inte längre i modellavtalet, utan art. 15 har 
istället fått en mer generell innebörd. Det finns dock ett flertal svenska 
skatteavtal som fortfarande innehåller de båda avtalsartiklarna. Art. 15 har 
följande lydelse enligt modellavtalet: 

                                                        
283 Avtalet med Nigeria (2004): protokoll Art. 8.1. 
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1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and 
other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in 
respect of an employment shall be taxable only in that State unless the 
employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is 
so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that 
other State. 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a 
resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the 
other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if: 

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not 
exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period 
commencing or ending in the fiscal year concerned; and 

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a 
resident of the other State; and 

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment which the 
employer has in the other State. 

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration 
derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft 
operated in international traffic, or aboard a boat engaged in inland 
waterways transport, may be taxed in the Contracting State in which the 
place of effective management of the enterprise is situated. 

Den första gruppen av avvikelser – självständig yrkesutövning 
I avtalet med Pakistan finns en motsvarighet till den numera borttagna art. 14 
OECD:s modellavtal, vilken berör så kallade “independent personal services”, 
dvs. självständig yrkesutövning: ”The competent authorities of the Contracting 
States may, by mutual agreement, make any changes in the said monetary limit 
in view of changes in value of money, foreign exchange rates of other such 
circumstances.”284 Beloppen för ersättningarna anges i propositionen till 
avtalet.285 
 
Den andra gruppen av avvikelser – uthyrning av arbetskraft 
Art. 15 OECD:s modellavtal kallades tidigare för ”dependent personal 
services”286, dvs. osjälvständig yrkesutövning, och en variant av denna finns i 
avtalet med Tyskland, vilken berör uthyrning av arbetskraft: “The provisions of 
paragraph 2 shall not apply to remuneration derived in respect of services 
performed within the framework of professional hiring-out of labour. The 
competent authorities shall, according to Article 40, conclude such 

                                                        
284 Avtalet med Pakistan (1985): Art. 15.1.c. 
285 Prop. 1985/86:172 s. 38. 
286 Benämningen idag är kort och gott ”Income of employment”. 
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arrangements which are necessary for the avoidance of double imposition of 
withholding taxes and the securing of the tax claims of both Contracting 
States.”287 Enligt propositionen syftar artikeln till ömsesidiga överenskommelser 
i enskilda fall för att exempelvis avgöra beräkningen av dagar under 183-
dagarsregeln.288 

2.5.5 Frågor med anknytning till art. 7 och 15 OECD:s modellavtal 
– ”business profits” och ”personal services” 

Inom det nordiska skatteavtalet återfinns en avvikelse som har anknytning till 
art. 7 och 15 OECD:s modellavtal. Art. 7 finns återgiven i kap. 2.5.2 och art. 15 
i kap. 2.5.4. 
 
Avvikelse – renstängsel 
I protokollet till det nordiska avtalet återfinns en särskild hänvisning till 
ömsesidig överenskommelse i samband med art. 7 och 15.289 I första punkten 
anges att, oavsett vad som stadgas i art. 7, så ska: “the business concerned with 
the erection and maintenance of fences for reindeer along the sections of the 
Norwegian-Swedish frontier” endast beskattas i den stat där företaget har sitt 
hemvist. Bestämmelsen gäller emellertid enbart efter överenskommelse mellan 
de behöriga myndigheterna.290 

I andra punkten anges dessutom att, oavsett vad som stadgas i art. 15, så ska: 
”income derived by a resident of Norway or Sweden in respect of an 
employment exercised in Sweden or Norway, respectively, shall be taxable only 
in the State of which that person is a resident, if the employment is concerned 
with the erection and maintenance of fences for reindeer along the sections of 
the Norwegian-Swedish frontier.” Även i det här fallet krävs att 
överenskommelse träffats mellan de behöriga myndigheterna.291 

I tredje punkten anges att det som stadgas i första och andra punkterna även 
gäller i förhållandet mellan Norge och Finland.292 Slutligen anges i fjärde 
punkten att: ”The competent authorities of the Contracting States involved shall 
by mutual agreement determine the sections of the respective frontiers to which 
the provisions of paragraphs 1 to 3 shall apply.” 

                                                        
287 Avtalet med Tyskland (1992): Art. 15.4. 
288 Prop. 1992/93:3 s. 67. 
289 Det nordiska avtalet (1996): Protokoll punkt I.1-4. Se även prop. 1983/84:19 s. 148. 
290 Det nordiska avtalet (1996): Protokoll punkt I.1 och 4. 
291 Det nordiska avtalet (1996): Protokoll punkt I.2 och 4. 
292 Det nordiska avtalet (1996): Protokoll punkt I.3. 
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2.5.6 Frågor med anknytning till art. 18 och 19 OECD:s 
modellavtal – ”pensions” och ”government service” 

Artiklarna 18 och 19 OECD:s modellavtal omfattar olika slags pensioner, både 
statliga och privata. Några svenska skatteavtal innehåller bestämmelser som 
relaterar till dessa artiklar. Art. 18 har följande lydelse enligt modellen: 

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other 
similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration 
of past employment shall be taxable only in that State. 

Art. 19 har följande lydelse enligt OECD:s modellavtal: 

1.(a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, 
paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority 
thereof to an individual in respect of services rendered to that State or 
subdivision or authority shall be taxable only in that State. 

(b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be 
taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that 
State and the individual is a resident of that State who: 

(i) is a national of that State; or 

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering 
the services. 

2.(a) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, any pensions and other 
similar remuneration paid by, or out of funds created by, a Contracting State 
or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in 
respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be 
taxable only in that State. 

(b) However, such pensions and other similar remuneration shall be taxable 
only in the other Contracting State if the individual is a resident of and a 
national of, that State. 

3. The provisions of Articles 15, 16, 17, and 18 shall apply to salaries, wages, 
pensions, and other remuneration in respect of services rendered in 
connection with a business carried on by a Contracting State or a political 
subdivision or a local authority thereof.” 

Avvikelse – pensionsplaner 
I avtalen med Canada293 och Chile294 återfinns artiklar om pensionsplaner: ”the 
competent authorities of the first-mentioned State agrees that the pension plan 

                                                        
293 Avtalet med Canada (1996): Art. 27.3.b. 
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generally corresponds to a pension plan recognized for tax purposes by that 
State.” Bestämmelsen i avtalen har tillkommit för att underlätta 
pensionssparandet för personer som tillfälligt tar anställning i den andra 
avtalsslutande staten.295 I propositionen till avtalet med Canada anges regler för 
hur betalningar till en pensionsplan som en fysisk person med hemvist i den ena 
avtalsslutande staten erlägger i den andra staten ska behandlas skattemässigt. 
Bestämmelsen ger att betalningarna ska behandlas på samma sätt i hemviststaten 
som betalningar till en pensionsplan skulle ha behandlats i den andra staten. Den 
skattemässiga behandlingen ska gälla under vissa förutsättningar och under viss 
tid.296 Vilka förutsättningar och vilken tidsrymd anges inte närmare varken i 
skatteavtalet eller propositionen. Det får därför antas att det är upp till de 
behöriga myndigheterna att besluta härom. Se även avtalet med USA, vilket 
innehåller liknande, dock mer omfattande, bestämmelser.297 

Avtalen med Frankrike och Nederländerna innehåller också reglering 
angående pensionsplaner.298 Bestämmelserna behandlas dock i samband med art. 
24, eftersom de är relaterade till frågor kring icke-diskriminering. 

2.5.7 Frågor med anknytning till art. 20 OECD:s modellavtal – 
”students” 

Art. 20 OECD:s modellavtal rör studerande. I samband med denna artikel finns 
ett antal avvikelser i svenska skatteavtal. Art. 20 har följande lydelse enligt 
modellen: 

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately 
before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State 
and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his 
education or training receives for the purpose of his maintenance, education 
or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise 
from sources outside that State. 

Den första gruppen av avvikelser – ändring av beloppsgränser 
Art. 20 OECD:s modellavtal rör studenter. I ett antal svenska skatteavtal har 
behörig myndighet getts möjlighet att bestämma hur artikeln ska tillämpas samt 
göra ändringar vad gäller angivna belopp m.m. Avtalen har i huvudsak samma 
ordalydelse och följande citat utgör ett exempel på innehållet: “The competent 
authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode 
of application of the provisions […] The competent authorities may also agree 
on such changes of the amounts mentioned in those paragraphs as may be 

                                                                                                                                  
294 Avtalet med Chile (2004): Art. 28.4.b. 
295 Se även prop. 2004/05:20 s. 60. 
296 Avtalet med Canada (1996): Art. 27.3.b. Se även prop. 1996/97:39 s. 72. 
297 Avtalet med USA (1994): Art. 19.4.a.ii. Se även prop. 1994/95:60 s. 72-73. 
298 Avtalen med Frankrike (1990) Art. 24.6 och Nederländerna (1991): Art. 26. 



Internationella Handelshögskolan i Jönköping 

144 

reasonable with regard to changes in the value of money, amended legislation in 
a Contracting State or other similar circumstances.”299 
 
Den andra gruppen av avvikelser – inbjudan av professorer m.fl. 
I avtalet med Indien finns möjlighet för professorer, lärare och forskare att, efter 
inbjudan till ett universitet eller likande i den andra avtalsslutande staten, arbeta 
skattefritt under en begränsad tid. För skattefrihet krävs godkännande av behörig 
myndighet i staten varifrån inbjudan härstammar. “A professor, teacher or 
research scholar who visits a Contracting State at the invitation of that State or 
of a university, college, school or other such institution of that State not 
exceeding three years solely for the purpose of teaching, giving lectures or 
carrying out research at such institution and who is, or was immediately before 
that visit, a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in 
the first-mentioned State, provided that the institution in question receives 
approval from the competent authority of that Contracting State, on his 
remuneration for such activity during the period of the first year from the date of 
his arrival and in the subsequent years the exemption will be only in respect of 
remuneration derived by him from outside that State.”300 Den här bestämmelsen 
är flitigt använd och är också den artikel som medfört flest antal ömsesidiga 
överenskommelser när det gäller fysiska personer, enligt behörig myndighet så 
kallade mängdärenden.301 

2.5.8 Frågor med anknytning till art. 23 OECD:s modellavtal – 
“methods for elimination of double taxation” 

Ett stort antal svenska skatteavtal innehåller hänvisning till behörig myndighet 
och ömsesidig överenskommelse i samband med motsvarigheten till 
metodartikeln 23 OECD:s modellavtal.302 Enligt modellavtalet lyder art. 23 A 
enligt följande: 

1. Where a resident of a Contracting State derives income or owns capital 
which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in 
the other Contracting State, the first-mentioned State shall, subject to the 
provisions of paragraphs 2 and 3, exempt such income or capital from tax. 

2. Where a resident of a Contracting State derives items of income which, in 
accordance with the provisions of Articles 10 and 11, may be taxed in the 
other Contracting State, the first-mentioned State shall allow as a deduction 

                                                        
299 Avtalen med Singapore (1968): Art. XVI.3, Rumänien (1976): Art. 22.4, Italien (1980): Art. 
21.3, Jugoslavien (1980): Art. 19.5, Tunisien (1981): Art. 18.4, Ungern (1981): Art. 20.3, Pakistan 
(1985): Art. 20.2.b, det nordiska avtalet (1996): Protokoll punkt IX och Avtalet med Indien (1997): 
Art. 21.1. 
300 Avtalet med Indien (1997): Art. 21.1. 
301 Enligt uppgift av behörig myndighet. Se vidare kap. 1.5.5. 
302 En fördjupad studie av art. 23 i svenska skatteavtal har företagits av Kleist, 2012. 
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from the tax on the income of that resident an amount equal to the tax paid in 
that other State. Such deduction shall not, however, exceed that part of the 
tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to such 
items of income derived from that other State. 

3. Where in accordance with any provision of the Convention income derived 
or capital owned by a resident of a Contracting State is exempt from tax in 
that State, such State may nevertheless, in calculating the amount of tax on 
the remaining income or capital of such resident, take into account the 
exempted income or capital. 

4. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income derived or capital 
owned by a resident of a Contracting State where the other Contracting State 
applies the provisions of this Convention to exempt such income or capital 
from tax or applies the provisions of paragraph 2 of Article 10 or 11 to such 
income. 

Art. 23 B har följande lydelse enligt OECD:s modellavtal: 

1. Where a resident of a Contracting State derives inome or owns capital 
which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in 
the other Contracting State, the first-mentioned State shall allow: 

(a) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount 
equal to the income tax paid in that other State; 

(b) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount 
equal to the capital tax paid in that other State. 

Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the 
income tax or capital tax, as computed before the deduction is given, which is 
attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be 
taxed in that other State. 

2. Where in accordance with any provision of the Convention income derived 
or capital owned by a resident of a Contracting State is exempt from tax in 
that State, such State may nevertheless, in calculating the amount of tax on 
the remaining income or capital of such resident, take inot account the 
exempted income or capital. 

Den första gruppen av avvikelser – tidsbegränsade bestämmelser 
Den vanligaste hänvisningen berör situationen då en bestämmelse är 
tidsbegränsad, dvs. bestämmelsen endast ska tillämpas under exempelvis de tio 
kommande åren efter avtalet blivit gällande. Följande lydelse får exemplifiera 
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bestämmelsen vilken återfinns i ett stort antal svenska skatteavtal: ”This period 
may be extended by a mutual agreement between the competent authorities.”303 
 
Den andra gruppen av avvikelser – skatter som omfattas304 
I avtalet med Spanien anges däremot en annorlunda bestämmelse, vilken hänför 
sig till situationen ”where exemption from or reduction of Spanish tax on 
dividends, interest or royalties, received by a resident of Sweden, has been 
granted for a limited period of time […]”.305 I protokollet till avtalet med 
Spanien har behörig myndighet getts befogenhet att avgöra vilka spanska skatter 
som ska omfattas: ”The competent authorities of the Contracting States shall 
mutually agree on the Spanish tax legislation to which the provisions of this 
paragraph shall apply.”306 

En helt annan reglering återfinns i avtalen med Malta307 och Indien308, vilken 
anger att vissa angivna aktiviteter endast ska beskattas med femton procent. 
Dock anges vidare att de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna 
kan komma överens om att utöka bestämmelsens tillämpningsområde till andra 
aktiviteter: ”The competent authorities may agree to extend the application of 
this provision also to other activities.” 
 

                                                        
303 Avtalet med Singapore (1968): Art. XIX.5, 6 och 9. Se även prop. 1991/92:114. Kenya (1973): 
Art. XXII.4. Se även prop. 1973:183 s. 9, Rumänien (1976): Art. 25.2. Prop. 1976/77:154 s. 8, 
Tanzania (1976): Art. 24.6. Se även prop. 1976/77:8 s. 7, Jugoslavien (1980): Art. 22.3. Se även 
prop. 1981/82:7 s. 6, Korea (1981): Art. 22.4. Prop. 1981/82:107 s. 34, Bangladesh (1982): Art. 
23.4. Se även prop. 1982/83:96 s. 33, Sri Lanka (1983): Art. 23.5. Se även prop. 1983/84:2 s. 35, 
Trinidad och Tobago (1984): Art. 23.3. Se även prop. 1983/84:134 s. 36, Pakistan (1985): Art. 
23.2.d. Se även prop. 1985/86:172 s. 39, Cypern (1988): Art. 21.3.d. Se även prop. 1988/89:61 s. 
40-41, Turkiet (1988): Art. 23.3. Se även prop. 1987/88:111 s. 37, Zimbabwe (1989): Art. 23.2.c. 
Se även prop. 1988/89:146 s. 42, Barbados (1991): Art. 23.2.e-f. Se även prop. 1991/92:11 s. 46, 
Mexico (1992): Art. 22.3. Se även prop. 1992/93:45 s. 50, Botswana (1992): Art. 23.2.e. Se även 
prop. 1992/93:94 s. 43, Mauritius (1992): Art. 22.3. Se även prop. 1992/93:24 s. 48, Namibia 
(1993): Art. 23.2.e. Se även prop. 1993/94:74 s. 51, Gambia (1993): Art. 22.2.e. Se även prop. 
1993/94:154 s. 52, Estland/Lettland (1993): Art. 23.1.e. Prop. 1992/93:177 s. 58-59 och prop. 
1992/93:252 s. 57-58, Litauen (1993): Art. 24.1.e. Se även prop. 1993/94:7 om 
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen s. 60-61, Venezuela (1993): Art. 23.2.e. Se 
även prop. 1993/94:72 s. 45-46, Egypten (1994): Art. 23.1.e. Se även prop. 1994/95:204 s. 54, 
Bolivia (1994): Art. 22.2.e. Se även prop. 1993/94:155 s. 44-45, Vitryssland (1994): Art. 22.2.f. Se 
även prop. 1993/94:230 s. 44-45, Vietnam (1994): Art. 22.2.f. Se även prop. 1993/94:246 s. 50, 
Ukraina (1995): Art. 22.2.e. Se även prop. 1995/96:55 s. 52, Argentina (1995): Art. 22.2.g. Se även 
prop. 1995/96:53 s. 56, Malta (1995): Art. 22.2.e. Se även prop. 1995/96:95 s. 50, Indien (1997): 
Art. 24.3.e. Se även prop. 1997/98:30 s. 62, Makedonien (1998): Art. 23.2.f. Se även prop. 
1997/98:135 s. 53, Albanien (1998): Art. 23.2.e. Se även prop. 1998/99:12 s. 53-54, Kina (1999): 
Art. 23.5. Se även prop. 1986/87:17 s. 36, Malaysia (2002): Art. 23.2.e. Se även prop. 2003/04:173 
s. 56 och Nigeria (2004): Art. 22.2.f. Se även prop. 2004/05:141 s. 56-57. 
304 Se även med kap. 2.4.1 avseende art. 2 OECD:s modellavtal. 
305 Avtalet med Spanien (1976): Art. XXIV.4. Se även prop. 1976/77:2 s. 10-11. 
306 Avtalet med Spanien (1976): protokoll punkt IV. Ad paragraph 4 of Art. XXIV. Se även prop. 
1976/77:2 s. 11. 
307 Avtalet med Malta (1995): Art. 22.2.d. Se även prop. 1995/96:95 s. 50. 
308 Avtalet med Indien (1997): Art. 24.3.d. 
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Den tredje gruppen av avvikelser – stimuleringsåtgärder 
I ett antal avtal ges en mer fördelaktig beskattning i vissa särskilt angivna 
situationer. Här avses vanligen speciella bestämmelser som rör 
stimuleringsåtgärder (incentive provisions) i den ena avtalsslutande staten. I ett 
antal av dessa fall har behörig myndighet getts befogenhet att avgöra artikelns 
omfattning: “Any other provisions which may subsequently be enacted granting 
an exemption or reduction of tax which the competent authorities of the 
Contracting States agree to be for the purpose of economic development.”309 

Avtalet med Mauritius innehåller en bestämmelse med i stort sett samma 
innehåll: ”[…] but for that exemption or reduction shall be taken into account 
[…] only where the exemption or reduction is certified by the competent 
authority of Mauritius as having been given with a view to promoting economic 
development in Mauritius.”310 

Avtalet med Zambia har innehållsmässigt samma innebörd: ”The competent 
authorities of the Contracting States shall consult each other in order to 
determine whether this paragraph shall be altered so as taken into account new 
or amended legislation on investment incentives.”311 

Vidare finns ytterligare avtal med liknande innebörd, dock har fokus lagts 
mer på huruvida lagstiftning som introduceras efter att skatteavtalet blivit 
tillämpligt ska omfattas av de mer fördelaktiga bestämmelserna. Detsamma 
gäller för huruvida lagstiftning som fanns när avtalets slöts, men som förändrats, 
ska omfattas. Här har i vissa fall behörig myndighet getts befogenhet att avgöra 
avtalsartikelns tillämpningsområde. Se avtalen med Barbados: ”The provisions 
[…] shall not apply to an incentive provision which is amended after the 
signature of this Convention if the change is a substantive one. The competent 
authorities of the Contracting States may, however, agree that the provisions 
[…] shall still be applicable on such a provision even after it has been so 
amended […]”312, och Mauritius: “any other provisions which may subsequently 
be made granting an exemption or reduction which is agreed by the competent 
authorities of the Contracting States to be of a substantially similar character, if 
it has not been modified thereafter or has been modified only in minor respects 
so as not to affect its general character”313. Detta gäller även avtalen med 
Thailand och Namibia vilka innehåller liknande special incentive provisions.314 

 

                                                        
309 Avtalet med Kenya (1973): Art. XXII.4.b.iii. Se även prop. 1973:183 s. 9 och Tanzania (1976): 
Art. 24.5. Se även prop. 1976/77:8 s. 7 
310 Avtalet med Mauritius (1992): Art. 22.3.d-f. Se även prop. 1992/93:24 s. 48. 
311 Avtalet med Zambia (1974): Art. XXII.3. Se även prop. 1974:119 s. 8. 
312 Avtalet med Barbados (1991): Art. 23.1.e-f. Se även prop. 1991/92:11 s. 46. 
313 Avtalet med Mauritius (1992): Art. 22.3.d-f. Se även prop. 1992/93:24 s. 48. I stort sett samma 
lydelse även i avtalet med Jamaica (1985): Art. 23.3.b. Se även prop. 1985/86:69 s. 39. 
314 Avtalen med Thailand (1988): Art. 23.3.a.iii. Se även prop. 1988/89:120 s. 43-44 och Namibia 
(1993): Art. 23.2.d. Se även prop. 1993/94:74 s. 51. 
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Den fjärde gruppen av avvikelser – bestämmande av inkomstkällan 
I avtalet med Nya Zeeland återfinns en specialreglering i metodartikeln 
angående bestämmande av inkomstkällan.315 För att tillämpa tekniken som 
används i metodartikeln måste det kunna fastställas var inkomstkällan är 
belägen. I de fall avtalet inte reglerar detta ska frågan avgöras enligt intern 
lagstiftning i de avtalsslutande staterna. Om de båda staterna har olika 
uppfattning om var källan anses vara belägen hänvisas till ömsesidig 
överenskommelse.316 
 
Den femte gruppen av avvikelser – begränsningar av källstatsbeskattningen 
När det gäller tillämpningen av begränsningar av källstatens beskattning anges i 
avtalet med Italien att: “The competent authorities of the Contracting States 
shall by mutual agreement settle the mode of application of this Article, in 
accordance with the provisions of Article 26 of this Convention. They may also, 
by mutual agreement, establish other procedures for application of the 
limitations on tax laid down in this Convention.”317 

2.5.9 Frågor med anknytning till art. 24 OECD:s modellavtal – 
”non-discrimination” 

Art. 24 OECD:s modellavtal handlar om icke-diskriminering. Ett antal svenska 
skatteavtal innehåller avvikelser i förhållande till modellavtalet, genom att 
hänvisning görs till ömsesidig överenskommelse. Art. 24 har följande lydelse 
enligt modellavtalet: 

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other 
Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, 
which is other or more burdensome than the taxation and connected 
requirements to which nationals of that other State in the same circumstances 
are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions 
of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the 
Contracting States. 

2. Stateless persons who are residents or a Contracting State shall not be 
subjected in either Contracting State to any taxation or any requirement 
connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation 
and connected requirements to which nationals of the State concerned in the 
same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be 
subjected. 

3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a 
Contracting State has in the other Contracting State shall not be less 

                                                        
315 Avtalet med Nya Zeeland (1979): Art. 23.3-4. Se även prop. 1979/80:164 s. 11. 
316 Prop. 1979/80:164 s. 11. 
317 Avtalet med Italien (1980): Art. 29.3. 
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favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of 
that other State carrying on the same activities. This provision shall not be 
construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other 
Contracting State any personal allowances, reliefs or reductions for taxation 
purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants 
to its own residents. 

4. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 4 of 
Article 11, or paragraph 4 of Article 12, apply, interest, royalties and other 
disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the 
other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable 
profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they 
had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts 
of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting 
State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such 
enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been 
contracted to a resident of the first-mentioned State. 

5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly 
owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the 
other Contracting State, shall not be subject in the first-mentioned State to 
any taxation or any requirement connected therewith which is other or more 
burdensome than the taxation and connected requirements to which other 
similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected. 

6. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of 
Article 2, apply to taxes of every kind and description. 

Den första gruppen av avvikelser – pensioner 
I två svenska skatteavtal har behörig myndighet getts möjlighet att reglera 
frågan huruvida en pensionsfond eller pensionsplan ska anses skatterättsligt 
godkänd. Regleringen återfinns i artiklarna vilka behandlar icke-diskriminering i 
avtalet med Frankrike318 och Nederländerna319. Den franska bestämmelsen 
innebär att om en fysisk person har hemvist eller vistas tillfälligt i den ena 
avtalsslutande staten (A) och gör inbetalningar till en pensionsanstalt i (A), 
vilken har godkänts för skattemässiga ändamål av behörig myndighet i den 
andra staten (B), där den fysiska personen tidigare hade hemvist, ska 
betalningen behandlas på samma sätt som inbetalning till pensionsanstalt i staten 
(A). För svensk del blir innebörden att premier som betalas till fransk 
pensionsanstalt under vissa förutsättningar är avdragsgilla i Sverige.320 

Lydelsen i det holländska avtalet utgörs av: “The competent authority of the 
first-mentioned State agrees that the pension plan corresponds to a pension plan 
recognized for tax purposes by that State. The competent authorities of the 

                                                        
318 Avtalet med Frankrike (1990): Art. 24.6. 
319 Avtalet med Nederländerna (1991): Art. 26. 
320 Prop. 1990/91:174 s. 55-56. 
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Contracting States may by common agreement prescribe conditional rules 
concerning the application of this provision.”321 

 
Den andra gruppen av avvikelser – skattebefriade institutioner 
Avtalet med Frankrike innehåller även en ytterligare klausul om icke-
diskriminering där behörig myndighet berörs. Syftet med bestämmelsen är att 
bereda de behöriga myndigheterna möjlighet att träffa överenskommelse om 
eventuell skattefrihet och andra fördelar som ges till den egna statens 
offentligrättsliga organ m.fl., som inte bedriver kommersiell eller industriell 
verksamhet, även ska omfatta motsvarande organ i den andra avtalsslutande 
staten.322 Regleringen har gjorts genom angivandet av: “Subject to case-by-case 
agreement between the competent authorities of the Contracting States” ska 
tillämpas.323 
 
Den tredje gruppen av avvikelser – fast driftsställe och avräkning 
I protokollet till avtalet med Spanien finns särskilda bestämmelser som rör den 
svenska beskattningen av fasta driftställen tillhörande spanska bolag. Det anges 
att Sverige inte är skyldigt att ge samma rätt till avräkning till ifrågavarande 
spanska bolag, vilken ges till svenska bolag. Vidare anges: “The competent 
authorities shall consult each other in order to decide whether the provisions of 
the first sub-paragraph shall continue to apply if the Swedish legislation referred 
to is amended as to the maximum amount of deduction allowed of in other 
similar respects.”324 
 
Den fjärde gruppen av avvikelser – åtgärder som inte omfattas av avtalet 
I det amerikanska avtalet anges att diskrimineringsbestämmelsen utgör 
huvudregeln, om inte de behöriga myndigheterna har beslutat att en skatteåtgärd 
inte omfattas av avtalet och därmed faller utanför avtalets 
tillämpningsområde.325 

2.5.10 Frågor med anknytning till art. 26 OECD:s modellavtal – 
“exchange of information” 

Informationsutbyte326 mellan de avtalsslutande staterna regleras av art. 26.1 
OECD:s modellavtal. Det stadgas att behöriga myndigheter ska utbyta viss 
information med varandra, dock finns ingen hänvisning till ömsesidig 
överenskommelse eller liknande. Samtliga svenska skatteavtal, utom det 
nordiska, innehåller någon form av art. 26 OECD:s modellavtal. När det gäller 

                                                        
321 Avtalet med Nederländerna (1991): Art. 26. 
322 Prop. 1990/91:174 s. 56. 
323 Avtalet med Frankrike (1990): Art. 24.7. Se även prop. 1990/91:174 s. 55-56. 
324 Avtalet med Spanien (1976): protokoll punkt V. Ad paragraph 3 of Art. XXV. 
325 Avtalet med USA (1994): Art. 1.3.b. Prop. 1994/95:60 s. 60. 
326 Se vidare kap. 4.6.1. 
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avtalet med Schweiz, så innehöll det ursprungliga avtalet ingen sådan 
bestämmelse. Det klargjordes dock under avtalsförhandlingarna att, även utan en 
särskild avtalsbestämmelse rörande informationsutbyte, fanns möjlighet för de 
behöriga myndigheterna att bistå varandra för att förhindra uppenbara missbruk 
av avtalet.327 År 2011 undertecknades emellertid ett protokoll mellan Sverige 
och Schweiz om informationsutbyte. Protokollet godkändes av riksdagen under 
2012 och trädde ikraft under samma år. De nya bestämmelserna tillämpas från 
och med den 1 januari 2013. 

Under den senaste tiden har ett flertal partiella skatteavtal tecknats mellan 
Sverige och så kallade skatteparadis. Avtalen innehåller bland annat klausuler 
om informationsutbyte, se exempelvis avtalen med Isle of man, Aruba, 
Nederländska Antillerna, Brittiska Jungfruöarna, Bermuda, Guernsey, Jersey 
och Caymanöarna.328 Avtalen innehåller även bestämmelser om ömsesidig 
överenskommelse, men eftersom avtalen är partiella faller de utanför 
undersökningens syfte.329 

I likhet med art. 25 är propositionerna avseende art. 26 synnerligen magra. I 
de flesta fall anges endast att bestämmelserna om utbyte av upplysningar finns i 
art. 26. Det får även här antas att lagstiftaren valt att lägga förfarandet helt hos 
den behöriga myndigheten. I propositionen till avtalet med Canada talas dock 
om en utvidgning av artikelns omfattning till att innefatta samtliga skatter vilka 
tas ut av stat kommun och landsting.330 

Art. 26 har följande lydelse enligt OECD:s modellavtal: 

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such 
information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this 
Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws 
concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the 
Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, 
insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The 
exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2. 

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall 
be treated as secret in the same manner as information obtained under the 
domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or 
authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the 
assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the 
determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or 
the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the 
information only for such purposes. They may disclose the information in 
public court proceedings or in judicial decisions. 

                                                        
327 Prop. 1965:177 s. 39. 
328 För en mer fullständig översikt, se Willfors & Lundgren, (2011) s. 41-46. 
329 Se kap. 1.3. 
330 Avtalet med Canada (1996): Art. 25.4. Prop. 1996/97: s. 71. 
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3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to 
impose on a Contracting State the obligation: 

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and 
administrative practice of that or of the other Contracting State; 

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the 
normal course of the administration of that or of the other Contracting State;  

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, 
commercial or professional secret or trade process, or information, the 

disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public). 

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this 
Article, the other Contracting State shall use its information gathering 
measures to obtain the requested information, even though that other State 
may not need such information for its own tax purposes. The obligation 
contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 
3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting 
State to decline to supply information solely because it has no domestic 
interest in such information. 

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a 
Contracting State to decline to supply information solely because the 
information is held by a bank, other financial institution, nominee or person 
acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership 
interests in a person. 

Det finns några avvikelser från art. 26 OECD:s modellavtal införda i svenska 
skatteavtal. Avvikelserna behandlas nedan. 

 
Den första gruppen avvikelser – hänvisning till ömsesidig överenskommelse 
I avtalet med Spanien anges att de behöriga myndigheterna genom en särskild 
överenskommelse ska bestämma omfattningen av de båda staternas förpliktelser 
enligt artikeln: ”The competent authorities of the Contracting States shall by 
mutual agreement settle the mode of application of this paragraph.”331 
 
Den andra gruppen av avvikelser – art. 26-27 tillsammans 
Denna avvikelse behandlas i kap. 2.5.11. 

                                                        
331 Avtalet med Spanien (1976): Protokoll Ad paragraph 1 of Art. XXVII. 
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2.5.11 Frågor med anknytning till art. 26 och 27 OECD:s 
modellavtal – “exchange of information” och “assistance in 
the collection of taxes” 

Med hänsyn till avgränsningarna behandlas endast det tyska avtalet332 närmare i 
avsnittet.333 I det tyska avtalet återfinns en särskild avvikelse från modellavtalet, 
vilken behandlas nedan. Avvikelsen avser att informationsutbyte och 
handräckning behandlas sammantaget och mer utförligt. Art. 26 OECD:s 
modellavtal återges i kap. 2.5.10 och 27 OECD:s modellavtal återges i kap. 
2.4.7. 
 
Avvikelser – informationsutbyte och handräckning tillsammans 
I tyska avtalet har bestämmelser om både informationsutbyte334 och 
handräckning i skatteärenden335 förlagts till ett eget kapitel kallat ”assistance in 
tax matters”.336 Art. 29.1 anger generellt att: ”The competent authorities of the 
Contracting States shall provide assistance to each other: (a) through exchange 
of information; (b) through assistance in recovery, including measures of 
conservancy; and (c) in the service of documents.” Efterföljande artiklar anger 
hur informationsutbytet ska gå till och vad det kan omfatta samt vidare 
bestämmelser om handräckningsärenden. Häri inkluderas även tidsgränser, 
procedurregler samt sekretessfrågor. Artiklarna anger vad behörig myndighet 
har befogenhet att göra, men då inte några särskilda bestämmelser angående 
behörig myndighet anges, behandlas inte bestämmelsen ytterligare i detta 
sammanhang. 

Det kan dock vara värt att notera att art. 36.3, vilken rör begränsningar i 
skyldigheten att ge assistans, kan underställas möjligheten till skiljedom: 
”Where an act of assistance concerns circumstances covered by Chapters II337, 
III338 and IV339 it can be made dependent on an agreement on arbitration 
proceedings within the sense of the second sentence of paragraph 5 of Article 
41.” 

2.5.12  Övriga frågor 

I det nordiska avtalet återfinns i protokollet en bestämmelse som omfattar art. 7, 
8, 13, 15 och 23 i förhållande till ”the consortia Scandinavian Airlines System 

                                                        
332 Se kap. 2.3.4. 
333 Se kap. 1.3. 
334 Art. 26 OECD:s modellavtal återges i kap. 2.5.10. 
335 Art. 27 OECD:s modelalvtal återges i kap. 2.4.7. 
336 Avtalet med Tyskland (1992): Chapter IV Assistance in tax matters, Art. 29-37. Se vidare: prop. 
1992/93:3 s. 73-74. 
337 Taxation of income and capital. 
338 Taxation of estates, inheritances and gifts. 
339 Assistance in tax matters. 
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(SAS), Scanair or SAS Commuter”.340 I artikeln anges att bestämmelserna ska 
gälla för ”any other consortium or similar entity for the carrying on of air 
transport or other activities directly related thereto, the shares in which are 
owned, directly or indirectly, solely by partners of SAS and which is mainly 
organized according to the same principles as SAS.”341 Det är dock avhängigt att 
ömsesidig överenskommelse först har träffats mellan de behöriga 
myndigheterna.342 

2.5.13 Sammanfattning 

Den tredje huvudgruppen består av de svenska skatteavtalsbestämmelser som 
hänvisar till ömsesidig överenskommelse och som motsvaras av artiklar i 
OECD:s modellavtal, men där modellen inte innehåller hänvisning till ömsesidig 
överenskommelse. Det inventerade materialet struktureras med hjälp av följande 
frågor: (1) i vilka frågor hänvisas särskilt till ömsesidig överenskommelse och 
(2) vilka avvikelser från modellavtalet kan identifieras?343 

När det gäller den första frågan, så återfinns i sammanhanget artiklar om 
”general definitions” (motsvarande art. 3.2)344, ”permanent establishment” och 
”business profits” (motsvarande art. 5 och 7)345, ”shipping, inland waterways, 
transport and air transport” (motsvarande art. 8)346, ”independent personal 
services and dependent personal services” (motsvarande art. 14 och 15)347, 
”business profits” och ”personal services” (motsvarande art. 7 och 15)348, 
”pensions” och ”government services” (motsvarande art. 18 och 19)349, 
”students” (motsvarande art. 20)350, ”methods for elimination of double 
taxation” (motsvarande art. 23)351, ”non-discrimination” (motsvarande art. 24)352 
och ”exchange of information” och ”assistance in the collection of taxes” 
(motsvarande 26 och 27)353. 

Den andra frågan omfattar vilka avvikelser som återfinns i förhållande till 
OECD:s modellavtal. Avvikelserna kan sammantaget grupperas enligt följande, 
vilket med fördel kan läsas tillsammans med tabellen i bilaga 3: 

 

                                                        
340 Det nordiska avtalet (1996): Protokoll punkt III.1-2. 
341 Det nordiska avtalet (1996): Protokoll punkt III.3. 
342 Det nordiska avtalet (1996): Protokoll punkt III.3. 
343 Se kap. 2.5. 
344 Se kap. 2.5.1. 
345 Se kap. 2.5.2. 
346 Se kap. 2.5.3. 
347 Se kap. 2.5.4. 
348 Se kap. 2.5.5. 
349 Se kap. 2.5.6. 
350 Se kap. 2.5.7. 
351 Se kap. 2.5.8. 
352 Se kap. 2.5.9. 
353 Se kap. 2.5.11. 
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”General definitions”: 
• Odefinierade uttryck och termer354 

”Permanent establishment” och ”business profits”: 
• Fast driftsställe eller inte?355 

• Beräkning avseende fasta driftsställen356 

• Tillämpning av art. 9 eller inte?357 

”Shipping, inland waterways, transport and air transport”: 
• Art. 8 och ömsesidig överenskommelse358 

”Independent personal services and dependent personal services”: 
• Självständig yrkesutövning359 

• Uthyrning av arbetskraft360 

”Business profits” och ”personal services”: 
• Renstängsel361 

”Pensions” och ”government services”: 
• Pensionsplaner362 

”Students”: 
• Ändring av beloppsgränser363 

• Inbjudan av professorer m.fl.364 

”Methods for elimination of double taxation”: 
• Tidsbegränsade bestämmelser365 

• Skatter som omfattas366 

• Stimuleringsåtgärder367 

• Bestämmande av inkomstkällan368 

                                                        
354 Se kap. 2.5.1. 
355 Se kap. 2.5.2 (se första gruppen av avvikelser). 
356 Se kap. 2.5.2 (se andra gruppen av avvikelser). 
357 Se kap. 2.5.2 (se tredje gruppen av avvikelser). 
358 Se kap. 2.5.3. 
359 Se kap. 2.5.4 (se första gruppen av avvikelser). 
360 Se kap. 2.5.4 (se andra gruppen av avvikelser). 
361 Se kap. 2.5.5. 
362 Se kap. 2.5.6. 
363 Se kap. 2.5.7 (se första gruppen av avvikelser). 
364 Se kap. 2.5.7 (se andra gruppen av avvikelser). 
365 Se kap. 2.5.8 (se första gruppen av avvikelser). 
366 Se kap. 2.5.8 (se andra gruppen av avvikelser). 
367 Se kap. 2.5.8 (se tredje gruppen av avvikelser). 
368 Se kap. 2.5.8 (se fjärde gruppen av avvikelser). 
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• Begränsningar av källstatsbeskattningen369 

”Non-discrimination”: 
• Pensioner370 

• Skattebefriade institutioner371 

• Fast driftsställe och avräkning372 

• Åtgärder som inte omfattas av avtalet373 

”Exchange of information”: 
• Hänvisning till ömsesidig överenskommelse374 

”Exchange of information” och ”assistance in the collection of taxes”: 
• Informationsutbyte och handräckning tillsammans375 

2.6 Den fjärde huvudgruppen – hänvisning till 
ömsesidig överenskommelse i artikel utan 
anknytning till modellavtalet  

2.6.1 Frågor relaterade till ”off-shorelagstiftning” och ”limitation of 
relief/limitation on benefit”-bestämmelser 

Den första gruppen av avvikelser – off-shoreverksamhet 
Så kallad off-shoreverksamhet är en slags verksamhet som vanligen bedrivs av 
bolag som inte utövar näringsverksamhet i en avtalsslutande stat, utan där i stort 
sett samtliga inkomster härrör från källor utanför den avtalsslutande staten. 
Syftet med begränsningsregler angående off-shoreverksamhet är att förhindra att 
avtalsförmåner ges till bolag som är konstruerade enbart av skattemässiga 
skäl.376 Skatteavtal syftar till att eliminera eller minska de skattehinder som 
finns, dock är inte syftet att de ska kunna användas för konstlade upplägg för att 
uppnå dubbel skattefrihet eller mycket låg beskattning. Det är därför svensk 
skatteavtalspolitik att införa spärregler som en gardering för eventuella 
ändringar i intern lagstiftning i de stater med vilka Sverige ingår nya 
skatteavtal.377 

                                                        
369 Se kap. 2.5.8 (se femte gruppen av avvikelser). 
370 Se kap. 2.5.9 (se första gruppen av avvikelser). 
371 Se kap. 2.5.9 (se andra gruppen av avvikelser). 
372 Se kap. 2.5.9 (se tredje gruppen av avvikelser). 
373 Se kap. 2.5.9 (se fjärde gruppen av avvikelser). 
374 Se kap. 2.5.10. 
375 Se kap. 2.5.11. 
376 Se exempelvis prop. 1998/99:12 s. 55. 
377 Se exempelvis prop. 1998/99:12 s. 56. 
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I tre svenska avtal har dessutom en koppling till behörig myndighet lagts till 
begränsningsregeln. Det gäller för avtalen med Gambia, Namibia och Argentina, 
vilka i stort sett har samma lydelse: “If in the future [the Contracting State] will 
introduce offshore legislation, the competent authorities shall by mutual 
agreement decide how the Convention shall apply to enterprises enjoying 
privileges according to that legislation.”378 Bestämmelsen innebär att avtalet inte 
ska tillämpas på företag som åtnjuter förmåner i form av off-shore lagstiftning. 
De behöriga myndigheterna kan dock träffa en ömsesidig överenskommelse om 
att avtalet ändå ska tillämpas och därmed berättiga företag till avtalsförmåner.379 
 
Den andra gruppen av avvikelser – limitation of relief-bestämmelser 
I avtalet med Malaysia återfinns en så kallad limitation of relief-bestämmelse: 
“Any provisions of this Agreement conferring an exemption or a reduction of 
tax shall not apply to persons entitled to any tax benefits under: (a) a law of 
either one of the States which has been identified in an Exchange of Notes 
between the States […]”380 Syftet med artikeln är framför allt att förhindra att 
off-shoreverksamhet, co-ordination centers, huvudkontor eller liknande 
verksamhet, vars uppbyggnad styrs av skatteskäl, åtnjuter förmåner under 
skatteavtalet.381 I Malaysia finns off-shorelagstiftning som inte bör omfattas av 
avtalet, bland annat den lagstiftning som gäller på Labuan Island. Enligt 
lagstiftningen beskattas exempelvis bank- och försäkringsbolag med en 
skattesats om tre procent, vilket kan jämföras med Malaysias normala 
bolagsskattesats om trettiofem procent.382 I samband med avtalets 
undertecknande har Sverige och Malaysia kommit överens om att avtalets 
förmåner inte ska tillämpas på dylika bolag.383 
 
Den tredje gruppen av avvikelser – limitation on benefits-bestämmelse 
I avtalet med Barbados återfinns följande lydelse: “If one of the Contracting 
States proposes to deny benefits to a resident of the other Contracting State by 
reason of this Article, the competent authorities of the Contracting States shall 
consult each other”.384 Art. 24 i avtalet med Barbados innehåller således en så 
kallad limitation on benefit-klausul. I paragraf 1 behandlas otillbörligt 
utnyttjande av avtalets bestämmelser (så kallad treaty shopping) och paragraf 2 
behandlar off-shorelagstiftning.385 Enligt paragraf 4 är det de behöriga 
myndigheternas uppgift att överlägga huruvida en verksamhet ska anses 
omfattas av första paragrafen respektive fastställa om ett bolag anses berättigat 

                                                        
378 Avtalet med Gambia (1993): protokollet, Namibia (1993): protokollet punkt 1 och Argentina 
(1995): protokollet punkt 1.b. 
379 Avtalet med Argentina (1995): punkt 1.b. Se även prop. 1995/96:53 s. 48. 
380 Avtalet med Malaysia (2002): Art. 27.2. 
381 Prop. 2003/04:173 s. 58. 
382 Prop. 2003/04:173 s. 59. Se även prop. 1994/95:193 s. 31-34. 
383 Prop. 2003/04:173 s. 59-60. 
384 Avtalet med Barbados (1991): Art. 24.4. 
385 Prop. 1991/92:11 s. 46-48. 
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till de särskilda skattelättnaderna som anges i andra paragrafen.386 Det bör 
poängteras att när det gäller paragraf 1 ska inte avtalets bestämmelser om icke-
diskriminering (art. 25) och förfarandet vid ömsesidig överenskommelse (art. 
26) tillämpas på bolag som avses i paragraf 2. Bolagen omfattas däremot av 
avtalets bestämmelser om informationsutbyte (art. 27).387 

Ytterligare en limitation of benefit-bestämmelse återfinns i avtalet med USA: 
“The competent authorities of the Contracting States shall consult together with 
a view to developing a commonly agreed application of the provisions of this 
Article. The competent authorities shall, in accordance with the provisions of 
Article 26 (Exchange of information), exchange such information as is 
necessary for carrying out the provisions of this Article and safeguarding, in 
cases envisioned therein, the application of their domestic law.”388 Enligt 
förarbetet är syftet med bestämmelsen att motverka treaty shopping. Motverkan 
sker genom att källstaten endast medger förmåner enligt avtalet till personer 
med hemvist i den andra avtalsslutande staten i vissa särskilt angivna 
situationer.389 I artikeln anges vidare att den behöriga myndigheten i den ena 
avtalsslutande staten ska konsultera den andra avtalsslutande statens behöriga 
myndighet om den förstnämnda staten överväger att inte berättiga en person 
avtalsförmåner enligt limitation on benefit-bestämmelsen.390 I vissa fall ska 
avtalsförmåner medges om behörig myndighet finner att det aktuella förvärvet, 
innehavet eller etableringen samt bedrivandet av verksamheten inte syftar till 
treaty shopping, utan har ett verkligt syfte.391 

 
Den fjärde gruppen av avvikelser – missbrukssituationer 
I avtalet med Chile har införts en bestämmelse som syftar till att förhindra att 
fördelarna som fås genom avtalet inte missbrukas och i så fall ska förhandling 
om ändring av avtalet inledas mellan de behöriga myndigheterna. “Considering 
that the main aim of the Convention is to avoid international double taxation, the 
Contracting States agree that, in the event the provisions of the Convention are 
used in such a manner as to provide benefits not contemplated or not intended, 
the competent authorities of the Contracting States shall in an expeditious 
manner, consult according to the mutual agreement procedure of Article 25 with 
a view to amending the Convention, where necessary.”392 
 
Den femte gruppen av avvikelser – om fördelar nekas skattskyldig 
I avtalet med Kazakstan finns reglerat att behöriga myndigheter ska kontakta 
varandra i de fall då den ena avtalsslutande staten överväger att vägra en person 
fördelar enligt avtalet: “It is agreed that when a Contracting State contemplates 

                                                        
386 Prop. 1991/92:11 s. 48. 
387 Prop. 1991/92:11 s. 48-49. 
388 Avtalet med USA (1994): Art. 17.4. 
389 Prop. 1994/95:60 s. 69. 
390 Avtalet med USA (1994): Art. 17.6.  
391 Prop. 2005/06:15 s. 89. Se även protokollet till 1994 års skatteavtal (2005). 
392 Avtalet med Chile (2004): Art. 28.5. 
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denying the benefits of the Convention to a resident of the other Contracting 
State in application of paragraph 1, 2 or 3 of this Article, the competent 
authority of such first Contracting State shall consult with the competent 
authority of the other Contracting State.”393 

2.6.2 Frågor relaterade till beskattning av betalningar för 
provisioner, managementkostnader och tekniska tjänster 

Avvikelser – avgifter 
Tre svenska skatteavtal innehåller bestämmelser om olika avgifter och hur dessa 
ska behandlas skattemässigt. I avtalet med Rumänien regleras beskattningen av 
provision: “However, such commission may be taxed in the Contracting State in 
which it arises, and according to the law of that State, but the tax so charged 
shall not exceed 10% of the amount of the commission. The competent 
authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode 
of application of this limitation.”394 

I avtalet med Jamaica finns bestämmelser om beskattningen av betalningar 
för företagsledning: “The competent authorities of the Contracting States shall 
by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.”395 Kort 
kan begränsningen som följer av bestämmelsen sägas avse att källstatens 
beskattning av betalningar till företagsledning får beskattas med endast tio 
procent av källstaten.396 Samma behörighet har getts behörig myndighet i avtalet 
med Zimbabwe när det gäller tekniska tjänster.397 

2.6.3 Övriga frågor 

Förutom de bestämmelser vilka presenteras ovan i kap. 2.3-2.6.2, återfinns 
ytterligare avtalsartiklar innehållande hänvisning till ömsesidig 
överenskommelse. I det nordiska avtalet finns en särskild bestämmelse vilken 
syftar på aktiviteter i samband med utforskandet av plats för deponering av 
kolväten. I dessa sammanhang regleras beskattning av inkomst av anställning 
enligt särskilda regler. Dessa regler ska emellertid endast tillämpas om: “shall 
apply only by agreement between the competent authorities of the Contracting 
States.”398 I det nordiska avtalet finns även bestämmelser vilka berör 
ikraftträdandet av själva avtalet i art. 31: ”The precise provisions for the 
application thereof shall be agreed by mutual agreement between the competent 

                                                        
393 Avtalet med Kazakstan (1997): Art. 27.4. Se även prop. 1997/98:32 s. 60. 
394 Avtalet med Rumänien (1976): Art. 12.2. 
395 Avtalet med Jamaica (1985): Art. 13.2. 
396 Prop. 1985/86:69 s. 36-37. 
397 Avtalet med Zimbabwe (1989): Art. 13. Se även prop. 1988/89:146 s. 40. 
398 Det nordiska avtalet (1996): Art. 21.7.b.3. Activities in connection with surveying and 
exploitation of hydrocarbon deposits. 
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authorities of Denmark and Sweden.”399 I förhållande till art. 31 anges i 
protokollet att vissa företeelser ska regleras genom “special agreement”.400 I 
avtalet anges ”agreement between the competent authorities” vid hänvisning till 
ömsesidig överenskommelse. Det är dock oklart om det är ömsesidiga 
överenskommelser som avses med ”special agreement”. 

2.6.4 Sammanfattning 

Den fjärde huvudgruppen består av de svenska skatteavtalsbestämmelser som 
hänvisar till ömsesidig överenskommelse, men där motsvarande artikel saknas i 
OECD:s modellavtal. Det inventerade materialet struktureras utifrån följande 
frågor: (1) i vilka frågor hänvisas särskilt till ömsesidig överenskommelse och 
(2) vilka avvikelser från modellavtalet kan identifieras?401 

När det gäller den andra frågan, så återfinns i sammanhanget artiklar om 
”off-shorelagstiftning”402, ”limitation of relief/limitation on benefit”403, 
provisioner404, managementkostnader405 och tekniska tjänster406. Den tredje 
frågan omfattar vilka avvikelser som återfinns i förhållande till OECD:s 
modellavtal. Avvikelserna kan sammantaget grupperas enligt följande punkter, 
vilka med fördel kan läsas tillsammans med tabellen i bilaga 3: 

 
”Off-shorelagstiftning” och ”limitation of relief/limitation on benefit”: 

• Off-shorelagstiftning407 

• Limitation of relief-bestämmelse408 

• Limitation on benefit-bestämmelse409 

• Missbrukssituationer410 

• Om fördelar nekas skattskyldig411 

Provisioner, managementkostnader och tekniska tjänster: 
• Avgifter412 

                                                        
399 Det nordiska avtalet (1996): Art. 31.5. 
400 Det nordiska avtalet (1996): Protokoll punkt XII. 
401 Se kap. 2.6. 
402 Se kap. 2.6.1. 
403 Se kap. 2.6.1. 
404 Se kap. 2.6.2. 
405 Se kap. 2.6.2. 
406 Se kap. 2.6.2. 
407 Se kap. 2.6.1 (se första gruppen av avvikelser). 
408 Se kap. 2.6.1 (se andra gruppen av avvikelser). 
409 Se kap. 2.6.1 (se tredje gruppen av avvikelser). 
410 Se kap. 2.6.1 (se fjärde gruppen av avvikelser). 
411 Se kap. 2.6.1 (se femte gruppen av avvikelser). 
412 Se kap. 2.6.2. 
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2.7 Sammanfattande slutsatser – inventering och 
systematisering  av svenska 
skatteavtalsbestämmelser 

2.7.1 Den rättsliga kartan413 

I detta avsnitt behandlas den första forskningsuppgiften. Uppgiften innebär en 
undersökning av den rättsliga kartan avseende ömsesidiga överenskommelser 
för svenskt vidkommande. I kap. 2 företas en inventering och systematisering av 
svenska skatteavtalsbestämmelser, vilka omfattar eller hänvisar till ömsesidiga 
överenskommelser i någon form.414 Den sammantagna reflektionen är att även 
om svenska skatteavtal följer modellavtalet i hög utsträckning, så återfinns ett 
stort antal avvikande regleringar avseende ömsesidiga överenskommelser. Det 
bekräftar därmed att det inte är tillräckligt att undersöka endast art. 25 OECD:s 
modellavtal eller ett exemplifierande urval av svenska skatteavtal inom ramen 
för den här utredningen.415 

Vid inventeringen av de svenska skatteavtalsbestämmelserna systematiseras 
materialet i fyra huvudgrupper.416 Inom varje grupp ställs specifika frågor för att 
ytterligare systematisera bestämmelserna.417 Dessa frågor besvaras även i 
samband med att resultatet av varje huvudgrupp summeras.418 Nedan lämnas 
sammanfattande slutsatser avseende de fyra huvudgrupperna. För ökad 
överskådlighet presenteras resultaten även sammantaget i tabellform i bilaga 3. 

Den första huvudgruppen utgörs av bestämmelser som motsvarar art. 25 
OECD:s modellavtal. Det kan sammantaget konstateras att den svenska 
avtalsregleringen omfattar bestämmelser avseende både enskilda och generella 
överenskommelser. Samtliga svenska skatteavtal innehåller möjligheten till 
enskild överenskommelse. Samtliga svenska skatteavtal innehåller dessutom 
möjligheten till generell överenskommelse, utom avtalet med Israel. Avtalen 
med Grekland, Nya Zeeland, Australien, Storbritannien, Jamaica, Belgien, 
Mexico, Venezuela och Chile innehåller emellertid endast bestämmelser 
avseende generella överenskommelser i reglerade fall, dock saknas de 
oreglerade fallen. Inget skatteavtal innehåller bestämmelser avseende enskilda 
överenskommelser i oreglerade fall. Resultatet av den första huvudgruppen 
åskådliggörs även i tabellform i bilaga 2. 

Den andra huvudgruppen utgörs av skatteavtalsbestämmelser som motsvaras 
av artiklar i OECD:s modellavtal och som innehåller någon form av hänvisning 

                                                        
413 Se kap. 1.2.2. 
414 Se kap. 2.1. 
415 Se kap. 2.1. 
416 Se kap. 2.3, 2.4, 2.5 och 2.6. 
417 Se kap. 2.1. 
418 Se kap. 2.3.5, 2.4.8, 2.5.13 och 2.6.4. 
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till ömsesidig överenskommelse i enlighet med modellavtalet.419 Det gäller 
huvudsakligen frågor om vilka skatter som ska anses omfattade av avtalet, 
bestämmande av hemvist både för fysiska och juridiska personer, utdelningar, 
räntor och royaltyn. Dessutom återfinns bestämmelser för samarbetet enligt art. 
27. 

Den tredje huvudgruppen består av avtalsbestämmelser som inte har någon 
direkt motsvarighet bland artiklarna i OECD:s modellavtal, men som ändå har 
någon anknytning till modellavtalet och hänvisar till ömsesidig 
överenskommelse.420 Det rör sig huvudsakligen om frågor relaterade till tolkning 
i samband med art. 3.2, fasta driftställen och företagsinkomster, olika 
transporter, arbetsinkomster, pensioner, studenter och professorer samt 
metodbestämmelser i art. 23. Här återfinns även bestämmelser för samarbetet 
enligt art. 26 och 27. 

Den fjärde huvudgruppen innehåller svenska skatteavtalsbestämmelser som 
helt saknar anknytning till OECD:s modellavtal, men som innehåller någon form 
av hänvisning till ömsesidig överenskommelse.421 Här påträffas huvudsakligen 
frågor avseende off-shore-lagstiftning, limitation on benefits-bestämmelser, 
provisioner, managementkostnader och tekniska tjänster. 

Det kan sammantaget konstateras att ömsesidiga överenskommelser i 
reglerade fall kan omfatta alla slags frågor som själva avtalet i sig innefattar. De 
ömsesidiga överenskommelserna i oreglerade fall kan även avse frågor som inte 
ens omfattas av det aktuella skatteavtalet. Det är därför möjligt att säga att i stort 
sett alla typer av frågor torde kunna omfattas av någon form av ömsesidiga 
överenskommelser, beroende av avtalets utformning.422 De fall då en fråga 
reglerats genom särskild hänvisning till ömsesidig överenskommelse kan ses 
som ett förtydligande, dvs. att avtalsförhandlarna speciellt velat påtala, att 
möjligheten till överenskommelse finns alternativt bör/ska utnyttjas. 

Som en avslutande reflektion kan nämnas att för de fall då avtalsförhandlarna 
har valt att reglera en viss fråga genom en särskild hänvisning till ömsesidig 
överenskommelse, så görs detta i hög utsträckning genom hänvisning till 
generella överenskommelser. Det torde därmed vara en medveten avsikt att 
generella överenskommelser har införts i ett stort antal av svenska skatteavtal 
för att reglera olika frågor.423 

2.7.2 Ett konsistent regelsystem?424 

Den andra forskningsuppgiften innebär att undersöka om det svenska 
regelsystemet avseende ömsesidiga överenskommelser är konsistent utformat. 

                                                        
419 Se kap. 2.4. 
420 Se kap. 2.5. 
421 Se kap. 2.6. 
422 Se kap. 2.4.1. 
423 Se även bilaga 2. 
424 Se kap. 1.2.3. 
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Inom ramen för detta avsnitt berörs den första425 och andra426 
utvärderingsgrunden. 

De svenska skatteavtalsbestämmelserna utgör den legala grunden för 
ömsesidiga överenskommelser. Vid inventeringen och systematiseringen 
framkommer det emellertid att dessa bestämmelser är mycket kortfattade. De är 
i hög utsträckning vaga och generellt utformade. De kan i många fall jämföras 
med någon form av rambestämmelser, vilka behörig myndighet bemyndigats 
fylla ut. Det framgår att förfarandet som omfattar behörig myndighet och 
ömsesidiga överenskommelser till stor del har lämnats öppet. Fördelen med 
detta är att behörig myndighet har möjlighet att anpassa både procedur och 
arbetsuppgifter utifrån den rådande situationen och till uppkomna problem. Det 
ligger även i förfarandets natur att flexibilitet behöver kunna medges. Nackdelen 
är emellertid att detta också lämnar ett stort utrymme för tolkning. Ett förfarande 
med så kortfattade bestämmelser kan riskera att strida mot bestämmelserna om 
rättsäkerhet, särskilt med hänsyn till krav om förutsebarhet. Det finns även en 
risk att godtycke och skön förkommer, vilket medför bristande likabehandling 
och objektivitet. Likaså kan behörig myndighets kompetens komma att få en 
otydlig avgränsning, vilket kan skapa problem ur exempelvis ett konstitutionellt 
perspektiv. 

Det kan avslutningsvis konstateras att den skatteavtalsrättsliga regleringen 
avseende ömsesidiga överenskommelser väcker ett flertal frågor. Det föreligger 
således en risk för att det svenska regelsystemet inte är konsistent. I följande 
kap. 3 behandlas proceduren vid svensk behörig myndighet. De svenska 
skatteavtalen, tillsammans med proceduren, utgör det regelsystem som i kap. 4-6 
prövas gentemot de interna rättsområden som identifieras i den fortsatta 
undersökningen. 

 

                                                        
425 Se kap. 1.2.3.2. 
426 Se kap. 1.2.3.3. 
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3 Proceduren vid behörig myndighet 

3.1 Fastställande av gemensamma utgångspunkter 

Inom ramen för den första forskningsuppgiften, dvs. den rättsliga kartan, 
undersöks vilka bestämmelser som blir tillämpliga vid ömsesidiga 
överenskommelser.1 I föregående kapitel inventeras och systematiseras de 
svenska skatteavtalsbestämmelser som innehåller hänvisning till ömsesidiga 
överenskommelser.2 I detta kapitel undersöks proceduren vid behörig 
myndighet. Genom att studera proceduren kan det fastställas hur 
överenskommelserna tillämpas i praktiken av behörig myndighet. Detta utgör ett 
viktigt led i utredningen av överenskommelsernas plats i det svenska 
regelsystemet och har heller inte utretts i någon större omfattning i tidigare 
forskning.3 

För att kunna undersöka proceduren vid behörig myndighet fastställs 
inledningsvis några gemensamma fakta. För det första klargörs vad som utgör 
svensk behörig myndighet. Vidare undersöks de bemyndiganden, avseende 
behörig myndighet, som har getts genom skatteavtalen och två särskilt angivna 
förordningar.4 Kartläggningen av proceduren är fokuserad till enskilda 
respektive generella överenskommelser.5 Med hänsyn till att de generella 
besluten i enskilda fall utgör någon slags mellanform av dessa båda typer, 
behandlas de inte närmare i kapitlet. Syftet med kapitlet är att åskådliggöra 
proceduren på ett mer allmänt plan och det är därmed tillräckligt att behandla de 
två huvudsakliga typerna av överenskommelser, dvs. de enskilda och de 
generella. 

I kapitlet behandlas även den andra forskningsuppgiften. Den andra 
uppgiften omfattar en utredning av om det svenska regelsystemet avseende 
ömsesidiga överenskommelser är konsistent, särskilt med hänsyn till tre 
utvärderingsgrunder.6 I detta kapitel fokuseras på den första och andra grunden, 
dvs. maktfördelning och kompetens respektive rättssäkerhet. Den första 
forskningsuppgiften utreds löpande i kapitlet, medan den andra uppgiften 
huvudsakligen behandlas sammantaget i kap. 3.5 

                                                        
1 Se kap. 1.2.2. 
2 Se kap. 2. 
3 Se kap. 1.7. 
4 Se kap. 3.2. 
5 Se kap. 3.3 respektive 3.4. 
6 Se kap. 1.2.3. 
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3.2 Behörig myndighet i Sverige 

3.2.1 Inledning 

Syftet med följande avsnitt är att fastställa vad som utgör svensk behörig 
myndighet samt omfattningen av de bemyndiganden som getts behörig 
myndighet. Ledning söks i de svenska skatteavtalsbestämmelserna samt två, 
särskilt angivna, förordningar. 

3.2.2 Bemyndiganden genom skatteavtal 

I samtliga svenska skatteavtal, utom avtalet mellan Sverige och Marocko, 
återfinns bestämmelser om vad som utgör behörig myndighet.7 Bestämmelserna 
om behörig myndighet får antas avse de olika typer av ömsesidiga 
överenskommelser som omfattas av respektive skatteavtal, då inget annat anges 
varken i avtalen eller förarbetena. Den aktuella bestämmelsen är art. 3.1.f 
OECD:s modellavtal. Härigenom fastslås bland annat innebörden av begreppet 
behörig myndighet (eng. competent authority): 

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires: 
[…] 
f) the term ‘competent authority’ means: 
(i) (in State A): ................................ 
(ii) (in State B): ................................ 

I de svenska skatteavtalen anges en kort formulering avseende vad som utgör 
behörig myndighet. Den vanligaste formuleringen i avtalen är: 

The term ‘competent authority’ means: […] in Sweden, the Minister of 
Finance, his authorized representative or the authority which is designated as 
a competent authority for the purposes of this Convention.8 

                                                        
7 Avtalet med Marocko (1961). 
8 Avtalen med Österrike (1959): Art. 1.7, Israel (1959): Art. II.1.h, Grekland (1961): Art. III.1.a, 
Schweiz (1965): Art. 3.1.e, Singapore (1968): Art. II.1.m, Kenya (1973): Art. II.1.h, Zambia 
(1974): Art. III.1.j, Brasilien (1975): Art. 3.1.h, Tanzania (1976): Art. 3.1.g, Tjeckoslovakien 
(1979): Art. 3.1.i, Spanien (1976): Art. III.1.h, Rumänien (1976): Art. 3.1.g, Sri Lanka (1983): Art. 
3.1.i, Storbritannien (1983): Art. 3.1.k, Trinidad och Tobago (1983): Art. 3.1.i, Jamaica (1985): 
Art. 3.1.i, Pakistan (1985): Art. 3.1.h, Bulgarien (1988): Art. 3.1.g, Turkiet (1988): Art. 3.1.i, 
Thailand (1988): Art. 3.1.i, Cypern (1988): Art. 3.1.i, Zimbabwe (1989): Art. 3.1.h, Indonesien 
(1989): Art. 3.1.h, Frankrike (1990): Art. 3.1.f, Nederländerna (1991): Art. 3.1.i, Barbados (1991): 
Art. 3.1.i, Belgien (1991): Art. 3.1.g, Tyskland (1992): Art. 3.1.k, Mauritius (1992): Art. 3.1.i, 
Mexico (1992): Art. 3.1.i, Botswana (1992): Art. 3.1.i, Estland/Lettland (1993): Art. 3.1.h, Litauen 
(1993): Art. 3.1.h, Ryssland (1993): Art. 3.1.g, Irland (1993): Art. 3.1.j, Gambia (1993): Art. 3.1.i, 
Venezuela (1993): Art. 3.1.i, Bolivia (1994): Art. 3.1.i, Vitryssland (1994): Art. 3.1.i, Vietnam 
(1994): Art. 3.1.i, Tyskland (1994): Art. 3.1.k, USA (1994): Art. 3.1.e, Egypten (1994): Art. 3.1.h, 
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I ett antal äldre avtal finns en liknande formulering, men med ”Minister of 
Finance” utbytt mot ”Minister of the Budget”.9 I avtalet med Namibia har det 
könsneutrala tillägget ”his or her authorized representative” gjorts.10 Avtalet 
med Namibia är för övrigt det enda svenska skatteavtal där könsneutrala 
benämningar har gjorts genomgående på sådant sätt.11 Även det nordiska avtalet 
innehåller en annorlunda formulering: 

The term ‘competent authority’ means […] in Sweden: the Minister of 
Finance; or the authorized representative of the authority of any of these 
States to whom the task of dealing with questions concerning the Convention 
has been delegated by any of the abovementioned of other authorities.12 

Enligt min uppfattning utgör formuleringarna i motsvarande art. 3.1.f OECD:s 
modellavtal riksdagens bemyndiganden till behörig myndighet att agera som 
behörig myndighet.13 Det är därför nödvändigt att undersöka formuleringarna 
närmare. Enligt ordalydelsen anges således att det är finansministern, dennes 
befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig 
myndighet, som utgör behörig myndighet för svenskt vidkommande. 
Formuleringen är inte oproblematisk. 

Formuleringen ”the Minister of Finance” innebär att riksdagen delegerat 
kompetens till finansministern att agera som behörig myndighet. Delegationen 
är införd i skatteavtalen, vilket innebär att delegationen är lagstadgad. 
Ordalydelsen i skatteavtalen stadgar således att det är finansministern som utgör 
behörig myndighet. Det innebär att kompetensen att agera som behörig 
myndighet har, av riksdagen, delegerats till en minister. Det är emellertid inte 
möjligt att delegera direkt till en minister, eftersom det utgör ministerstyre, 
vilket inte är tillåtet i Sverige.14 Detsamma gäller för formuleringen ”his 
authorized representative”. Bemyndigandet i den här delen är således lagstridigt. 

Även formuleringen ”or the authority which is designated as competent 
authority” är problematisk. Innebörden är att behörig myndighet kan utgöras av 
den myndighet som uppdragits att utgöra sådan myndighet. Riksdagen kan dock 
inte delegera direkt till en förvaltningsmyndighet. Det är dock möjligt för 

                                                                                                                                  
Sydafrika (1995): Art. 3.1.e, Argentina (1995): Art. 3.1.h, Ukraina (1995): Art. 3.1.i, Malta (1995): 
Art. 3.1.i, Canada (1996): Art. 3.1.f, Luxemburg (1996): Art. 3.1.i, det nordiska avtalet (1996): Art. 
3.1.j, Kazakstan (1997): Art. 3.1.g, Indien (1997): Art. 3.1.i, Albanien (1998): Art. 3.1.i, 
Filippinerna (1998): Art. 3.1.h, Makedonien (1998): Art. 3.1.h.ii, Kina (1999): Art. 3.1.j, Malaysia 
(2002): Art. 3.1.i, Portugal (2002): Art. 3.1.i, Chile (2004): Art. 3.1.h, Polen (2004): Art. 3.1.i och 
Nigeria (2004): Art. 3.1.h. 
9 Avtalen med Jugoslavien (1980): Art. 3.1.e, Italien (1980): Art. 3.1.i, Australien (1981): Art. 
3.1.j, Tunisien (1981): Art. 3.1.h, Korea (1981): Art. 3.1.i, Ungern (1981): Art. 3.1.h, Bangladesh 
(1982): Art. 3.1.i och Japan (1983): Art. 3.1.j. 
10 Avtalet med Namibia (1993): Art. 3.1.i. Prop. 1993/94:74 s. 42. 
11 En annan mindre detalj i avtalet med Namibia (1993) är att det finns en felskrivning just av 
definitionen av behörig myndighet: ”The term ”component authority” means”. Se art. 3.1.i. 
12 Nordiska avtalet (1996): Art. 3.1.j. Se även avtalet med Taiwan (2001): Art. 3.1.f. 
13 Se även Vogel, H-H., 1988 s. 187-188. 
14 12 kap. 2 § RF. 
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riksdagen att medge regeringen att subdelegation görs, enligt 8 kap. 10 § RF. 
Frågan är om ”or the authority which is designated as competent authority” 
utgör en formulering som kan godtas som en subdelegation. Enligt Bull & 
Sterzel utformas bemyndiganden som innehåller möjlighet till subdelegation 
vanligen som ”Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.”15 
När det gäller skatteavtalen skulle ordalydelsen i sådant fall betyda att det är 
finansministern, eller den myndighet som finansministern bestämmer, som utgör 
behörig myndighet. Eftersom det inte är möjligt att bemyndiga en minister, så 
blir även subdelegationsdelen lagstridig. 

Ytterligare en situation kan nämnas och det är bestämmandet av behörig 
myndighet i avtalet med Taiwan. Genom avtalet anges i art. 3.1.f att 
Skatteverket utgör behörig myndighet för svenskt vidkommande. Avtalet är 
inget vanligt skatteavtal, utan ett avtal som har slutits mellan Sveriges Exportråd 
och Taipeis delegation i Sverige. Avtalet har ändå ansetts kunna ligga till grund 
för svensk lagstiftning.16 I förarbetena anges att eftersom Skatteverket 
bemyndigats agera behörig myndighet direkt genom avtalet, så ansågs det inte 
vara nödvändigt med något ytterligare bemyndigande för detta.17 Det betyder att 
riksdagen antagit en lag där det anges att förvaltningsmyndigheten Skatteverket 
ska bemyndigas utgöra behörig myndighet. Enligt 8 kap. RF är ett sådant 
förfarande inte möjligt. Riksdagen kan inte delegera direkt till en 
förvaltningsmyndighet, utan delegation måste ske via regeringen och med 
tillåtelse av subdelegation. I annat fall skulle riksdagen träda in på området för 
regeringens normgivningsmakt.18 Bemyndigandet i avtalet med Taiwan och 
resonemanget i prop. 2004/05:12 strider således mot RF:s bestämmelser om 
maktfördelning. Det kan avslutningsvis nämnas att Lagrådet inte tillstyrkte 
lagstiftning enligt förslaget, av olika skäl, med det utredningsunderlag som 
lämnades.19 

Det är emellertid möjligt att det ansågs att det ändå var regeringen som 
bemyndigade Skatteverket, eftersom det var regeringen som förhandlat fram 
avtalet. Det är dock oklart om så var fallet. Likaså är det oklart om en sådan 
bakgrund hade medfört att förfarandet skulle godtas ur konstitutionell synvinkel. 

3.2.3 Bemyndigande genom förordning 

Ytterligare bestämmelser om vad som ska anses utgöra behörig myndighet i 
Sverige ges, förutom i skatteavtalen, även genom två förordningar. De 
tillämpliga bestämmelserna utgörs av förordning (1998:1314) om tillämpning av 
dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna (fortsättningsvis: 
nordiska tillämpningsförordningen) och förordning (2000:1077) om 
handläggning av ärenden enligt skatteavtal (fortsättningsvis: 

                                                        
15 Bull & Sterzel, 2010 s. 207. 
16 Se prop. 2004/05:12 s. 38. 
17 Se prop. 2004/05:12 s. 45. 
18 Se Holmberg m.fl., 2012 s. 404-405. 
19 Se prop. 2004/05:12 s. 38 och 62-63. 
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handläggningsförordningen). Den först nämnda avser endast det nordiska 
skatteavtalet, medan den sist nämnda gäller för samtliga övriga skatteavtal. 

I den nordiska tillämpningsförordningen anges följande: 

Regeringen föreskriver enligt artikel 3 punkt 1 j i avtalet den 23 september 
1996 mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning 
beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet att ärenden som skall 
handläggas av behörig myndighet i Sverige skall prövas av Skatteverket. Är 
ett ärende av särskild betydelse eller annars av sådan beskaffenhet att det bör 
avgöras av regeringen, skall dock Skatteverket med eget yttrande överlämna 
ärendet till regeringen. 

Skatteverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.20 

Innebörden är att regeringen ansett sig utgöra behörig myndighet och sedermera 
delegerat dylika ärenden till Skatteverket. Detsamma gäller för 
handläggningsförordningen, som avser samtliga övriga skatteavtal utom det 
nordiska, med följande lydelse: 

1 § Skatteverket ska pröva sådana ärenden om inkomst-, fastighets- eller 
förmögenhetsskatt som enligt skatteavtal eller annat avtal som Sverige har 
ingått med en annan stat ska handläggas av behörig myndighet, om ärendet 
avser ändring i fråga om beslut varigenom statlig eller kommunal skatt har 
påförts. 

Om det finns särskilda skäl får regeringen överlämna även andra ärenden till 
Skatteverket. 

2 § Om ett ärende är av särskild betydelse eller annars av sådan beskaffenhet 
att det bör avgöras av regeringen, skall Skatteverket med eget yttrande 
överlämna ärendet till regeringen. 

3 § Denna förordning gäller inte för ärenden som handläggs av Skatteverket 
med stöd av bestämmelser i annan författning. 

4 § Beslut i ett ärende enligt denna förordning får inte överklagas.21 

1 § handläggningsförordningen stadgar att det är Skatteverket som ska pröva de 
ärenden som ska handläggas av behörig myndighet enligt övriga skatteavtal. 
Tidigare styrde vissa, i förordningsform angivna, beloppsgränser huruvida 
regeringen eller Skatteverket skulle utgöra behörig myndighet. Det angavs att: 

Riksskatteverket skall pröva […] 1. Om det belopp för vilket nedsättning av 
beskattningsunderlaget yrkas uppgår till högst 1 miljon kronor för ett 

                                                        
20 Den nordiska tillämpningsförordningen i sin helhet. 
21 Handläggningsförordningen i sin helhet. 



Internationella Handelshögskolan i Jönköping 

170 

beskattningsår, eller 2. Om det belopp för vilket nedsättning av skatt yrkas 
uppgår till högst 300000 kronor för ett beskattningsår.22 

Ärenden som översteg angivna belopp skulle istället handläggas av regeringen. 
Beloppsgränserna avskaffades dock genom SFS 2005:758.  Lika med den 
nordiska tillämpningsförordningen ska Skatteverket, enligt 2 § 
handläggningsförordningen, överlämna ärendet till regeringen om ärendet är av 
särskild betydelse eller annars av sådan beskaffenhet att det istället bör avgöras 
av regeringen. I 3 § handläggningsförordningen anges att förordningen inte 
avser ärenden som handläggs av Skatteverket med stöd av bestämmelser i annan 
författning. Det anges vidare i 4 § att ärenden enligt förordningen inte får 
överklagas, vilket även stadgas i den nordiska tillämpningsförordningen. 
Innebörden av detta utreds närmare i kap. 4.3.2.2 och 4.5.8. 

3.2.4 Fastställande av behörig myndighet 

Med hänsyn till formuleringarna i nordiska tillämpningsförordningen och 
handläggningsförordningen är det tydligt att regeringen, och inte 
finansministern, ansett sig utgöra behörig myndighet. Det är även tydligt att 
regeringen ansett sig kunna delegera detta förordnande till Skatteverket. Att 
ordalydelsen i skatteavtalen faktiskt anger finansministern som behörig 
myndighet utgör ministerstyre, vilket strider mot 8 kap. RF. Likaså strider det i 
sin tur mot 8 kap. RF att subdelegation görs genom förordningarna, utan att klart 
bemyndigande har getts. 

För att kunna genomföra den fortsatta undersökningen måste det dock 
avgöras vad som utgör behörig myndighet, oavsett om bemyndigandet är 
lagstridigt eller inte. Med hänsyn till formuleringarna i förordningarna är 
Skatteverket och regeringen behörig myndighet och det är också vad som får 
utgöra utgångspunkt för den fortsatta undersökningen. Likaså förutsätts att 
hänvisningen till finansministern i skatteavtalen inte har någon vidare innebörd, 
än att markera vilket departement som äger frågan, vare sig det är korrekt eller 
inte. Det är också på detta sätt som behörig myndighet arbetar i praktiken. 

Kartläggningen av proceduren vid behörig myndighet, i följande avsnitt, 
bygger huvudsakligen på proceduren vid Skatteverket, eftersom det är 
Skatteverket som i första hand är behörig myndighet enligt förordningarna. 
Några specifika punkter ska dock nämnas redan här avseende förfarandet vid 
Skatteverket respektive Finansdepartementet. 

Vid Skatteverket arbetar behörig myndighet tillsammans som en mindre 
grupp, i vilken både jurister och ekonomer igår. Det är viktigt att skilja mellan 
behörig myndighets funktion och den övriga beskattande verksamheten vid 
Skatteverket.23 Behörig myndighet har en mer självständig roll i förhållande till 
den övriga förvaltningen. Det är dock möjligt för behörig myndighet att 

                                                        
22 Ursprunglig lydelse av 1 § handläggningsförordningen. 
23 Enligt uppgift av behörig myndighet. Se vidare kap. 1.5.5. Se även Francke m.fl., 1981 s. 379. 
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exempelvis rådfråga förvaltningen hur motivering av beslut har gjorts. Det är 
också möjligt för behörig myndighet att skicka sina ärenden på remiss till 
förvaltningen.24 

I de situationer som regeringen är behörig myndighet, bör ömsesidiga 
överenskommelser behandlas som ett regeringsärende. Regeringskansliet, i 
vilket Finansdepartementet ingår, har till uppgift att bereda regeringsärenden 
och att i övrigt biträda regeringen och statsråden i deras verksamhet.25 
Regeringsärenden avgörs av regeringen vid ett regeringssammanträde enligt 7 
kap. 3 § RF.26 Enligt 7 kap. 7 § RF ska författningar, förslag till riksdagen och 
andra beslut skrivas under av statsministern eller ett annat statsråd på 
regeringens vägnar, om de ska expedieras för att bli gällande. 
Regeringsärendena arkiveras slutligen i Regeringskansliets arkiv, vilket är 
indelat i ett delarkiv för varje departement.27 

3.2.5 Fastställande av förordningarnas omfattning 

Det är av vikt för den fortsatta undersökningen att det utreds vilken omfattning 
som den nordiska tillämpningsförordningen och handläggningsförordningen har. 
Härmed avses ett fastställande av vilken typ av överenskommelser som 
förordningarna bemyndigar behörig myndighet att handlägga.28 

I handläggningsförordningen, vilken gäller för samtliga skatteavtal utom det 
nordiska, anges: 

Skatteverket ska pröva sådana ärenden om inkomst-, fastighets- eller 
förmögenhetsskatt som enligt skatteavtal eller annat avtal som Sverige har 
ingått med en annan stat ska handläggas av behörig myndighet, om ärendet 
avser ändring i fråga om beslut varigenom statlig eller kommunal skatt har 
påförts. […]29 

Ordalydelsen anger att Skatteverket utgör den myndighet som ska pröva ärenden 
som avser fallet om ändring av beslut om påförd skatt. Det innebär att det är 
enskilda överenskommelser som avses. De generella överenskommelserna avser 
inte ändring av beslut om påförd skatt, utan gäller framåt i tiden, som en 
föreskrift. Detta innebär att handläggningsförordningen endast bemyndigar 
Skatteverket att hantera enskilda överenskommelser, men inte generella 
överenskommelser. Frågan är om bemyndigandet kan anses omfatta både 
reglerade och oreglerade enskilda överenskommelser. Ordalydelsen anger att 

                                                        
24 Enligt uppgift av behörig myndighet. Se vidare kap. 1.5.5. 
25 1-2 §§ Förordning (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet. För den intresserade, se 
även SOU 2008:43 s. 75-91 samt Wennergren, 2006 s. 842-852. 
26 Se vidare kap. 4.5.2 och 4.5.5. Närmare om regeringssammanträde, se även Eka i Karnov paras. 
170-171 och Bjerkén, 1988. 
27 53 § Förordning (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet. 
28 Se vidare kap. 4 och 5. 
29 1 § handläggningsförordningen. 
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bemyndigandet avser ärenden som följer av skatteavtal eller annat avtal som 
Sverige har ingått. Det innebär, enligt min uppfattning, att bemyndigandet 
endast kan anses omfatta enskilda överenskommelser i reglerade fall. De 
oreglerade fallen återfinns inte i skatteavtal eller annat avtal och kan därmed inte 
betraktas som innefattade i bemyndigandet. Vidare kan bemyndigandet heller 
inte anses omfatta generella beslut i enskilda fall. Sådana överenskommelser 
gäller framåt i tiden och avser inte att ändra ett beslut om påförd skatt. 

Sammantaget följer således av handläggningsförordningen att Skatteverket 
utgör behörig myndighet vid enskilda överenskommelser i reglerade fall. 
Däremot omfattas inte enskilda överenskommelser i oreglerade fall. Regeringen 
utgör behörig myndighet avseende de generella överenskommelserna, både i 
reglerade och oreglerade fall samt vid generella beslut i enskilda fall. 
Regeringen kan även utgöra behörig myndighet för enskilda överenskommelser 
i reglerade fall, om Skatteverket lämnat över ärendet till regeringen enligt 1 § 
handläggningsförordningen. Likaså är det regeringen som ska handlägga 
generella beslut i enskilda fall. 

I den nordiska tillämpningsförordningen, vilken endast gäller för det 
nordiska avtalet, anges: ”Regeringen föreskriver [i det nordiska skatteavtalet] att 
ärenden som skall handläggas av behörig myndighet i Sverige skall prövas av 
Skatteverket. […]”30 Denna formulering är mer omfattande än den i 
handläggningsförordningen, vilken tydligt anger att det endast är ärenden som 
rör ändring i beslut om påförd skatt. I den nordiska tillämpningsförordningen 
anges istället att det är ärenden som ska handläggas av behörig myndighet som 
ska prövas av Skatteverket. Det betyder att Skatteverket utgör behörig 
myndighet vid alla typer av ömsesidiga överenskommelser som omfattas av det 
nordiska skatteavtalet. I det nordiska skatteavtalet återfinns enskilda 
överenskommelser i reglerade fall, generella överenskommelser i reglerade och 
oreglerade fall samt generella beslut i enskilda fall. Sannolikt omfattas inte 
enskilda överenskommelser i oreglerade fall, eftersom de inte återfinns i det 
nordiska skatteavtalet. 

3.2.6 Sammanfattning 

Det kan sammantaget konstateras att bemyndigandena som ges i svenska 
skatteavtal är lagstridiga, eftersom det anges att behörig myndighet ska utgöras 
av finansministern. Till följd härav är subdelegationsdelen i skatteavtalen heller 
inte förenlig med svensk rätt. För den fortsatta undersökningen förutsätts dock 
att det är regeringen och Skatteverket som utgör svensk behörig myndighet, 
eftersom utredningen annars inte kan genomföras. 

Bemyndigande ges även till behörig myndighet genom två förordningar. 
Enligt den nordiska tillämpningsförordningen utgör Skatteverket behörig 
myndighet för alla ärenden som kan uppkomma inom ramen för det nordiska 
skatteavtalet. Dessa utgörs av enskilda överenskommelser i reglerade fall, 

                                                        
30 1 men. nordiska handläggningsförordningen. 
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generella överenskommelser i reglerade och oreglerade fall samt generella 
beslut i enskilda fall. 

Enligt handläggningsförordningen, som gäller för alla andra skatteavtal än 
det nordiska, utgör Skatteverket behörig myndighet vid enskilda 
överenskommelser i reglerade fall. Sedan är det regeringen som är behörig 
myndighet vid generella överenskommelser och generella beslut i enskilda fall. 
Vid båda förordningarna kan dock regeringen komma att utgöra behörig 
myndighet för de fall som Skatteverket har överlämnat ett ärende till regeringen. 

Det bör betonas att slutsatserna avseende vilka överenskommelser som kan 
ingås av behörig myndighet är generellt dragna utifrån förordningarna. Varje 
enskilt skatteavtal måste emellertid beaktas. Härmed avses att vissa skatteavtal 
saknar bestämmelser om exempelvis generella överenskommelser.31 Kap. 2 och 
3 kan därför med fördel läsas parallellt. 

3.3 Proceduren vid enskilda överenskommelser i 
reglerade fall 

3.3.1 Inledning 

I detta avsnitt görs en kartläggning av behörig myndighets procedur vid enskilda 
överenskommelser. Fokus läggs vid de enskilda överenskommelserna i 
reglerade fall. Dessa ärenden omfattas i svenska skatteavtal av motsvarande art. 
25.1-2 OECD:s modellavtal. Det gör däremot inte de oreglerade fallen. Eftersom 
de oreglerade fallen är en produkt som uppkommit vid den praktiska 
tillämpningen vid behörig myndighet är det inte självklart att behörig myndighet 
därmed också är bunden av de bestämmelser som omgärdar de reglerade fall. Av 
denna anledning fokuseras endast kring de reglerade fallen i avsnittet. 

Kartläggningen grundas huvudsakligen på följande källmaterial. Hänvisning 
görs till OECD:s modellavtal, kommentaren till modellavtalet och OECD-
rapporter, såsom MEMAP, för de fall som materialet är representativt för det 
svenska arbetssättet. Om något annat eller något ytterligare har framkommit 
genom undersökning av de svenska skatteavtalen, Skatteverkets hemsida, 
doktrin eller via direktkontakt med behörig myndighet32 anges detta istället.33 
Kopplingen till relevanta bestämmelser i svenska skatteavtal medför att kap. 2 
och 3 med fördel kan läsas mer eller mindre parallellt. Syftet med kapitlet är att 
söka ge en god bild av proceduren vid enskilda överenskommelser för att läsaren 
ska kunna tillgodogöra sig den fortsatta utredningen. Kartläggningen utgör 
därför en nödvändig utgångspunkt och referensram för den fortsatta 
undersökningen.34 

                                                        
31 Se kap. 2.3. 
32 Här avses egna kontakter både med Skatteverket och Finansdepartementet. Se vidare kap. 1.5.5. 
33 Se kap. 1.5. 
34 Se även kap. 3.1. 
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3.3.2 Procedurens inledande fas 

3.3.2.1 Rätt till initiering 

Rätten att initiera en enskild överenskommelse tillkommer, enligt art. 25.1-2 
OECD:s modellavtal, en fysisk eller juridisk person, vilken har blivit eller 
riskerar att bli beskattad i strid med gällande skatteavtal. Att bli beskattad i strid 
med ett skatteavtal innebär vanligen att någon form av dubbelbeskattning har 
inträtt, men det kan även innebära att en lindring i form av sänkta skattesatser 
inte tillämpats på ett riktigt sätt. Det nämnda gäller även för svenskt 
vidkommande. Initieringsrätten är således helt underställd de skattskyldiga och 
kan varken krävas eller efterfrågas av Skatteverket eller andra myndigheter. 

Enligt kommentaren utgör dubbelbeskattningssituationer de vanligaste 
ärendena och de vanligast förekommande frågorna rör inkomster hänförliga till 
fasta driftsställen enligt art. 7.2, fall med så kallat beneficial ownership inblandat 
enligt art. 9, 11.6 och 12.4, underkapitalisering i samband med art. 9 och 11.6 
samt bristande information som medför en felaktig tolkning av ett skatteavtal 
enligt art. 4.2 (hemvist), 5 (fast driftsställe) och 15.2 (tillfälliga tjänster utförda 
av en anställd).35 Dessutom anges art. 9.2, angående justering av 
internprissättning, som problematisk.36 I Skatteverkets information lämnas också 
exempel på situationer där beskattning skett i strid med ett skatteavtal såsom: 
dubbel hemvist, internprissättningsfrågor, fasta driftsställen och situationen där 
för hög källskatt uttagits på utdelning.37 

En enskild överenskommelse kan endast omfatta frågor som rör det aktuella 
skatteavtalet och inte intern lagstiftning i någon av de båda avtalsslutande 
staterna. Om det däremot finns en koppling mellan en intern bestämmelse och 
skatteavtalet, vilken orsakat dubbelbeskattning, kan frågan omfattas av en 
enskild överenskommelse.38 

Initiering av en överenskommelse kan även göras då beskattning har, eller 
riskerar att ske, i strid med skatteavtalet. Dessutom behöver beskattningen inte 
redan vara fastställd, utan det är tillräckligt att den skattskyldige gör sannolikt 
att den ena eller båda avtalsslutande stater kommer att vidta 
beskattningsåtgärder som leder till dubbelbeskattning eller strider mot avtalet.39 

Att beskattningen sannolikt kommer ske, i strid med avtalet, ska bedömas 
utifrån den skattskyldige och behörig myndighet får inte ställa för långtgående 
krav på den skattskyldiges bevisning.40 Det är tillräckligt att den skattskyldige 
kan påvisa att det finns en trolig risk för att dubbelbeskattning eller beskattning i 
strid med avtalet ska inträffa. I kommentaren anges: ”a risk which is not merely 

                                                        
35 OECD MTC, Commentary on Article 25, para. 9. 
36 OECD MTC, Commentary on Article 25, paras. 10-12. 
37http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/internationellt/dubbelbeskattningochavra
kning/undanrojandeavdubbelbeskattning.106.233f91f71260075abe8800018011.html 
38 Se OECD MTC, Commentary on Article 25, para. 8. För exempel ytterligare på frågor som kan 
omfattas av en ömsesidig överenskommelse, se MEMAP s. 12-13. 
39 Se OECD MTC, Commentary on Article 25, para. 14. 
40 Se OECD MTC, Commentary on Article 25, para. 14. Se även MEMAP s. 17-18. 
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possible but probable.”41 Art. 25.1 stadgar även att det är tillräckligt att “a 
person considers that the actions” kommer att leda till dubbelbeskattning eller 
beskattning i strid med avtalet. Kraven får anses lågt ställda. De flesta svenska 
skatteavtal följer också modellen i detta avseende.42 En avvikelse av mer 
språklig karaktär återfinns i avtalet med Kenya: ”Any taxpayer who shows”.43 
Avtalet med Österrike har emellertid en annan utformning: ”Where a person in 
one of the States shows proof”.44 En liknande formulering återfinns även i 
avtalet med Israel.45 

Enligt OECD:s källmaterial anges att vissa stater inte tillåter ärenden vid 
behörig myndighet som är kopplade till en beskattning som utgått med 
anledning av interna skatteflyktsbestämmelser. Under dylika förutsättningar bör 
det först undersökas om det aktuella skatteavtalet tillåter tillämpningen av 
interna skatteflyktsbestämmelser. Även om skatteavtalet medger en sådan 
tillämpning, bör inte en begäran om enskild överenskommelse direkt avvisas.46 
Om sådant undantag saknas i skatteavtalet, måste det undersökas om den 
aktuella interna bestämmelsen är förenlig med avtalet. Om undantag saknas och 
den interna bestämmelsen skapar en beskattning som inte är förenlig med 
avtalet, ska avtalet gå före den interna rätten, enligt MEMAP. Det 
rekommenderas även att så länge det inte står helt klart att det rör sig om en 
skatteflyktssituation och missbruk, ska enskild överenskommelse kunna 
initieras.47 Det är emellertid inte helt klarlagt hur behörig myndighet i Sverige 
hanterar en dylik situation. 

3.3.2.2 Ansökningsförfarandet48 

Enligt art. 25.1 OECD:s modellavtal har den skattskyldige möjlighet att vända 
sig till den behöriga myndigheten i den skattskyldiges hemviststat. Det är staten 
som utgör hemviststat när beskattningen blir påförd som ska antas vara den rätta 
ansökningsstaten.49 Det gäller även om den skattskyldige därefter har flyttat ut 
från staten. I art. 25.1 anges dock ett undantag från huvudregeln: ”or, if his case 
comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which 
he is a national.” I ett sådant fall är den skattskyldige medborgare i den ena 
staten och har hemvist i den andra och har blivit utsatt för en beskattning som är 
diskriminerande enligt art. 24.1.50 Art. 24.1 anger att medborgare i en 
avtalsslutande stat inte får beskattas hårdare eller utsättas för hårdare krav i den 

                                                        
41 OECD MTC, Commentary on Article 25, para. 14. 
42 Se kap. 2.3.2. 
43 Avtalet med Kenya (1973): Art. XXIV.1. Se kap. 2.3.3.1 (se tredje gruppen av avvikelser). 
44 Avtalet med Österrike (1959): Art. 22.1-2. Se kap. 2.3.3.1 (se tredje gruppen av avvikelser). 
45 Avtalet med Israel (1959): Art. XX. Se kap. 2.3.3.1 (se tredje gruppen av avvikelser). 
46 Se MEMAP s. 22. Se även OECD MTC, Commentary on Article 25, para. 26. 
47 Se MEMAP s. 22. Se även OECD MTC, Commentary on Article 25, para. 26. 
48 Se vidare kap. 4.5.4 om tillämpningen av förvaltningsrättsliga bestämmelser vid ansökan om 
enskild överenskommelse. 
49 Se OECD MTC, Commentary on Article, paras. 17-20. 
50 Se OECD MTC, Commentary on Article 25, para. 13 och 18. Se vidare: MEMAP s. 12. 
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andra avtalsslutande staten, än vad som gäller för medborgare i den andra staten. 
I normalfallet ska den skattskyldige annars vända sig till behörig myndighet i 
hemviststaten, oberoende av om det är i den staten som dubbelbeskattningen har 
uppkommit eller inte.51 

När det gäller regleringen i svenska skatteavtal avseende rätten till initiering 
av process finns några särskilda bestämmelser, vilka skiljer sig från OECD:s 
modellavtal. För svenskt vidkommande saknas hänvisningen till art. 24.1 
avseende diskriminering på grund av nationalitet i ett antal skatteavtal.52 När det 
däremot gäller avtalet med Bulgarien återfinns dock hänvisning till motsvarande 
art. 24.1, men dessutom finns ett ytterligare tillägg: ”or, in the case of a legal 
person, to that of the Contracting State under the laws of which it is 
established.”53 Det innebär att bestämmelsen om icke-diskriminering i det 
bulgariska avtalet även omfattar juridiska personer. 

En annan särreglering utgörs av avtalet med Marocko. I modellavtalet 
öppnas art. 25 upp för den som har hemvist i den ena av de två avtalsslutande 
staterna. I avtalet med Marocko är dock ”residents” utbytt mot ”the State of 
which he is a national”.54 Det skulle kunna få konsekvenser för personer som 
flyttat till den ena av de båda avtalsslutande staterna och som i samband med 
utflyttningen inte också bytt medborgarskap. I protokollet till avtalet finns dock 
infogat en bestämmelse som ger de behöriga myndigheterna möjlighet att träffa 
en enskild överenskommelse där den dubbelbeskattade personen inte är 
medborgare i någon av de båda avtalsslutande staterna. Särskild hänsyn ska då 
tas till medborgare i länder som Sverige respektive Marocko har ingått 
skatteavtal med.55 

Enligt kommentaren rekommenderas att så få formaliteter krävs vid ansökan 
av en enskild överenskommelse.56 Reglering, avseende hur själva proceduren 
ska gå till när den skattskyldige ansöker, saknas också i stort sett i samtliga 
svenska skatteavtal. I avtalet med Canada anges endast att ansökan ska inges 
skriftligt och innehålla grunderna för en reviderad beskattning: ”an application 
in writing stating the grounds for claiming the revision of such taxation.”57 I 
avtalen med Frankrike och Belgien anges även att de behöriga myndigheterna 
ska avtala om vilka bevis en skattskyldig måste kunna uppvisa för att ha 
möjlighet att åtnjuta fördelar av skatteavtalet.58 Det franska avtalet har följande 
lydelse: 

                                                        
51 Se OECD MTC, Commentary on Article 25, para. 17. 
52 Se kap. 2.3.3.1 (se första gruppen av avvikelser). 
53 Avtalet med Bulgarien (1998): Art. 23.1. Se kap. 2.3.3.1 (se första gruppen av avvikelser). 
54 Avtalet med Marocko (1961): Art. 13. Se kap. 2.3.3.1 (se tredje gruppen av avvikelser). 
55 Protokollet till avtalet med Marocko (1961): Art. 12. Se kap. 2.4.2.1 (se första gruppen av 
avvikelser). 
56 Se OECD MTC, Commentary on Article 25, para. 41. 
57 Avtalet med Canada (1996): Art. 24.1. Se kap. 2.3.3.1 (se femte gruppen av avvikelser). 
58 Avtalen med Frankrike (1990): Art. 25.5 och Belgien (1991): Art. 25.4. Se kap. 2.3.3.1 (se femte 
gruppen av avvikelser). 
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The competent authorities […] may particularly stipulate the formalities 
which must be completed by residents of a Contracting State in order to 
obtain the tax exemptions and reductions and other tax advantages in the 
other Contracting State which are provided by the Convention. These 
formalities shall include filing a form certifying residence, particularly 
indicating the nature and amount of the value of income or capital concerned, 
and containing a certificate from the tax administration of the first-mentioned 
State.59 

I avtalet med Frankrike anges dessutom att de behöriga myndigheterna kan 
reglera villkoren för tillämpningen av avtalet. De kan särskilt överenskomma om 
vilka åtgärder som personer med hemvist i en av de avtalsslutande staterna ska 
vidta för att erhålla skattebefrielse, nedsättning av skatt eller andra 
skattemässiga fördelar som föreskrivs i avtalet.60 Innebörden är egentligen att de 
behöriga myndigheterna kan träffa en generell överenskommelse om hur 
proceduren avseende enskilda överenskommelser ska tillämpas. Det måste 
därmed ses som en konstitutionell fråga hur långtgående och omfattande sådan 
reglering kan vara. Dylika frågeställningar behandlas inom ramen för kap. 5. 

Det belgiska avtalet har följande lydelse: 

The competent authorities […] shall consult together with respect to 
administrative measures required to carry out the provisions of the 
Convention and in particular with respect to the proof which the residents of 
each State must furnish in order to benefit the other State from the tax 
exemptions or reductions provided for in this Convention.61 

När detta avhandlingsprojekt påbörjades fanns i stort sett ingen skriftlig 
information om det svenska förfarandet vid enskild överenskommelse att tillgå 
för den skattskyldige, utöver det som kunde utläsas av skatteavtalen.62 Under de 
senaste åren har emellertid Skatteverkets webbplats utnyttjats alltmer som 
informationstjänst även avseende enskilda överenskommelser. Troligen kan 
förändringen härledas till den lagstadgade möjligheten till prissättningsbesked 
som numera finns. På webbplatsen finns numera ett antal punkter, vilka bland 
annat rör ansökningsförfarandet. Dessa är hämtade från MEMAP.63 Här anges 
att en begäran om enskild överenskommelse kan göras genom en ansökan till 
Skatteverket. Enligt informationen är det avgiftsfritt att ansöka och följande 
uppgifter bör bifogas ansökan:64 
  

                                                        
59 Avtalet med Frankrike (1990): Art. 25.5. Se kap. 2.3.3.1 (se femte gruppen av avvikelser). 
60 Avtalet med Frankrike (1990): Art. 25.3. Se kap. 2.3.3.1 (se femte gruppen av avvikelser). 
61 Avtalet med Belgien (1991): Art. 25.4. Se kap. 2.3.3.1 (se femte gruppen av avvikelser). 
62 Se även Francke m.fl., 1981 s. 377-378. 
63 Se MEMAP s. 14-15. 
64http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/internationellt/dubbelbeskattningochavra
kning/undanrojandeavdubbelbeskattning.106.233f91f71260075abe8800018011.html 
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• Namn, adress, personnummer eller organisationsnummer för sökanden  

• Vilket land ärendet gäller  

• Hänvisning till vilken artikel i ett skatteavtal som tillämpats felaktigt 
samt en redogörelse för varför sökanden anser att avtalet tillämpats 
felaktigt  

• Namn, adress och om möjligt även identifikationsnummer på eventuellt 
berört utländskt företag som är i intressegemenskap med det ansökande 
företaget samt redogörelse för vilken relation de båda företagen har till 
varandra  

• Vilket eller vilka beskattningsår som ansökan avser  

• Namn på skattekontor eller liknande som vidtagit justeringen i utlandet  

• Beskrivning av samtliga relevanta fakta i ärendet och en redogörelse för 
grunderna för beskattningen i det andra landet  

• Redogörelse för belopp samt hur dessa har beräknats  

• För ärenden om internprissättning ska relevant dokumentation om 
koncernens interna priser bifogas  

• Kopior av relevanta handlingar som skickats till eller tagits emot från 
skattemyndighet i utlandet  

• Uppgift om frågan har överklagats till domstol i Sverige eller i utlandet 
samt kopior på sådana domar  

• Uppgift om eventuell APA eller annan överenskommelse som har 
betydelse för ärendet  

• Eventuell fullmakt att företräda sökanden  

• Sökandens eventuella förslag till lösning av ärendet  

• Övriga relevanta uppgifter eller handlingar 

Det nämns även i Skatteverkets information att sökanden i många fall kommer 
att uppmanas inkomma med kompletterande uppgifter. Det poängteras dessutom 
särskilt att den sökandes medverkan är viktig, eftersom det vanligen endast är 
den sökande själv som har tillgång till information som är nödvändig för 
ärendet. Likaså anges att det kan vara en fördel, men inte ett krav, om ansökan 
lämnas in på engelska i de fall som avser utomnordiska länder.65 Det bör således 
beaktas att det ligger i den skattskyldiges eget intresse att vara behörig 
myndighet behjälplig.66  

Enligt art. 25.2 OECD:s modellavtal ska behörig myndighet pröva en 
ansökan ”if the objection appears to it to be justified.” De flesta svenska 
skatteavtal följer modellen i detta avseende. En avvikelse återfinns emellertid i 

                                                        
65http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/internationellt/dubbelbeskattningochavra
kning/undanrojandeavdubbelbeskattning.106.233f91f71260075abe8800018011.html 
66 Enligt uppgift av behörig myndighet. Se vidare kap. 1.5.5. 
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avtalet med Nya Zeeland: ”Should the taxpayer’s claim be deemed worthy of 
consideration.”67 

Behörig myndighet har således möjlighet att göra en prövning av ansökan 
och kan avvisa densamma om den anses ogrundad.68 Vad som kan anses som en 
ogrundad ansökan kan exempelvis vara då ansökan är så bristfällig att den inte 
kan behandlas, avser en hypotetisk fråga, inte kan bedömas fristående från 
exempelvis intern rätt, avser en okomplicerad fråga eller en avslutad transaktion 
eller då överenskommelse helt enkel inte är möjlig eller av andra skäl 
olämplig.69 Med hänsyn till att behörig myndighet inte har obegränsat med 
resurser kan ansökningar som omfattar små summor komma att avvisas. Det 
finns emellertid inga officiella beloppsgränser.70 Det föreligger således en risk 
att den skattskyldige inte får sin ansökan prövad, men med hänsyn till ovan 
angivna skäl till avvisning, måste det anses rimligt att behörig myndighet gör en 
prövning av ansökningarna innan en resurskrävande process dras igång. Det bör 
emellertid noteras att punkterna som anges på Skatteverkets hemsida inte utgör 
någon rättslig grund för avvisande av en ansökning. Förfarandet vid avvisandet 
är oreglerat. 

3.3.2.3 Tidsgränser för initiering av process71 

Vanligen sker initiering av ett ärende genom att den skattskyldige begär 
assistans av behörig myndighet. Det kan ske både muntligt eller skriftligt.72 I art. 
25.1 OECD:s modellavtal återfinns en bestämmelse om en treårig tidsgräns, 
inom vilken den skattskyldige måste begära enskild överenskommelse vid den 
behöriga myndigheten. Initiering måste således göras inom tre år från det första 
meddelandet som underrättat den skattskyldige om beskattning lämnats. Syftet 
med tidsgränsen är att skydda beskattande myndigheter från att processer 
initieras efter flera år.73 Vid en alltför sen initiering är risken också stor att 
nödvändig information inte längre finns tillgänglig.74 Den treåriga tidsfristen ska 
emellertid beräknas på det, för den skattskyldige, mest fördelaktiga sättet.75 Om 
den skattskyldige initierar en process före beskattningen har fastställts börjar 
inte treårsfristen att löpa, utan fristen löper från och med att taxeringen är 
fastställd och meddelande lämnats därom.76 Uppfattningen förefaller även delas 

                                                        
67 Avtalet med Nya Zeeland (1979): Art. 25.1. Se kap. 2.3.3.2 (se tredje gruppen av avvikelser). 
68 Se även Francke m.fl., 1981 s. 378. 
69 Enligt uppgift av behörig myndighet. Se vidare kap. 1.5.5. 
70 Enligt uppgift av behörig myndighet. Se vidare kap. 1.5.5. 
71 Se vidare kap. 4.5.4 om tidsgränser vid initiering av enskilda överenskommelser. 
72 Se MEMAP s. 13. Vad en ansökan bör innehålla, se MEMAP s. 13-15. 
73 Se OECD MTC, Commentary on Article 25, para. 20. 
74 Se MEMAP s. 19. 
75 Se OECD MTC, Commentary on Article 25, para. 21. 
76 Se OECD MTC, Commentary on Article 25, para. 21. Ytterligare om tidsfristen, se paras. 22-25. 
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av svensk behörig myndighet, vilken uppmuntrar till så tidig ansökan som 
möjligt.77 

De flesta svenska avtal följer modellavtalet avseende tidsgränser och det kan 
därför generellt sägas att frågan måste väckas inom tre år. I ett antal svenska 
avtal saknas dock denna tidsgräns helt.78 Det är oklart om det i sådana fall ändå 
finns någon form av yttersta gräns eller om det blir eventuell intern lagstiftning 
som råder. 

I ett antal andra svenska skatteavtal har en annan tidsgräns angetts istället för 
den treåriga som modellavtalet föreskriver: avtalet med Mexico79: fyra och ett 
halvt år, Marocko80 och Venezuela81: två år och Nigeria82: sex år. I fallet med 
den marockanska bestämmelsen ges dock de behöriga myndigheterna möjlighet 
att, även efter tidsgränsen passerats, pröva huruvida frågan ändå kan tas upp: 
”After the expiry of that period, the chief taxation authorities of the two States 
shall decide whether the claim may nevertheless be entertained”.83 

I vissa fall har det funnits tidsgränser för initiering av en process för enskild 
överenskommelse i den andra avtalsslutande staten, vilket därför medfört en 
särskild reglering i skatteavtalet med Sverige. I avtalet med Jamaica finns en 
tidsgräns som hänvisar till jamaicansk intern lagstiftning.84 Artikelns utformning 
av tidsbegränsningen innebär att den skattskyldige eller den svenska behöriga 
myndigheten måste underrätta den jamaicanska behöriga myndigheten, inom tid 
som föreskrivs i Jamaicas interna lagstiftning, om att en ändring av skatt kan 
komma att ske. Bestämmelsens utformning har tillkommit med anledning av att 
den jamaicanska behöriga myndigheten saknar laglig möjlighet att genomföra en 
enskild överenskommelse om underrättelse inte har gjorts inom viss föreskriven 
tid.85 

En till innehållet liknande bestämmelse återfinns i protokollet till avtalet med 
Turkiet: 

(a) It is understood that for cases related to paragraph 1 of Article 25 and 
arising from actions by Turkey the presentation must be made within the time 
limit provided for in the Turkish legislation. (b) It is further understood that if 
the presentation for cases related to paragraph 1 of Article 25 has been made 
within the legal time limit, any mutual agreement reached under the 

                                                        
77http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/internationellt/dubbelbeskattningochavra
kning/undanrojandeavdubbelbeskattning.106.233f91f71260075abe8800018011.html 
78 Se kap. 2.3.3.1 (se andra gruppen av avvikelser). 
79 Avtalet med Mexico (1992): Art. 24.2. Se kap. 2.3.3.1 (se andra gruppen av avvikelser). 
80 Avtalet med Marocko (1961): Art. 13. Se kap. 2.3.3.1 (se andra gruppen av avvikelser). 
81 Avtalet med Venezuela (1993): Art. 25.1. Se kap. 2.3.3.1 (se andra gruppen av avvikelser). 
82 Avtalet med Nigeria (2004): Art. 24.1. Se kap. 2.3.3.1 (se andra gruppen av avvikelser). 
83 Avtalet med Marocko (1961): Art. 13. Se kap. 2.3.3.1 (se andra gruppen av avvikelser). 
84 Avtalet med Jamaica (1985): Art. 25.2. Se kap. 2.3.3.1 (se andra gruppen av avvikelser). 
85 Se prop. 1985/86:69 s. 39. 
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provisions of paragraph 2 of Article 25 shall be implemented notwithstanding 
any time limits provided for in the Turkish legislation.86 

Bestämmelsen i protokollet innebär att vissa tidsgränser i den turkiska 
lagstiftningen måste iakttagas vid ansökan av en enskild överenskommelse 
mellan Sverige och Turkiet.87 Dessutom anges att om en överenskommelse 
träffas ska denna implementeras oavsett tidsgränserna i intern turkisk rätt. 

3.3.2.4 Unilaterala åtgärder 

När en skattskyldig initierar en enskild överenskommelse sker den första 
kontakten enbart mellan den skattskyldige och behörig myndighet i 
hemviststaten. Ibland kan problemet lösas genom ensidiga åtgärder vidtagna av 
hemviststaten. Även om problemet löses internt kan det vara värdefullt att 
behörig myndighet i den andra avtalsslutande staten informeras om åtgärderna.88 

Om problemet däremot inte kan lösas, är det behörig myndighets skyldighet 
att kontakta den andra behöriga myndigheten.89 Enligt art. 25.2 har behörig 
myndighet en skyldighet att förhandla. Däremot finns ingen skyldighet som 
tvingar myndigheterna att komma överens. I art. 25.5 ges emellertid möjlighet 
att tillämpa ett skiljeförfarande i den eller de frågor som de behöriga 
myndigheterna inte kommer överens. Härmed ökar möjligheterna till att en 
lösning nås.90 Det kan emellertid återigen poängteras att svenska skatteavtal inte 
innehåller någon bestämmelse som bygger på art. 25.5. 

I det första steget av proceduren berörs således endast relationen mellan den 
skattskyldige och den behöriga myndigheten i den skattskyldiges hemviststat. 
Om behörig myndighet upptäcker att dubbelbeskattningen enbart beror på 
åtgärder i hemviststaten, har myndigheten möjlighet att ensidigt göra en 
korrigering.91 Här sker således ingen inblandning av den behöriga myndigheten i 
den andra avtalsslutande staten. Ett sådant beslut utgör inte en enskild 
överenskommelse med hänsyn till att någon överenskommelse inte har träffats 
med den andra staten.92 Enligt Francke m.fl. fattades sådant beslut enligt 23 § 
KL,93 vilken numera motsvaras av 65 kap. 11 § IL.94 

Om den behöriga myndigheten i hemviststaten emellertid finner att 
dubbelbeskattningen beror på den andra staten, eller på båda staterna, ska en 
procedur istället inledas. Art. 25.2 anger: ”and if it is not itself able to arrive at a 
satisfactory solution.” De flesta svenska skatteavtal följer modellen i detta 

                                                        
86 Protokollet till avtalet med Turkiet (1988): punkt 4. Ad Art. 25 a-b. Se kap. 2.3.3.1 (se andra 
gruppen av avvikelser). 
87 Se prop. 1987/88:111 s. 37. 
88 Se OECD MTC, Commentary on Article 25, para. 31-32. Se även MEMAP s. 17. 
89 Se OECD MTC, Commentary on Article 25, para. 33. Se även MEMAP s. 17. 
90 Se OECD MTC, Commentary on Article 25, para. 37. 
91 Se OECD MTC, Commentary on Article 25, paras. 31-32. 
92 Se kap. 1.3. 
93 Francke m.fl., 1981 s. 378. 
94 65 kap. 11 § IL behandlas närmare i kap. 4.3.3, 4.3.4 och 4.4.2. 
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avseende. En avvikelse återfinns emellertid i avtalet med Österrike i vilket 
anges: 

If the objection appears to be justified, the highest financial authority 
competent under paragraph 1 shall, if it is not willing to waive its own tax 
claim, endeavour to come to an agreement with the highest authority of the 
other State with a view to the avoidance of double taxation.95 

Avvikelsen har dock ingen större materiell betydelse i jämförelse med lydelsen 
av modellavtalet. 

3.3.2.5 Relationen till domstolsprocess – möjlighet till parallella 
förfaranden?96 

I art. 25.1 OECD:s modellavtal anges att en skattskyldig som har eller riskerar 
att bli beskattad i strid med föreliggande skatteavtal kan vända sig till behörig 
myndighet. Möjligheten finns, oavsett om samtliga till buds stående rättsmedel 
har uttömts eller inte. 

Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting 
States result or will result for him in taxation not in accordance with the 
provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided 
by the domestic law of those States, present his case to the competent 
authority […].97 

Det huvudsakliga syftet med artikeln är att den skattskyldige ska kunna undvika 
att föra domstolsprocess, i den ena eller båda avtalsslutande stater, utan istället 
ha möjlighet att kunna lösa sina uppkomna problem med hjälp av de behöriga 
myndigheterna. Eftersom dubbelbeskattning kan ha sin orsak i båda 
avtalsslutande stater kan den skattskyldige bli tvungen att processa i fler stater 
än den egna.98 Det är således detta som art. 25.1 ämnar istället lösa genom en 
enskild överenskommelse. Även om det huvudsakliga syftet är att undvika, den 
annars nödvändiga domstolsprocessen, anger art. 25.1 att möjligheten till 
domstolsprocess (eller annat till buds stående rättsmedel) inte får tillintetgöras. 

Rätten att initiera en enskild överenskommelse fråntar således inte den 
skattskyldige rätten till interna rättsmedel enligt art. 25. Om parallella 
förfaranden inleds finns olika möjligheter att hantera dylika situationer enligt 
kommentaren. Antingen kan ärendet anhängiggöras vid domstol och behörig 
myndighet vilandeförklarar ärendet. När domstolen meddelat dom kan behörig 
myndighet därefter aktivt börja handlägga ärendet igen. Eller så kan båda 

                                                        
95 Avtalet med Österrike (1959): Art. 22.1-2. Se kap. 2.3.3.2 (se första gruppen av avvikelser). 
96 Se vidare kap. 4.3.2 och 4.4 angående relationen mellan det ordinarie förfarandet och enskilda 
överenskommelser. 
97 Art. 25.1 men. 1 OECD MTC. 
98 Se OECD MTC, Commentary on Article 25, para. 7. 
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procedurerna löpa parallellt, men behörig myndighet kräver att den skattskyldige 
återkallar sin talan vid domstol före överenskommelse träffas.99 

Om de två procedurerna löper parallellt kan det finnas situationer då behörig 
myndighet finner att överenskommelse kan träffas, fast domstolen inte meddelat 
dom. För att undvika att överenskommelsen och den senare meddelade domen 
strider mot varandra och för att undvika att missbrukssituationer därav 
uppkommer rekommenderas följande enligt kommentaren. För det första bör det 
krävas att den skattskyldige accepterar överenskommelsen och, för det andra att 
den skattskyldige drar tillbaka sin talan från domstolen.100 

Enligt behörig myndighet gäller synsättet även i Sverige. Det finns således, 
enligt myndigheten, inget som hindrar att den skattskyldige för två parallella 
processer, dvs. både en domstolsprocess och en process vid behörig 
myndighet.101 Vanligen anhängiggörs först ärendet vid behörig myndighet, 
varefter ärendet blir vilande i väntan på utfallet av domstolsprocessen.102 
Anledningen till förfarandet är att myndigheten vill kunna bryta de tidsfrister för 
initiering av ärende som i annat fall kan omöjliggöra en överenskommelse. Med 
hänsyn till att domstolsprocessen faktiskt kan göra en enskild överenskommelse 
onödig, så finns ingen anledning att inleda kostsamma förhandlingar före 
lagakraftvunnen dom har meddelats. Det är, som sagt, dock viktigt att avbryta 
den pågående tidsfristen för att inte omöjliggöra en framtida 
överenskommelse.103 

Det huvudsakliga skälet till förfarandet är att myndigheten vill undvika att 
medverka till dubbel ickebeskattning. Att myndigheten först skulle lyckas 
förhandla bort beskattningen i den andra staten och att den svenska domstolen 
sedan kommer fram till att inkomsten inte heller ska beskattas i Sverige, utgör 
inte en önskvärd situation för behörig myndighet. Syftet med en 
överenskommelse är att undvika dubbelbeskattning, inte att medverka till dubbel 
ickebeskattning. Skulle behörig myndighet ändå träffa en enskild 
överenskommelse där beskattningen i den andra staten bortförhandlats, under 
pågående domstolsprocess, är det sannolikt att myndigheten kräver att den 
skattskyldige återkallar sin talan, före överenskommelsen slutligen ingås.104 

3.3.2.6 Anstånd med inbetalning av skatt 

När det gäller anstånd med inbetalning av skatt i samband med att en process om 
enskild överenskommelse har inletts, så varierar bestämmelserna mellan olika 
länder. För svenskt vidkommande kan anstånd med inbetalning av skatt sökas av 
den skattskyldige när ett ärende handläggs av behörig myndighet enligt 
motsvarigheten i svenskt skatteavtal till art. 25 OECD:s modellavtal.105 I 

                                                        
99 Se OECD MTC, Commentary on Article 25, para. 25. Se även paras. 34-35 och 42. 
100 Se OECD MTC, Commentary on Article 25, para. 45. 
101 Enligt uppgift av behörig myndighet. Se vidare kap. 1.5.5. 
102 Se även Lindencrona, 1994 s. 90 och Dahlberg, 2002 s. 456 
103 Enligt uppgift av behörig myndighet. Se vidare kap. 1.5.5. 
104 Enligt uppgift av behörig myndighet. Se vidare kap. 1.5.5. 
105 Enligt uppgift av behörig myndighet. Se vidare kap. 1.5.5. 



Internationella Handelshögskolan i Jönköping 

184 

samband med att Finansdepartementet eller Skatteverket handlägger ärendet har 
den handläggande myndigheten möjlighet att bevilja den skattskyldige anstånd. 
Anstånd regleras av 63 kap. 4 § st. 2 SFL: ”Vid handläggningen av ärende enligt 
skatteavtal får regeringen, eller den myndighet som regeringen har bestämt att 
handlägga sådant ärende, bevilja anstånd med betalningen av den skatt som 
ärendet gäller”. 

Anståndet får, enligt 63 kap. 6 § SFL, beviljas till längst tre månader efter 
den dag då beslutet i ärendet har fattats, dvs. beslutet som följer efter en enskild 
överenskommelse har träffats (eller inte träffats). Behörig myndighet tillämpar 
bestämmelsen på så sätt att anstånd normalt kan medges då den utländska 
skatten är betald. I sådant fall kan anstånd medges med ett belopp som utgör det 
lägsta beloppet av antingen den utländska skatten eller den svenska skatt som 
ska erläggas för den utländska inkomsten.106 

3.3.3 Den skattskyldiges roll under proceduren107 

Vid en enskild överenskommelse är det den skattskyldiges ansvar att inkomma 
med det material som den behöriga myndigheten behöver för att kunna fatta ett 
korrekt beslut. Den behöriga myndigheten kan kräva in uppgifter, men det torde 
ligga i den skattskyldiges intresse att förse myndigheten med de uppgifter och 
den information som behövs. Den skattskyldiges roll är därför mycket viktig.108 

Det har dock visat sig att det i vissa fall har varit svårt att få in uppgifter, 
exempelvis i situationer då de inblandade bolagen mer eller mindre lämnat över 
frågan till behörig myndighet med inställningen ”Lös detta åt oss.” Ytterligare 
svårigheter kan inträffa då företagsstrukturen är komplicerad och många olika 
bolag är inblandade i transaktionen som utlöst beskattningen. Då processen 
därtill ofta kan bli långdragen finns risk att de fysiska personer som faktiskt 
genomfört transaktionerna inte längre finns kvar inom företaget, vilket kan 
medföra svårigheter att få tillgång till korrekt information.109 

Under processens gång är den skattskyldiges roll tämligen liten och 
utrymmet till inflytande mycket begränsat. Förfarandet med enskild 
överenskommelse utgörs av förhandlingar mellan de behöriga myndigheterna 
som inte öppnas upp för den skattskyldige.110 I avtalet med Tyskland finns dock 
en reglering som tar sikte på den skattskyldiges rättigheter och då i form av att 
få bli hörd: ”Where the procedure is related to a particular case, the persons 
concerned shall be permitted to be heard; they shall have the right to submit 
their own requests”.111 

                                                        
106http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/internationellt/dubbelbeskattningochavr
akning/undanrojandeavdubbelbeskattning.106.233f91f71260075abe8800018011.html 
107 Se vidare kap. 4.5 angående enskilda överenskommelser och ärendehanteringen. 
108 Se även Francke m.fl., 1981 s. 380. 
109 Enligt uppgift av behörig myndighet. Se vidare kap. 1.5.5. 
110 Enligt uppgift av behörig myndighet. Se vidare kap. 1.5.5. 
111 Avtalet med Tyskland (1992): Art. 41.4. Se kap. 2.3.4. 
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Den särskilda regleringen i avtalet med Tyskland förekommer inte i andra 
svenska skatteavtal. Den skattskyldiges rättigheter och mer aktiva roll 
aktualiseras i ansökningsfasen. Det är i samband med utformandet av ansökan 
som den skattskyldige har möjlighet att lägga fram bevis, bakgrundsmaterial och 
argumentera för sin sak. När processen väl är igång mellan de båda 
avtalsslutande staterna, så har den skattskyldige inga rättigheter att delta eller 
påverka på annat sätt. Behörig myndighet har heller ingen skyldighet att under 
förhandlingarnas gång informera den skattskyldige om läget. Det bör dock 
beaktas att den skattskyldige har rätt att när som helst under processens gång dra 
tillbaka sin ansökan.112 

3.3.4 Den behöriga myndighetens roll under proceduren 

3.3.4.1 Relationen mellan de behöriga myndigheterna i de båda 
avtalsslutande staterna 

Om den svenska behöriga myndigheten funnit att dubbelbeskattningen orsakats 
av åtgärder i den andra avtalsslutande staten eller på grund av åtgärder i båda 
stater ska myndigheten träda i kontakt med den andra behöriga myndigheten. 
Det förutsätter emellertid att ansökan har passerat myndighetens mer interna 
prövning först. Vid en enskild överenskommelse väntar svensk behörig 
myndighet normalt in ett eventuellt domstolsbesked och ser under tiden till att 
bryta eventuella tidsfrister i relation till den andra avtalsslutande staten, vilket 
också nämns ovan. Om den skattskyldige valt att gå direkt till behörig 
myndighet eller inte är nöjd med domen börjar myndigheten att handlägga 
ärendet aktivt istället.113 Det innebär att ärendet inte längre handlar primärt om 
relationen mellan den skattskyldige och den svenska behöriga myndigheten. 
Istället handlar det nu om en relation mellan de behöriga myndigheterna i de 
båda avtalsslutande staterna. Det har därför gått från en möjlighet till ensidiga 
åtgärder till bilaterala åtgärder för undanröjande av dubbelbeskattningen. 
Relationen ligger härmed på det folkrättsliga planet. 

Frågan är vilka möjligheter som de behöriga myndigheterna har att träda i 
kontakt med varandra. Det finns folkrättsliga hinder för att en tjänsteman ska 
kunna ta direktkontakt med en myndighet i en annan stat. En sådan 
direktkontakt kan ses som en inblandning i den andra statens inre 
angelägenheter, om den sökande myndigheten saknar kompetens att ta dylika 
internationella kontakter.114 Problemet har dock förutsetts vid utformandet av 
modellavtalet, vilket resulterat i art. 25.4. Artikeln anger att de behöriga 
myndigheterna ska kunna kommunicera med varandra, utan att det krävs 
diplomatiska eller konsulära kanaler. 

                                                        
112 Enligt uppgift av behörig myndighet. Se vidare kap. 1.5.5. 
113 Enligt uppgift av behörig myndighet. Se vidare kap. 1.5.5. 
114 Se Persson, 2005 s. 44. 
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Syftet med art. 25.4 OECD:s modellavtal är att ge riktlinjer för hur de 
behöriga myndigheterna kan träda i kontakt med varandra och anger att 
myndigheterna kan ta direktkontakt med varandra.115 Det är väl i och för sig inte 
troligt att en stat skulle betrakta en informell kontakt, tagen av Skatteverket, i ett 
enskilt förvaltningsärende som någon stor och allvarlig kränkning av 
statssuveräniteten.116 Däremot kanske det skulle ses som mer känsligt om 
Finansdepartementet gjorde detsamma, med hänsyn till att det då handlar om en 
direktkontakt från regeringen. 

Inget av de svenska skatteavtalen innehåller en motsvarighet till art. 25.4 
som är utformad i exakt enlighet med modellavtalet. I vissa fall har mindre 
avvikelser gjorts såsom att ”through a joint commission” inte medtagits i fjärde 
stycket. Det fjärde stycket har i sådant fall lydelsen: “The competent authorities 
of the Contracting States may communicate with each other directly for the 
purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs”.117 
En närliggande variant av fjärde stycket är: 

The competent authorities of the Contracting States may communicate with 
each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of 
the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach an 
agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take 
place through a Commission consisting of representatives of the competent 
authorities of the Contracting States.118 

En mer långtgående variant av fjärde stycket är: 

The competent authorities of the Contracting States may communicate with 
each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of 
the preceding paragraphs. The competent authorities shall through 

                                                        
115 Se OECD MTC, Commentary on Article 25, para. 57. 
116 Se Persson, 2005 s. 44. 
117 Avtalen med Singapore (1968): Art. XXII.1, Kenya (1973): Art. XXIV.3, Bangladesh (1982): 
Art. 25.4, Japan (1983): Art. 24.4, Sri Lanka (1983): Art. 25.4, Storbritannien (1983): Art. 24.4, 
Cypern (1988): Art. 23.4, Indonesien (1989): Art. 25.4, Barbados (1991): Art. 26.4, Nederländerna 
(1991): Art. 27.4, Mauritius (1992): Art. 24.4, Botswana (1992): Art. 25.4, Ryssland (1993): Art. 
24.4, Namibia (1993): Art. 25.4, Gambia (1993): Art. 25.4, Irland (1993): Art. 27.4, USA (1994): 
Art. 25.4, Bolivia (1994): Art. 24.4, Vitryssland (1994): Art. 24.4, Egypten (1994): Art. 25.5, Malta 
(1995): Art. 24.4, Ukraina (1995): Art. 24.4, Luxemburg (1996): Art. 25.4, Kazakstan (1997): Art. 
24.4, Makedonien (1998): Art. 25.4, Albanien (1998): Art. 25.4, Filippinerna (1998): Art. 24.4, 
Taiwan (2001): Art. 25, Portugal (2002): Art. 25.4, Malaysia (2002): Art. 25.4, Chile (2004): Art. 
25.4, Polen (2004): Art. 24.4 och Nigeria (2004): Art. 24.4. Se även liknande formulering i avtalet 
med Australien (1981): Art. 25.4. 
118 Avtalen med Schweiz (1965): Art. 27.4, Zambia (1974): Art. XXIV.4, Brasilien (1975): Art. 
25.4, Tanzania (1976): Art. 26.4, Spanien (1976): Art. XXVI.4, Rumänien (1976): Art. 27.4, 
Tjeckoslovakien (1979): Art. 25.4, Jugoslavien (1980): Art. 24.4, Italien (1980): Art. 26.4, Korea 
(1981): Art. 24.4, Tunisien (1981): Art. 23.4, Ungern (1981): Art. 25.4, Turkiet (1988): Art. 25.4, 
Bulgarien (1988): Art. 23.4, Estland/Lettland (1993): Art. 25.4, Litauen (1993): Art. 26.4, 
Venezuela (1993): Art. 25.4, Sydafrika (1995): Art. 24.4, Argentina (1995): Art. 24.4 och Indien 
(1997): Art. 26.4. En snarlik variant återfinns i avtalet med Kina (1999): Art. 25.4. 
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consultations develop appropriate bilateral procedures, conditions, methods 
and technique for the implementation of the mutual agreement procedure 
provided for in this Article.119 

Avtalet med Zimbabwe, har samma lydelse som ovanstående, men ytterligare en 
mening har lagts till sist i stycket: ”In addition, a competent authority may 
devise appropriate unilateral procedures, conditions, methods and techniques to 
facilitate the above-mentioned bilateral actions and the implementation of the 
mutual agreement procedure.”120 I avtalet med Österrike regleras kontakterna 
genom: ”In dealing with matters arising out of this Agreement, the highest 
financial authorities of the two States may enter into direct contact with each 
other”.121 I avtalet med Tyskland har infogats en särskild bestämmelse kallad 
Procedure.122 Avtalet med Tyskland är i stort sett det enda svenska skatteavtal 
där detta har gjorts. Artikeln anger att “The competent authorities of the 
Contracting States may communicate directly with each other for the purpose of 
reaching an agreement […]”.123 Vidare anges att: “When it seems advisable in 
order to reach an agreement to have an oral exchange of opinions, such 
exchange may take place through a Commission consisting of representatives of 
the competent authorities of the Contracting States.”124 Därtill anges att 
möjlighet finns för de behöriga myndigheterna att tillsammans ”authorize an 
independent body to give an expert opinion on a question submitted to such 
body.”125 I sista hand anges att det är möjligt att tillämpa skiljedom för att nå en 
lösning i ett ärende.126 Bestämmelsen om skiljedom är inte baserad på art. 25.5 
OECD:s modellavtal, utan tillkom redan 1992.127 

I det nordiska avtalet saknas emellertid motsvarighet till art. 25.4. Däremot 
återfinns mer omfattande bestämmelser om generella överenskommelser.128 Det 
är oklart varför sådan reglering har utelämnats. I det irländska avtalet återfanns 
en särreglering när det gällde själva proceduren vid den behöriga myndigheten. 
Behörig myndighet hade här möjlighet att träffa överenskommelse om huruvida 
en finansiell verksamhet kvalificerade för en mer förmånlig beskattning genom 

                                                        
119 Avtalen med Schweiz (1965): Art. 27.4, Zambia (1974): Art. XXIV.4, Brasilien (1975): Art. 
25.4, Tanzania (1976): Art. 26.4, Spanien (1976): Art. XXVI.4, Rumänien (1976): Art. 27.4, 
Tjeckoslovakien (1979): Art. 25.4, Jugoslavien (1980): Art. 24.4, Italien (1980): Art. 26.4, Korea 
(1981): Art. 24.4, Tunisien (1981): Art. 23.4, Ungern (1981): Art. 25.4, Turkiet (1988): Art. 25.4, 
Bulgarien (1988): Art. 23.4, Estland/Lettland (1993): Art. 25.4, Litauen (1993): Art. 26.4, 
Venezuela (1993): Art. 25.4, Sydafrika (1995): Art. 24.4, Argentina (1995): Art. 24.4 och Indien 
(1997): Art. 26.4. 
120 Avtalet med Zimbabwe (1989): Art. 25.4. 
121 Avtalet med Österrike (1959): Art. 24.2. 
122 Avtalet med Tyskland (1992): Art. 41. 
123 Avtalet med Tyskland (1992): Art. 41.1. Se kap. 2.3.4. 
124 Avtalet med Tyskland (1992): Art. 41.2. Se kap. 2.3.4. 
125 Avtalet med Tyskland (1992): Art. 41.3. 
126 Avtalet med Tyskland (1992): Art. 41.5. 
127 Se även Mattson, 2003 s. 264-265. 
128 Det nordiska avtalet (1996): Art. 28.3-4. Se kap. 2.3.4. 
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stimuleringsfrämjande åtgärder eller inte.129 Bestämmelserna har inte någon 
relevans längre då stimuleringsåtgärderna upphörde gälla den 31/12 2000. Det 
kan ändå vara av intresse att påvisa hur reglerna för proceduren såg ut vid den 
tiden, särskilt med hänsyn till att liknande regleringar i stort sett saknas i andra 
avtal och protokoll. 

I Annex A till protokollet till avtalet med Irland angavs ordningen för 
konsultationsprocessen för godkännande av projekt avseende finansiella tjänster. 
I första steget angavs att förslag till projekt kunde lämnas till den behöriga 
myndigheten antingen i Sverige eller Irland. Den behöriga myndighet som 
mottagit ansökan skulle sedan undersöka projektet och antingen godkänna 
projektet eller skicka över det till den andra avtalsslutande statens behöriga 
myndighet. När ärendet skickades till den andra behöriga myndigheten skulle 
beslutet och motivering till detsamma anges. Projektet utreddes därefter av den 
andra myndigheten och kunde antingen accepteras eller inte. 

Om de båda behöriga myndigheterna inte var eniga om projektet skulle 
förhandling inledas. Alternativt kunde ärendet skickas tillbaka till den 
skattskyldige med syftet att ge möjlighet till införande av ändringar osv. Enligt 
Annex A skulle de behöriga myndigheterna sträva efter att ge ett svar inom 4-6 
veckor. Den skattskyldige kunde även begära ett icke-bindande förhandsbesked 
under procedurens gång om hur troligt det var att projektet skulle komma att 
godkännas. Slutligen angavs att innehållet i konsultationsprocessen kunde göras 
officiellt av den ena eller båda behöriga myndigheter. 

När det gäller kontakterna, mellan svensk behörig myndighet och andra 
behöriga myndigheter, sker dessa i praktiken normalt genom brevväxling, men 
även e-postkorrespondens, faxmeddelanden och telefonmöten förekommer. Vid 
mer omfattande ärenden kan det även bli aktuellt med personliga möten.130 
Korrespondensen mellan de behöriga myndigheterna omfattar de faktiska 
omständigheterna i fallet, förutsättningarna, praktisk information samt 
argumentering både för den egna saken och för en gemensam lösning. Den 
huvudsakliga målsättningen är att nå en lösning där dubbelbeskattningen kan 
elimineras eller åtminstone lindras på ett, för båda stater, tillfredsställande sätt. 
Det är inte ovanligt att den här typen av korrespondens kan pågå under flera år. 
Att nå en överenskommelse kan ta allt mellan 1-5 år. Ibland kortare tid, ibland 
ännu längre.131 
  

                                                        
129 Se kap. 2.3.4. 
130 Enligt uppgift av behörig myndighet. Se vidare kap. 1.5.5. 
131 Enligt uppgift av behörig myndighet. Se vidare kap. 1.5.5. Se även statistik över initierade, 
pågående och avslutade överenskommelser: 
År 2006: http://www.oecd.org/ctp/disputeresolution/43764924.pdf 
År 2007: http://www.oecd.org/ctp/disputeresolution/43771602.pdf 
År 2008: http://www.oecd.org/ctp/disputeresolution/46464118.pdf 
År 2009: http://www.oecd.org/ctp/disputeresolution/46466061.pdf 
År 2010: http://www.oecd.org/ctp/disputeresolution/48183506.pdf 
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Den skattskyldiges roll under processen är framför allt att förse behörig 
myndighet med den information som behövs för att en överenskommelse ska 
kunna träffas. Under själva förhandlingen mellan de båda behöriga 
myndigheterna har emellertid den skattskyldige inte möjlighet att delta.132 När 
förhandlingarna väl äger rum är det av stor vikt att de båda myndigheterna har 
tillgång till samma information. Missförstånd av, eller oenighet över, 
informationen är den vanligaste orsaken till att förhandlingarna drar ut på tiden 
eller blir resultatlösa.133 I MEMAP anges att: “If both competent authorities can 
agree upon the facts of a case, then a MAP case often comes down to 
international tax principles, policy concerns, and choosing an appropriate result 
upon which all stakeholders can agree.”134 

För att underlätta vid förhandlingarna rekommenderas att de behöriga 
myndigheterna förbereder och översänder ett så kallat position paper. I 
dokumentet anges bakgrund, information och hur den behöriga myndigheten 
tolkat informationen samt hur myndigheten anser att ärendet ska lösas.135 När de 
behöriga myndigheterna sedan kommit överens ska överenskommelsen 
bekräftas genom utväxling av brev.136 Det rekommenderas i MEMAP att även 
en plan för implementering av överenskommelsen görs upp.137 

Vid argumentering och förhandling följer Sverige normalt, enligt behörig 
myndighet, OECD:s kommentarer till modellavtalet samt rapporter och riktlinjer 
utformade av OECD. Vid förhandling ses vanligen argument baserade på 
OECD-material som tungt vägande. Det primära syftet är inte att skydda den 
egna skattebasen, utan att skydda den skattskyldige från dubbelbeskattning.138 

En enskild överenskommelse tillkommer genom att företrädare för de 
behöriga myndigheterna förhandlar fram en lösning av en viss situation, vilken 
kan godtas av båda avtalsslutande stater. Förhandlingarna är ibland enklare och 
ibland svårare. Det handlar slutligen om ett givande och tagande staterna 
emellan och utfallet kan variera från gång till gång.139 Slutligen kan nämnas att 
kommentaren anger att överenskommelser ska träffas på individuell basis och 
inte utifrån resultatet av andra fall.140 Det rör sig emellertid om en ren 
förhandlingssituation med allt vad det kan innebära.141 Enligt Züger finns risk 
för både kohandel och paketlösningar.142 Det bör dock noteras att den svenska 
behöriga myndigheten inte har för avsikt att ”dra in” så mycket skatt som 
möjligt till den svenska staten, utan sätter den skattskyldige i centrum så långt 
som det är möjligt. Härmed är inte sagt att den svenska behöriga myndigheten 

                                                        
132 Se MEMAP s. 23-25. 
133 Se MEMAP s. 25. 
134 MEMAP s. 25. 
135 Se MEMAP s. 26-27. 
136 Se MEMAP s. 30. 
137 Se MEMAP s. 30. 
138 Enligt uppgift av behörig myndighet. Se vidare kap. 1.5.5. 
139 Enligt uppgift av behörig myndighet. Se vidare kap. 1.5.5. 
140 Se OECD MTC, Commentary on Article 25, para. 41. 
141 Enligt uppgift av behörig myndighet. Se vidare kap. 1.5.5. 
142 Züger, 2002 s. 23. Se även Wiman, 1999 s. 378. 



Internationella Handelshögskolan i Jönköping 

190 

automatiskt ger efter för den andra avtalsslutande staten bara för att den 
skattskyldige ska undvika dubbelbeskattning.143 

3.3.4.2 Behörig myndighets roll144 

Behörig myndighets roll under proceduren är för det första att pröva ansökan 
som den skattskyldige lämnar in. Här kan det handla om att begära in 
kompletterande uppgifter och material, för att det ska kunna vara möjligt att 
sätta sig in i ärendet. Därefter är det viktigaste att verkligen noga kontrollera vad 
som anges i det specifika skatteavtalet och vad som gäller enligt den andra 
avtalsslutande statens interna bestämmelser avseende tidsgränser, relation till 
domstolsprocess osv. Det måste också undersökas om det möjligen rör sig om 
ett ärende som istället bör handläggas av regeringen. I sådant fall ska ärendet 
lämnas till regeringen tillsammans med ett eget yttrande.145 

Om det är en dubbelbeskattning som orsakas av åtgärder från svensk sida, 
har myndigheten således möjligt till ensidig korrigering. Om orsaken är att finna 
i den andra avtalsslutande staten eller i båda, och ärendet inte längre är vilande 
på grund av domstolsprocess, startar den aktiva handläggningen. Här handlar det 
om att finna goda argument och förhandla med den andra behöriga myndigheten 
om en nedsättning av skatten.146 

En enskild överenskommelse är således en bilateral åtgärd och utgörs av ett 
folkrättsligt avtal mellan de båda behöriga myndigheterna. Överenskommelse 
kan träffas när man nått en lösning som båda stater kan acceptera. En enskild 
överenskommelse innehåller vanligen ett beslut om någon form av nedsättning 
av skattebelopp eller justering av beskattningsbart underlag eller ett 
bestämmande om exempelvis hemvist eller liknande. Om det gäller en 
nedsättning av skatt så kan nedsättningen vara antingen fullständig eller partiell. 
Det är viktigt att notera att en överenskommelse inte kan gälla framåt i tiden, 
utan endast omfattar redan företagna handlingar.147 

3.3.5 Procedurens avslutande fas 

3.3.5.1 Vad händer om ingen överenskommelse träffas? 

En enskild överenskommelse initieras vanligen med anledning av att en 
skattskyldig har blivit, alternativt riskerar att bli, utsatt för dubbelbeskattning. 
Träffas ingen överenskommelse som löser frågan kommer dubbelbeskattningen 
att kvarstå. Gäller ärendet istället till exempel frågan om dubbel hemvist, skulle 

                                                        
143 Enligt uppgift av behörig myndighet. Se vidare kap. 1.5.5. 
144 Se vidare kap. 4.5 angående enskild överenskommelse och ärendehanteringen. 
145 Enligt uppgift av behörig myndighet. Se vidare kap. 1.5.5. 
146 Enligt uppgift av behörig myndighet. Se vidare kap. 1.5.5. 
147 Enligt uppgift av behörig myndighet. Se vidare kap. 1.5.5. 
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frånvaron av en träffad överenskommelse sannolikt leda till 
dubbelbeskattning.148 

Träffas ingen överenskommelse kommer den skattskyldige således förbli 
dubbelbeskattad eller beskattad i strid med befintligt skatteavtal på annat sätt. En 
möjlig lösning är att den behöriga myndigheten ensidigt sätter ned skatten, men 
det är inte någon önskvärd situation, varken för myndigheten eller den egna 
staten. Alternativt kan den skattskyldige pröva domstolsvägen, om detta inte 
redan har gjorts och om överklagandetider m.m. inte har löpt ut.149 

För de fall där de behöriga myndigheterna inte kommer överens införde 
OECD år 2008 art. 25.5 angående skiljeförfarande i modellavtalet. Skiljedom är 
tänkt att tillämpas för att lösa en fråga som uppkommit inom ramen för art. 25.1-
2. Den skattskyldige ges härigenom möjlighet att begära skiljedom efter två år. 
Genom skiljedom ska beslut fattas i den eller de frågor som är olösta och som 
därför hindrar att de båda behöriga myndigheterna kommer överens. 
Skiljedomen ska däremot inte utgöra någon dom i själva målet, utan bara i den 
eller de olösta frågorna och därefter är det de behöriga myndigheternas egen sak 
att avsluta målet. Syftet med artikeln är att försöka forcera fram resultat i låsta 
lägen. Modellavtalet i sig saknar nämligen bestämmelser som tvingar de 
behöriga myndigheterna att komma fram till en lösning. 

Inget av de svenska skatteavtalen innehåller ännu det nya femte stycket 
avseende skiljeförfarande och därför fördjupas inte diskussionen om detta 
ytterligare här.150 Däremot finns en särskild reglering i avtalet med Tyskland, 
vilken intogs i avtalet före tillkomsten av art. 25.5 OECD:s modellavtal. Här 
anges att: ”The provisions of Chapters I, II and IV of the European Convention 
on the Peaceful Settlement of Disputes of 29 April 1957 shall be applied to settle 
international conflicts arising under this Convention.”151 Detta är möjligt så 
länge de behöriga myndigheterna inte träffat överenskommelse om att hänskjuta 
frågan till skiljedomstol. En sådan skiljenämnd ska vara sammansatt av 
professionella domare från både Sverige och Tyskland, tredje land eller någon 
internationell organisation. Den skattskyldige ska ha rätt att bli hörd och 
proceduren ska följa internationellt erkända principer. Beslutet ska vara 
bindande och grundas på avtal ikraft mellan Sverige och Tyskland och allmänna 
folkrättsliga bestämmelser.152 

Möjligheten till skiljeförfarande finns således endast i förhållande till 
skatteavtalet med Tyskland. Det bör noteras att det är de båda avtalsslutande 
staterna som ska enas om att hänskjuta frågan till skiljenämnd och förfarandet 
kan inte initieras av den skattskyldige. Enligt propositionen antas att förfarandet 
torde vara sällsynt i framtiden.153 Bestämmelserna har relevans oavsett vilken 

                                                        
148 Enligt uppgift av behörig myndighet. Se vidare kap. 1.5.5. 
149 Enligt uppgift av behörig myndighet. Se vidare kap. 1.5.5. 
150 Se kap. 1.3. 
151 Avtalet med Tyskland (1992): Art. 41.5. Se kap. 2.3.4. 
152 Avtalet med Tyskland (1992): Art. 41.5. Se kap. 2.3.4. 
153 Se prop. 1992/93:3 s. 75. 
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instans som utgör behörig myndighet. De ska dock endast tillämpas i förhållande 
till enskilda överenskommelser och inte vid generella överenskommelser. 

3.3.5.2 Överenskommelse träffas – bilaterala åtgärder154 

Den skattskyldige meddelas via brev om utfallet av en enskild 
överenskommelse, men ges ingen motivering eller några skäl till beslutet. I stort 
sett får den skattskyldige ett ”Ja, det blir nedsättning” alternativt ”Nej, det blir 
ingen nedsättning.”155 Enligt behörig myndighet är anledningen att det råder 
utrikessekretess samt att själva motiveringen inte har någon egentlig betydelse 
för den skattskyldige.156 Den skattskyldige får inte ut själva överenskommelsen i 
sig, eftersom den utgör ett avtal mellan de behöriga myndigheterna som inte är 
offentligt. Det som istället meddelas är beslutet som grundas på den 
internationella överenskommelsen.157 Dvs. beslutet om eventuell ändrad taxering 
enligt 67 kap. 38 § SFL.158 I bilaga 4 lämnas exempel på några sådana beslut. 
Sistnämnda beslut är helt offentliga. Med hänsyn till utrikessekretessen 
publiceras inte själva överenskommelserna någonstans.159 

När enskild överenskommelse har träffats ska beslutet implementeras. 
Implementeringen ska enligt art. 25.2 OECD:s modellavtal göras utan hänsyn 
tagen till eventuella tidsgränser i de båda avtalsslutande staternas interna 
lagstiftningar. Implementeringen innebär för svenskt vidkommande att behörig 
myndighet meddelar det lokala skattekontoret att åtgärd ska vidtas för 
exempelvis en nedsättning av skatt eller vad det aktuella ärendet avser. I ett antal 
svenska skatteavtal saknas emellertid bestämmelser om implementering.160 I 
exempelvis avtalet med USA har bestämmelsen istället utvidgats: 
”notwithstanding any time limits or other procedural limitations in the domestic 
law of the Contracting States”.161 

Syftet med en enskild överenskommelse är att lösa dubbelbeskattningen för 
den skattskyldige personen och det kan ske helt eller delvis, vilket även nämnts 
ovan. Enligt behörig myndighet ska den skattskyldige inte kunna hamna i en 
sämre situation, än den ursprungliga, efter att en överenskommelse har träffats. 
Överenskommelserna ska därför vara till den skattskyldiges fördel, även om viss 
dubbelbeskattning eventuellt kommer att kvarstå.162 Det kanske inte blir den bäst 
tänkbara lösningen i varje situation, men en eventuell överenskommelse ska 
åtminstone inte vara till nackdel för den skattskyldige. Det kan visserligen 

                                                        
154 Se vidare kap. 4.3.2.1 angående implementeringen av träffad överenskommelse. 
155 Enligt uppgift av behörig myndighet. Se vidare kap. 1.5.5. Se vidare kap. 4.5.7 om 
motiveringsskyldigheten. 
156 Se även Dahlberg, 2002 s. 23. Se vidare kap. 4.6.3 om utrikessekretess. 
157 Enligt uppgift av behörig myndighet. Se vidare kap. 1.5.5. 
158 67 kap. 38 § SFL behandlas huvudsakligen i kap. 4.3.2.1, 4.3.3, 4.3.4 och 4.4.2. 
159 Enligt uppgift av behörig myndighet. Se vidare kap. 1.5.5. Sekretessbestämmelser behandlas 
ytterligare i kap. 4.6. 
160 Se kap. 2.3.3.2 (se första gruppen av avvikelser). 
161 Avtalet med USA (1994): Art. 25.2. Se kap. 2.3.3.2 (se andra gruppen av avvikelser). 
162 Enligt uppgift av behörig myndighet. Se vidare kap. 1.5.5. 
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anföras att det finns risk för en mindre fördelaktig överenskommelse vid 
bestämmandet av hemvist. En enskild överenskommelse kan träffas om att den 
skattskyldige ska ha hemvist i staten A, även om det ur den skattskyldiges 
perspektiv hade varit mer fördelaktigt med hemvist i staten B. Det kan dock 
antas att alternativet i sådant fall, dvs. dubbel hemvist (hemvist i både stat A och 
B), hade varit betydligt sämre för den skattskyldige.163 Det är också värt att 
notera att de behöriga myndigheterna inte är skyldiga att komma fram till något 
resultat och att ett ärende kan lämnas utan lösning. Enligt art. 25.2 ska ”the 
competent authority endeavour […] to resolve the case”. Myndigheterna har 
således ingen skyldighet att komma fram till en slutlig överenskommelse.164 Det 
kan också poängteras att det är möjligt för den skattskyldige att dra tillbaka sin 
ansökan under hela processens gång, fram tills beslut fattats.165 

En enskild överenskommelse gäller normalt sett för en redan företagen 
transaktion. För nästa transaktion och/eller näst kommande år måste en ny 
överenskommelse träffas. En enskild överenskommelse kan inte få verkan 
framåt, vilket kan jämföras med beslutet vid en APA. En APA har istället 
verkan framåt i tiden, eftersom en APA utgör ett besked om hur en framtida 
transaktion kommer att bli behandlad skattemässigt. 

3.3.5.3 Återbetalning eller kreditering av skatt efter träffad 
överenskommelse 

Det finns ett antal bestämmelser i svenska skatteavtal som syftar till situationen 
då återbetalning eller kreditering av skatt ska ske med hänsyn till träffad 
överenskommelse.166 Avtalen med Estland/Lettland och Litauen innehåller 
sådana tilläggsbestämmelser: ”In the event the competent authorities reach an 
agreement, refund or credit of taxes shall be allowed by the Contracting States in 
accordance with such agreement.”167 I stort sett samma bestämmelse återfinns 
även i avtalet med Argentina.168 Ett antal andra avtal innehåller bestämmelser 
avseende den skattskyldiges skyldighet att begära återbetalning av inbetald 
skatt: “However, the taxpayer must claim the refund within a period of one year 
after the notification by the tax administration for the implementation of the 
result of such mutual agreement.”169 
  

                                                        
163 Enligt uppgift av behörig myndighet. Se vidare kap. 1.5.5. 
164 Här bör art. 25.5 OECD:s modellavtal angående skiljeförfarande beaktas. 
165 Enligt uppgift av behörig myndighet. Se vidare kap. 1.5.5. 
166 Avtalen med Estland/Lettland (1993): Art. 25.2, Litauen (1993): Art. 26.2 och Argentina 
(1995): Art. 24.2. Se kap. 2.3.3.2 (se andra gruppen av avvikelser). 
167 Avtalen med Estland/Lettland (1993): Art. 25.2 och Litauen (1993): Art. 26.2. Se kap. 2.3.3.2 
(se andra gruppen av avvikelser). 
168 Avtalet med Argentina (1995): Art. 24.2. Se kap. 2.3.3.2 (se andra gruppen av avvikelser). 
169 Protokollet till avtalet med Turkiet (1988): punkt 4. Ad Art. 25 a-b. Se kap. 2.3.3.2 (se andra 
gruppen av avvikelser). 
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Det turkiska avtalet stadgar således att begäran måste göras inom ett år. I avtalet 
med Österrike är tidsgränsen istället satt till två år: 

Where in one of the State’s tax on domestic dividends is collected by 
deduction at the source, the right to make full tax deduction shall not be 
affected […]. Tax deducted at the source shall be refunded on application by 
the recipient of the dividends with residence in the other State […] An 
application for refund must be submitted to the competent authority of the 
State in which the recipient of the dividends has his residence within two 
years after the expiry of the calendar year in which the taxable payment 
became due.170 

I avtalet med Venezuela stadgas när det gäller återbetalning att: “The competent 
authorities of the Contracting States may, by mutual agreement, settle the mode 
of application of this Article in conformity with Article 25”.171 I det tyska avtalet 
anges hur förfarandet om återbetalning eller begränsning av skatt ska göras 
enligt avtalet.172 Behörig myndighets roll utgörs i sammanhanget av följande: 
”The competent authorities may settle the mode of application of this Article173 
by mutual agreement and, if necessary, establish other procedures for the 
implementation of tax reductions and exemptions provided under the 
Convention”.174 

I det numera upphävda avtalet med USA uppstod tillämpningsproblem på 
grund av amerikansk intern lagstiftning. Lagstiftningen förhindrade 
överprövning av beskattning om den skattskyldige inte anförde besvär över 
beslutet i tid.175 I det reviderade avtalet löstes dock detta genom att sista 
meningen i motsvarande art. 25.2 förändrades: “Any agreement reached shall be 
implemented notwithstanding any time limits or other procedural limitations in 
the domestic law of the Contracting States”.176 

3.4 Proceduren vid generella överenskommelser 

Syftet med art. 25.3 OECD:s modellavtal är att de behöriga myndigheterna ska 
kunna komma överens om lösningar avseende olika tolknings- och 
tillämpningsproblem. Det gäller dels i frågor som regleras av avtalet och dels i 
frågor som inte regleras av avtalet. Enligt kommentaren är generella 
överenskommelser bindande för beskattningsmyndigheter så länge behörig 

                                                        
170 Avtalet med Österrike (1959): Art. 10.3. Se kap. 2.3.3.2 (se andra gruppen av avvikelser). 
171 Avtalet med Venezuela (1993): Art. 28.3. Se kap. 2.3.3.2 (se andra gruppen av avvikelser). 
172 Se prop. 1992/93:3 s. 76. 
173 Artikeln avser: “Application for reductions and exemptions”. 
174 Avtalet med Tyskland (1992): Art. 44.4. 
175 Se prop. 1994/95:60 s. 78. 
176 Avtalet med USA (1994): Art. 25.2. Se kap. 2.3.3.2 (se andra gruppen av avvikelser). 
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myndighet inte kommit överens om annat.177 Detta utreds dock närmare i kap. 
5.5.4. 

Det är inte helt klart hur proceduren egentligen ser ut vid en generell 
överenskommelse vid svensk behörig myndighet. Enligt uppgift av behörig 
myndighet är generella överenskommelser ovanliga och det saknas ett mer 
formaliserat förfarande. Det finns dock en del särlösningar avseende art. 25.3, 
vilka behandlas i kap. 2.3.3.3. Det kan emellertid konstateras att rätten till 
initiering av en generell överenskommelse endast tillfaller behörig myndighet i 
någon av de avtalsslutande staterna. En enskild skattskyldig kan inte kräva att 
behörig myndighet ska utverka en generell överenskommelse. 
Överenskommelserna avser vanligen en grupp av skattskyldiga, men kan ha 
initieras av behörig myndighet exempelvis i samband med en enskild 
överenskommelse.178 Det är således fullt möjligt att det är just vid en enskild 
överenskommelse, initierad av en skattskyldig, som den behöriga myndigheten 
görs uppmärksam på problem kring tolkning och tillämpning av avtalet. Det 
nämnda kan därefter leda till diskussioner mellan de behöriga myndigheterna, 
vilka senare utmynnar i en generell överenskommelse. 

Trots att det finns andra myndigheter som tolkar och tillämpar skatteavtal, så 
är det endast behörig myndighet som kan använda sig av förfarandet vid 
generella överenskommelser. Det bör dock beaktas att andra institutioner såsom 
domstolar m.m. kan ha, enligt intern rätt i vissa länder, exklusiv rätt till tolkning 
av avtal.179 Bestämmelserna om tidsgränser, stadgade i art. 25.1-2, aktualiseras 
inte i samband med generella överenskommelser, eftersom sådana 
överenskommelser väcks av behörig myndighet i någon av de avtalsslutande 
staterna. Det måste också antas att art. 25.5 endast är avsedd för tillämpning vid 
enskilda överenskommelser och inte vid generella överenskommelser. 
Bestämmelserna i art. 25.4, om hur kontakt kan tas mellan de båda behöriga 
myndigheterna, är dock tillämpliga även inom ramen för de generella 
överenskommelserna.180 

3.5 Sammanfattande slutsatser – proceduren vid 
behörig myndighet 

3.5.1 Den rättsliga kartan181 

I kapitlet undersöks vad som ska anses utgöra behörig myndighet i Sverige samt 
hur denna myndighets procedur ser ut vid ömsesidiga överenskommelser. 

                                                        
177 Se OECD MTC, Commentary on Article 25, para. 54. 
178 Se OECD MTC, Commentary on Article 25, para. 50. 
179 Se OECD MTC, Commentary on Article 25, para. 53. 
180 Se kap. 3.3.4.1. 
181 Se kap. 1.2.2. 
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Utredningen utgör ett led i den första forskningsuppgiften, dvs. den rättsliga 
kartan.182 

Undersökningen av proceduren görs i förhållande till både enskilda och 
generella överenskommelser.183 Här görs hänvisning till OECD:s modellavtal, 
kommentaren till modellavtalet och OECD-rapporter, såsom MEMAP, då de är 
representativa för den svenska proceduren. Om något annat genom 
undersökning av de svenska skatteavtalen, Skatteverkets hemsida, doktrin eller 
via direktkontakt med behörig myndighet anges detta istället.184 Syftet med 
kapitlet är att söka påvisa hur proceduren kan gå till vid ömsesidiga 
överenskommelser och utredningen utgör därmed en viktig grund för den 
fortsatta undersökningen. 

Det kan inledningsvis konstateras att utgångspunkten för undersökningen är 
att behörig myndighet i Sverige utgörs av Skatteverket och regeringen. Enligt 
den nordiska tillämpningsförordningen är Skatteverket behörig myndighet 
avseende enskilda överenskommelser i reglerade fall, generella 
överenskommelser i reglerade och oreglerade fall samt generella beslut i 
enskilda fall. Enligt handläggningsförordningen är Skatteverket behörig 
myndighet vid enskilda överenskommelser i reglerade fall. Däremot är det 
regeringen som är behörig myndighet avseende de generella 
överenskommelserna och de generella besluten i enskilda fall. Det bör dock 
beaktas att skillnader kan föreligga i vilken typ av ömsesidig överenskommelse 
som återfinns inom ramen för enskilda skatteavtal.185 

Det kan vidare konstateras att den svenska proceduren är relativt informell, 
men att det numera finns uppgift på Skatteverkets hemsida om hur man som 
skattskyldig lämpligen bör förfara vid ansökan om enskild överenskommelse.186 
Enskild överenskommelse kan initieras av en skattskyldig som har blivit, eller 
riskerar att bli, dubbelbeskattad eller beskattad i strid med ett skatteavtal på 
annat sätt.187 Det är viktigt att tidsgränser för initiering av överenskommelse 
beaktas, eftersom det annars kan omöjliggöra en behandling av ansökan. 
Tidsgränserna kan även variera mellan olika skatteavtal.188 Den skattskyldige 
har rätt att föra parallella processer, dvs. att både initiera en enskild 
överenskommelse och samtidigt föra domstolsprocess.189 Vid enskilda 
överenskommelser har den skattskyldige som mest inflytande vid själva ansökan 
genom att förse behörig myndighet med nödvändig information.190 Förfarandet 
mellan de båda behöriga myndigheterna sker sedan utan inblandning av den 
skattskyldige. Det innebär att det är särskilt viktigt att den skattskyldige 
verkligen ombesörjer att behörig myndighet får mesta möjliga information före 

                                                        
182 Se kap. 1.2.2, 3.1 och 3.2.1. 
183 Se kap. 3.3 och 3.4. 
184 Se kap. 1.5 och 3.2.1. 
185 Se kap. 3.2.6. 
186 Se kap. 3.3.2.2. 
187 Se kap. 3.3.2.1. 
188 Se kap. 3.3.2.3. 
189 Se kap. 3.3.2.5. 
190 Se kap. 3.3.3. 
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förhandlingarna inleds. De behöriga myndigheterna kan, genom art. 25.4, träda i 
kontakt med varandra utan att behöva använda diplomatiska förbindelser.191 Det 
finns ingen skyldighet för de behöriga myndigheterna att träffa en 
överenskommelse och förfarandet är ofta långdraget.192 

När det däremot gäller proceduren vid generella överenskommelser, så kan 
det först anföras, att proceduren endast kan initieras av de behöriga 
myndigheterna. En skattskyldig kan således inte ansöka om en generell 
överenskommelse. Proceduren är svår att kartlägga, eftersom 
överenskommelserna enligt behörig myndighet är ovanliga. Det kan emellertid 
antas utifrån utredningen att proceduren är informell och anpassas efter situation 
och fråga.193 

3.5.2 Ett konsistent regelsystem?194 

I avsnittet utreds den andra forskningsuppgiften. Uppgiften avser en utredning 
av om det svenska regelsystemet avseende ömsesidiga överenskommelser är 
konsistent utformat. Den första195 och andra196 utvärderingsgrunden behandlas. 

När det gäller den första utvärderingsgrunden, avseende maktfördelning och 
kompetens, kan följande anföras. I kap. 3.2 konstateras att regeringen och 
Skatteverket anses utgöra behörig myndighet för svenskt vidkommande. 
Skatteavtalens ordalydelse anger att det är finansministern som utgör behörig 
myndighet, vilket innebär ett fall av lagstiftat ministerstyre. Bestämmelserna 
tillämpas emellertid inte i praktiken på detta sätt, men det kan ändå fastslås att 
formuleringen strider mot RF. Därtill har delegation skett från regeringen till 
Skatteverket genom handläggningsförordningen och den nordiska 
tillämpningsförordningen. Den legala grunden för denna delegation utgörs av 
bestämmelserna i skatteavtalen. Skatteavtalsbestämmelserna innehåller 
emellertid inte något klart bemyndigande som tillåter någon sådan delegation 
och eftersom bemyndigandet genom skatteavtalen är lagstridigt, får det till 
konsekvens att även subdelegationen är lagstridig. 

Delegationen som gjorts till Skatteverket direkt genom avtalet med Taiwan 
kan också ifrågasättas ur ett konstitutionellt normgivningsperspektiv.197 
Riksdagen har i avtalet godkänt att en myndighet bemyndigas direkt genom lag, 
istället för att regeringen bemyndigas och har möjlighet till subdelegation. 
Anledning kan vara att det är regeringen som har förhandlat fram avtalet och att 
det därmed setts som att regeringen redan valt att delegera uppgiften till 
Skatteverket. Formuleringen är dock inte tillfredsställande ur ett konstitutionellt 
perspektiv. 

                                                        
191 Se kap. 3.3.4.1. 
192 Se kap. 3.3.4.2. 
193 Se kap. 3.4. 
194 Se kap. 1.2.3. 
195 Se kap. 1.2.3.2. 
196 Se kap. 1.2.3.3. 
197 Se kap. 3.2.2. 
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I den fortsatta undersökningen görs en skillnad mellan vad som gäller enligt 
den nordiska tillämpningsförordningen och handläggningsförordningen. 
Däremot betonas inte avtalet med Taiwan ytterligare, eftersom det orsakar 
ständiga omskrivningar. 

Det kan sammantaget anföras att det föreligger motsägelsefulla 
bestämmelser inom det svenska regelsystemet avseende själva bestämmandet av 
behörig myndighet, vilket är relaterat den första utvärderingsgrunden avseende 
maktfördelning och kompetens. Bemyndiganden ges genom skatteavtalen, vilka 
inte är förenliga med RF. Det är, enligt min mening, allvarligt att 
bemyndigandena inte är korrekt utformade, även om förfarandet i den meningen 
ändå förefaller fungerar i praktiken. 

En generell synpunkt rör förfarandet vid behörig myndighet. Det konstateras 
i utredningen att det är ett informellt förfarande. Fördelen med detta är att 
proceduren blir mer flexibel och smidig samt kan anpassas till varje situation. 
En möjlig nackdel med ett informellt förfarande är dock att förutsebarheten kan 
påverkas till det sämre. Likaså kan det vara svårt att överblicka de rättsliga 
konsekvenserna av proceduren i förhållande till annan intern lagstiftning. 

Genom att kartlägga förfarandet kan det konstateras att det föreligger 
ytterligare brister avseende rättssäkerhet i proceduren vid enskilda 
överenskommelser. Exempelvis finns risk för bristande rättssäkerhet i samband 
med att en ansökan avvisas av behörig myndighet. Avvisning kan bland annat 
ske om ansökan är bristfällig, om det rör små summor, om det inte verkar vara 
möjligt att genomföra en överenskommelse eller liknande.198 Det saknas 
bestämmelser om vilka skäl som får anföras avseende avvisning av en ansökan 
och det föreligger härmed brister i förutsebarheten. Likaså finns risk att kraven 
på objektivitet och likabehandling inte uppfylls. Det är även oklart vad som 
gäller när tidsgränser för initiering av ett ärende saknas i skatteavtalen, vilket 
kan medföra bristande förutsebarhet.199 

Ett ytterligare problem är att det saknas bestämmelser som tvingar de 
behöriga myndigheterna att komma överens (bortsett från art. 25.5, som dock 
inte finns i svenska skatteavtal). Det föreligger därmed en risk att någon 
överenskommelse inte träffas och att den skattskyldige inte får någon lösning.200 
En enskild överenskommelse utgör också resultatet av förhandlingar mellan två 
stater. Även om varje fall bör avgöras på sina egna meriter, finns risk för både 
paketlösningar och kompromisspolitik.201 Ett sådant förfarande riskerar att 
förlora i både objektivitet, likabehandling och förutsebarhet. 

Möjligheten till ensidiga åtgärder från behörig myndighets sida, dvs. att 
ensidigt korrigera en beskattning, kan också nämnas kort.202 Även här finns risk 
för brister i objektivitet, likabehandling och förutsebarhet. 

                                                        
198 Se kap. 3.3.2.2. 
199 Se kap. 3.3.2.3. 
200 Se kap. 3.3.2.4 och 3.3.5.2. 
201 Se kap. 3.3.4.1 och 3.3.4.2. 
202 Se kap. 3.3.4.2. Se dock kap. 1.3. 
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Det kan sammantaget anföras att det finns brister, avseende rättssäkerhet, i 
förfarandet med ömsesidiga överenskommelser. Det praktiska förfarandet vid 
ömsesidiga överenskommelser är därmed inte förenliga med bestämmelserna i 1 
kap. 4 § RF och 1 kap. 9 § RF.203 Resultatet av utredningen i kap. 3 leder således 
till att det föreligger motsägelsefulla bestämmelser avseende proceduren inom 
det svenska regelsystemet med hänsyn till den första och andra 
utvärderingsgrunden. 

 

                                                        
203 Se kap. 1.2.3.3. 





 

201 

4 Enskilda överenskommelser 

4.1 Överenskommelsernas särdrag 

Detta kapitel fokuseras särskilt till enskilda överenskommelser. 
Överenskommelserna behandlas utifrån den första och andra 
forskningsuppgiften.1 Några förtydligande punkter, avseende undersökningens 
genomförande, anförs inledningsvis. För det första kan behörig myndighet i 
Sverige utgöras av antingen regeringen eller Skatteverket.2 För det andra kan de 
enskilda överenskommelserna träffas både i reglerade och oreglerade fall. Med 
reglerade fall avses att den uppkomna situationen är reglerad genom 
skatteavtalet, medan de oreglerade fallen rör situationer som inte omfattas av 
skatteavtalen. Art. 25.1-2 OECD:s modellavtal avser endast fallet då situationen 
är reglerad genom avtalet. Däremot förekommer det att enskilda 
överenskommelser träffas i praktiken, även då de rör situationer som inte 
omfattas av skatteavtalen.3 De olika undersökningsvariablerna som utreds i 
kapitlet åskådliggörs i tabellform: 

Tabell 6: Undersökningsvariabler avseende enskilda överenskommelser. 

 
BM Typ av ök. Karaktär Åsyftad effekt 
Bilaterala åtgärder efter skattskyldiges begäran  
Reg. Enskild Reglerad Bindande 
SKV Enskild Reglerad Bindande 
Reg. Enskild Oreglerad Bindande 
SKV Enskild Oreglerad Bindande 
 
Det kan avslutningsvis poängteras att enskilda överenskommelser avser att lösa 
fall av dubbelbeskattning som huvudsakligen redan har inträffat. En enskild 
överenskommelse kan inte gälla framåt i tiden, utan endast bakåt. För 
nästkommande tidsperioder måste nya överenskommelser träffas i efterhand.4 

4.2 Identifiering av aktualiserade rättsområden 

I avsnittet identifieras de rättsområden som kan aktualiseras vid tillämpningen 
av ömsesidiga överenskommelser. Kartläggningen av rättsområdena görs med 

                                                        
1 Se kap. 1.2.2 respektive 1.2.3. 
2 Se kap. 3.2.4 och 3.2.6. 
3 Se kap. 1.1 och Tabell 1. 
4 Se kap. 1.1. 
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grund i de svenska bestämmelser som ska tillämpas när förfarandet med 
enskilda överenskommelser förenas med det svenska regelsystemet.5 

Vid en enskild överenskommelse ingår behörig myndighet en internationell 
överenskommelse med behörig myndighet i den andra avtalsslutande staten. Ett 
sådant förfarande rör Sveriges internationella förhållanden, vilket innebär att 10 
kap. RF aktualiseras. Därför undersöks hur konstitutionella bestämmelser ska 
tillämpas vid enskilda överenskommelser.6 

Enskilda överenskommelser syftar till att lösa fall av dubbelbeskattning eller 
beskattning i strid med föreliggande skatteavtal. De enskilda 
överenskommelserna utgör därmed ett alternativt tvistelösningsmedel för den 
skattskyldige. Tillämpningen av bestämmelser, avseende det ordinarie 
skatteförfarandet och den ordinarie förvaltningsprocessen, vid enskilda 
överenskommelser undersöks därmed.7 

När behörig myndighet agerar i förhållande till den skattskyldige 
uppkommer frågan om det handlar om myndighetsutövning och om behörig 
myndighet utgör en förvaltningsmyndighet eller inte. Av denna anledning 
behandlas förvaltningsrättsliga bestämmelser.8 

En enskild överenskommelse utgör en internationell överenskommelse, 
vilken rör ett enskilt skatteobjekt. Med hänsyn till att den rör relationen med 
främmande stater är det möjligt att sekretessrättsliga bestämmelser blir 
tillämpliga. Det är därtill möjligt att överenskommelsen innehåller känsliga 
uppgifter om den skattskyldiges skatterättsliga situation. Även ur denna 
synvinkel kan sekretessrättsliga bestämmelser bli tillämpliga. Det innebär att 
även tillämpningen av sekretessrättsliga bestämmelser vid enskilda 
överenskommelser behandlas.9 

Det kan sammantaget konstateras att de rättsområden som måste undersökas 
i förhållande till enskilda överenskommelser är konstitutionell rätt, ordinarie 
skatteförfarande och förvaltningsprocessrätt samt allmän förvaltningsrätt och 
sekretess. Inom varje rättsområde identifieras och analyseras olika frågor som 
uppkommer vid tillämpningen av bestämmelserna som ingår i rättsområdena 
och som aktualiseras vid enskilda överenskommelser. Varje rättsområde som 
utreds i kapitlet avslutas med sammanfattande slutsatser.10 Inom ramen för dessa 
utreds den första forskningsuppgiften,11 dvs. den rättsliga kartan, och den andra 
forskningsuppgiften,12 dvs. om regelsystemet är konsistent. Inom den andra 
uppgiften fokuseras till den första och andra utvärderingsgrunden, med vilka 
avses maktfördelning och kompetens respektive rättssäkerhetsaspekter.13 

                                                        
5 Se kap. 1.2.2. 
6 Se kap. 4.3. 
7 Se kap. 4.3 och 4.4. 
8 Se kap. 4.5. 
9 Se kap. 4.6. 
10 Se kap. 4.3.5, 4.4.5, 4.5.10 och 4.6.6. 
11 Se kap. 1.2.2. 
12 Se kap. 1.2.3. 
13 Se kap. 1.2.3.2 och 1.2.3.3. 
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4.3 Procedur- och kompetensfrågor 

4.3.1 Inledning 

I kap. 3 fastställs vad som ska anses utgöra behörig myndighet och hur 
proceduren vid enskilda överenskommelser kan gå till. I detta avsnitt undersöks 
hur proceduren vid enskilda överenskommelser förhåller sig till det ordinarie 
skatteförfarandet och den ordinarie förvaltningsprocessen.14 Vidare utreds 
behörig myndighets konstitutionella kompetens att ingå enskilda 
överenskommelser. Sådana överenskommelser träffas genom att behörig 
myndighet ingår överenskommelsen med motsvarande behörig myndighet i den 
andra avtalsslutande staten. Det medför att behörig myndighets kompetens att 
ingå internationella överenskommelser utreds.15 Därtill undersöks förhållandet 
mellan enskilda överenskommelser och svensk skattelagstiftning. Härmed avses 
om en överenskommelse får strida mot svensk lagstiftning, exempelvis 
bestämmelser i IL.16 

4.3.2 Parallella eller alternativa förfaranden – relationen till det 
ordinarie förfarandet 

4.3.2.1 Enskild överenskommelse och det ordinarie skatteförfarandet 

I avsnittet undersöks hur förhållandet ser ut mellan enskild överenskommelse 
och det ordinarie skatteförfarandet. Vilka bestämmelser ska tillämpas och på 
vilket sätt? Det kan inledningsvis konstateras att det rör sig om två från varandra 
helt skilda förfaranden. Det måste därmed tydligt skiljas mellan, å ena sidan, 
proceduren vid behörig myndighet och, å andra sidan, det ordinarie 
skatteförfarandet. Nedan ställs de två förfarandena emot varandra. 

Proceduren vid behörig myndighet kan initieras vid vilken tidpunkt som helst 
inom en treårsperiod.17 Proceduren är helt skild från det ordinarie 
skatteförfarandet som löper på kontinuerligt enligt egna bestämmelser i bland 
annat SFL. Behörig myndighet får inte delta i eller påverka beslutandet i det 
ordinarie skatteförfarandet, utan har en mer självständig roll i förhållande till 
Skatteverkets övriga förvaltning.18 

De två förfarandena kommer dock i kontakt med varandra genom att behörig 
myndighet har rätt, genom skatteavtalen, att förordna om att viss inkomst ska 
vara fri från beskattning. För att ett sådant förordnande ska kunna genomföras 
har bestämmelser införts i 67 kap. 38 § SFL. Behörig myndighet kan endast 

                                                        
14 Se kap. 4.3.2. 
15 Se kap. 4.3.3. 
16 Se kap. 4.3.4. 
17 Se kap. 3.3.2.3. 
18 Se kap. 3.2.4. 
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förordna om nedsättning av skatt under förutsättning att 67 kap. 38 § SFL är 
tillämplig.19 Bestämmelsen fick sin nuvarande lydelse genom proposition om 
skatteförfarande: ”Om en bestämmelse i ett skatteavtal som Sverige har ingått 
med en annan stat leder till att ett beslut om skatt ska ändras, får regeringen eller 
den myndighet som regeringen bestämmer vidta sådan ändring.”20 
Bestämmelsen innebär att behörig myndighet, både regeringen och Skatteverket, 
kan vidta en ändring av beskattningen, både avseende statlig och kommunal 
inkomstskatt, på grund av bestämmelse i skatteavtal. Bestämmelsen är således 
nödvändig för att ändring i beskattningen ska kunna göras när en enskild 
överenskommelse har träffats.21 Det kan konstateras att det, å ena sidan, är 
behörig myndighet som ingår en överenskommelse. Å andra sidan är det den 
beskattande förvaltningen som i praktiken gör ändringen i en eventuellt 
fastställd beskattning, efter anmodan av behörig myndighet. 

Bestämmelsen infördes ursprungligen genom 127 § i den numera upphävda 
taxeringslagen (1956:623). Vid ingåendet av varje nytt skatteavtal intogs, i 
tillhörande proposition, en begäran om att bemyndiga regeringen möjlighet att 
kunna ändra i taxeringar till följd av skatteavtal. För att undvika att behöva göra 
en sådan begäran varje gång infördes 127 §.22 I samband med taxeringslagens 
(1990:324) införande ändrades bestämmelsen istället till 7 kap. 4 § TL. Fram till 
ändringen genom SFL hade 7 kap. 4 § TL följande lydelse: 

Om en bestämmelse i avtal för att undvika eller lindra dubbelbeskattning som 
Sverige har träffat med någon annan stat leder till att ändring skall vidtas i 
fråga om taxering som rör statlig eller kommunal skatt eller i fråga om någon 
annan åtgärd varigenom sådan skatt har påförts, får regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer vidta sådan ändring. 

Det är osäkert om den nya lydelsen i 67 kap. 38 § SFL bidrar till ökad klarhet 
jämfört med 7 kap. 4 § TL, med hänsyn till att den föreslås gälla ”ett beslut om 
skatt” istället för ”ändring skall vidtas i fråga om taxering”. Förarbetena anger i 
alla fall inte att någon innehållsmässig förändring har avsetts med den ändrade 
lydelsen. 

När det sedan gäller själva implementeringen av en träffad enskild 
överenskommelse stadgas i art. 25.2 OECD:s modellavtal sista meningen, vilken 
de flesta svenska skatteavtal följer,23 att: ”Any agreement reached shall be 
implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the 
Contracting States”. Någon sådan tidsgräns återfanns heller inte i varken TL 
eller skattebetalningslagen (SBL)24, vilka numera är inbakade i den nya SFL. I 
68 kap. 1 § SFL anges numera: ”Beslut enligt denna lag gäller omedelbart.” 
Beslutet gäller således direkt och laga kraft är inte nödvändigt för att ett beslut 

                                                        
19 Prop. 1995/96:121 s. 25. 
20 Prop. 2010/11:165 s. 165. 
21 Se exempelvis prop. 2004/05:12 s. 45. 
22 Prop. 1978/79:56 s. 34. Se även prop. 2010/11:165 s. 1165. 
23 Se kap. 2.3.3.2. 
24 Skattebetalningslag (1997:483), (SBL). 
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ska bli gällande.25 Konsekvensen är att om ansökan om enskild 
överenskommelse har gjorts i rätt tid, så finns ingen annan hindrande tidsgräns 
för den slutliga ändringen av taxeringen. Ändringen kan göras oavsett när (och 
om) den enskilda överenskommelsen träffas. Propositionsförslaget infördes 
genom 68 kap. 1 § SFL. 

4.3.2.2 Enskild överenskommelse och den ordinarie förvaltningsprocessen 

Det konstateras i procedurkapitlet att den skattskyldige inte får nekas rätt att föra 
både domstolsprocess och enskild överenskommelse.26 Det betyder att 
förfarandet med enskilda överenskommelser skapar valmöjligheter för den 
skattskyldige. Dvs. det uppkommer möjlighet att välja det mest fördelaktiga 
resultatet av antingen ett domslut eller en överenskommelse. Enligt art. 25.1 
OECD:s modellavtal, vilken de flesta svenska skatteavtalen följer, har den 
skattskyldige möjlighet att vända sig till behörig myndighet, utan att samtliga till 
buds stående rättsmedel har uttömts.27 Art. 25.1 har följande lydelse: 

Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting 
States result or will result for him in taxation not in accordance with the 
provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided 
by the domestic law of those States, present his case to the competent 
authority […]. 

Det huvudsakliga syftet med bestämmelsen är att den skattskyldige, som har 
eller som riskerar att bli beskattad i strid med ett skatteavtal, ska kunna undvika 
att behöva föra domstolsprocess i den ena eller båda avtalsslutande stater. 
Istället ges möjlighet att lösa dubbelbeskattningsproblematiken med hjälp av 
behörig myndighet. Däremot får ett initierande av enskild överenskommelse inte 
frånta den skattskyldige möjligheten till domstolsprocess (eller andra till buds 
stående medel). Inte heller det omvända får förekomma, dvs. att den 
skattskyldige fråntas möjligheten till enskild överenskommelse om 
domstolsprocess inleds. Innebörden är således att den skattskyldige har rätt att 
både ansöka om enskild överenskommelse och föra domstolsprocess. Sett ur det 
perspektivet uppkommer en valmöjlighet för den skattskyldige. 

De flesta svenska skatteavtal följer modellavtalet avseende ”irrespective of 
the remedies provided by the domestic law”, vilket innebär att initieringsrätten 
till enskild överenskommelse och möjligheten till domstolsprocess i 
dubbelbeskattningsärenden är lagstadgad genom avtalen.28 Relationen mellan 
enskilda överenskommelser å ena sidan och domstolar å andra sidan har 
emellertid reglerats närmare i två skatteavtal: avtalen med Grekland och Italien. 
Bestämmelserna har i dessa två fall sannolikt införts på initiativ av den andra 

                                                        
25 Prop. 2010/11:165 s. 1166. 
26 Se kap. 3.3.2.5. 
27 Se kap. 2.3.3.1. 
28 Se kap. 2.3.3.1. 
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avtalsslutande staten och med anledning av den andra statens interna 
bestämmelser. I det grekiska avtalet återfinns en reglering avseende relationen 
mellan enskilda överenskommelser och den grekiska domstolen. Enligt 
bestämmelsen måste den skattskyldige göra en framställan om enskild 
överenskommelse före det att frågan anhängiggörs vid grekisk skattedomstol: 
”Such a claim shall be filed before an appeal against the taxation in dispute is 
lodged with a Greek tax court”.29 

I det italienska avtalet följer art. 25 i stort sett modellavtalet, dock finns en 
förklarande text i protokollet. I avtalet anges att enskild överenskommelse inte 
utgör ett alternativ till en process enligt den interna rättsordningen i Italien. I de 
fall då tvisten rör uttagande av italiensk skatt i strid med avtalet måste en 
italiensk domstolsprocess alltid inledas först.30 Innebörden är att en person som 
är skattskyldig enligt italiensk lagstiftning måste inleda en process i skatteärende 
enligt italiensk rättsordning innan ett hänskjutande av tvisten kan göras till den 
behöriga myndigheten. Skattedomstolen skjuter då upp avgörandet och inväntar 
resultatet av den behöriga myndighetens förfarande.31 

I fem svenska skatteavtal har emellertid “irrespective of the remedies 
provided by the domestic law of those States” uteslutits.32 Det är inte klart varför 
avtalsförhandlarna gjort detta och om det innebär att den skattskyldige endast 
har möjlighet att initiera antingen enskild överenskommelse eller 
domstolsprocess, inte både och. 

Det kan, mot ovan angivna bakgrund, konstateras att de flesta svenska 
skatteavtal skapar en valmöjlighet för den skattskyldige. Valmöjligheten mellan 
dom eller överenskommelse får, enligt avtalen, inte fråntas den skattskyldige. 
Det betyder att både domstolsprocess och process vid behörig myndighet kan 
pågå samtidigt och att den skattskyldige kan erhålla olika beslut från de olika 
instanserna. Enligt kommentaren ska den skattskyldige i sådant fall ha rätt att 
invänta domslut, innan den skattskyldige måste bestämma sig för att acceptera 
en överenskommelse eller inte.33 

Det finns emellertid en risk att valmöjligheterna missbrukas av den 
skattskyldige. Exempelvis kan de behöriga myndigheterna överenskomma att 
beskattning ska ske i staten A och inte i staten B. Om domstolen i A därefter 
meddelar att beskattning inte ska ske i A, utan i B, finns risk för dubbel 
ickebeskattning. En liknande situation har även inträffat i Sverige. I Aa-185/8334 
beslutade HFD att personen P skulle beskattas i Frankrike. Sverige och 
Frankrike hade träffat en enskild överenskommelse, vilken angav att P skulle 

                                                        
29 Avtalet med Grekland (1961): Article XXVIII.1. Se kap. 2.3.3.1 (se tredje gruppen av 
avvikelser). 
30 Protokollet till avtalet med Italien (1980): punkt h. Se kap. 2.3.3.1 (se tredje gruppen av 
avvikelser). 
31 Prop. 1982/83:81 s. 69. 
32 Avtalet med Israel (1959): Article XX, Marocko (1961): Article 13, Kenya (1973): Article 
XXIV.1, Nya Zeeland (1979): Article 25.1 och Australien (1981): Article 25.2. Se kap. 2.3.3.1 (se 
tredje gruppen av avvikelser). 
33 OECD MTC, Commentary on Article 25.2, para. 42. 
34 Se vidare kap. 4.4 och 4.4.4 angående Aa-185/83. 
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beskattas i Sverige. HFD bortsåg dock från överenskommelsen. Följaktligen 
tillämpade Sverige HFD:s dom, vilken medförde att ingen skatt togs ut i 
Sverige. I Frankrike tillämpades överenskommelsen, vilken medförde att ingen 
skatt togs ut där heller. 

För att minimera riskerna för att dylika situationer uppkommer är det möjligt 
för de behöriga myndigheterna att inte börja förhandla i någon högre 
utsträckning, förrän domslut har meddelats.35 Den normala proceduren vid 
svensk behörig myndighet är att ärendet först anhängiggörs vid behörig 
myndighet och sedan förklaras vilande tills dom har meddelats. Därefter inleds 
förhandlingar mellan myndigheterna.36 Om en överenskommelse skulle ha nåtts 
före dom meddelats kan det, enligt behörig myndighet, dessutom krävas att den 
skattskyldige återkallar sin talan från domstolen. I sådant fall undviks riskerna 
för missbruk. Även kommentaren anger krav på återkallande som en möjlighet, 
dvs. att den skattskyldige i sådant fall måste acceptera överenskommelsen och 
sedan dra tillbaka sitt ärende från domstolen.37 

Det är således möjligt att dom avkunnas angående den skattskyldiges 
situation och att en enskild överenskommelse sedan träffats, vilken leder till ett 
beslut om ändring av skatten.38 Enligt 4 § handläggningsförordningen och den 
nordiska tillämpningsförordningen anges att Skatteverkets beslut enligt 
förordningen inte kan överklagas.39 Vad detta innebär undersöks emellertid i 
kap. 4.5.8. Det kan dock konstateras redan här att det beslut som fattas av den 
svenska behöriga myndigheten, vilket kan innebära en ändring av skatten enligt 
67 kap. 38 § SFL, kan överklagas till domstol i vanlig ordning. Beslutet utgör då 
ett led i det ordinarie skatteförfarandet och följer vanliga regler för 
överklagande. Frågan som uppkommer är om nämnda situation utgör res 
judicata? Det är egentligen samma situation som prövas, men i det senare fallet 
har en enskild överenskommelse tillkommit. Wennergren påpekar dock att det är 
svårt att bedöma om ett överklagande verkligen handlar om en ny prövning av 
samma sak eller en prövning om en ny sak.40 Frågan om det föreligger res 
judicata eller inte lämnas här öppen. 

Sammantaget kan anföras att förfarandet, med att invänta domstolsdom före 
överenskommelse träffas, medför att motsägelsefulla beslut inte meddelas. 
Däremot uppkommer frågan hur förhållandet mellan enskilda 
överenskommelser och svensk domstol faktiskt ser ut. Detta utreds inte närmare 
här, utan i kap. 4.4, eftersom det först måste fastställas vilken kompetens 
behörig myndighet har att ingå enskilda överenskommelser. 

                                                        
35 OECD MTC, Commentary on Article 25.2, para. 42. 
36 Se kap. 3.3.2.5. 
37 OECD MTC, Commentary on Article 25.2, para. 45. 
38 Se vidare kap. 4.4.2. 
39 Se kap. 3.2.3. 
40 Wennergren, 1995 s. 93. 
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4.3.3 Behörig myndighets kompetens att ingå internationella 
överenskommelser 

I avsnittet undersöks behörig myndighets kompetens att ingå internationella 
överenskommelser. Vilka bestämmelser blir tillämpliga och hur ska de 
tillämpas? 

Att agera som behörig myndighet kan, enligt skatteavtalen, innebära att träffa 
enskilda överenskommelser i reglerade fall41 och generella överenskommelser i 
både reglerade och oreglerade fall, beroende på avtalsbestämmelsernas 
omfattning och utformning. I avsnittet undersöks, för det första, situationen då 
regeringen utgör behörig myndighet och enskilda överenskommelser i reglerade 
fall ingås. I andra situationen undersöks när Skatteverket utgör behörig 
myndighet och enskilda överenskommelser i reglerade fall ingås. Den tredje 
situationen utgörs av regeringen och oreglerade fall, och den fjärde avser 
Skatteverket och oreglerade fall.42 

I den första typsituationen utgör således regeringen behörig myndighet. Det 
kan inledningsvis konstateras att det är regeringens uppgift att styra riket, enligt 
1 kap. 6 § RF. Handläggningen av utrikesärenden kan ses som en funktion för 
styrande av landet och ansvaret för utrikespolitiken ska därför innefattas i 
regeringens behörighet.43 Utrikespolitiken har dock stor betydelse för bland 
annat landets säkerhet och därför har även riksdagen omfattande insyn och 
inflytande över densamma.44 I 1 kap. 6 § RF stadgas även att regeringen är 
ansvarig inför riksdagen. 

Enligt 10 kap. 1 § RF ingås internationella överenskommelser, dvs. 
överenskommelse med annan stat, eller med mellanfolklig organisation, av 
regeringen. Syftet med paragrafen är att ge regeringen både behörighet att ingå 
sådana överenskommelser samt att klargöra att regeringen generellt sett inte kan 
överlåta denna behörighet.45 Innebörden av 10 kap. 1 § RF är att regeringen har 
kompetens att ingå överenskommelser med andra stater eller med mellanfolkliga 
organisationer eller på andra sätt ikläda riket internationella förpliktelser.46 
Regeringens kompetens begränsas i de fall då en överenskommelse kräver 
riksdagens godkännande enligt 10 kap. 3 § RF, dvs. när en lag ändras eller 
upphävs eller att ny lag stiftas. En enskild överenskommelse förutsätter 
emellertid inte något av detta. Riksdagens godkännande krävs även, enligt 10 
kap. 3 § RF, då överenskommelsen gäller ett ämne som riksdagen ska besluta 
om. Det måste här beaktas att skatt faller inom riksdagens obligatoriska 
lagområde.47 Enskilda överenskommelser handlar emellertid inte om att stifta 

                                                        
41 Endast ömsesidiga överenskommelser i reglerade fall omfattas, eftersom oreglerade 
överenskommelser inte återfinns i skatteavtalen. 
42 Se Tabell 6. 
43 Prop. 1973:90 s. 355. 
44 Prop. 1973:90 s. 356. 
45 Prop. 1973:90 s. 357. 
46 Prop. 1973:90 s. 357. 
47 Se vidare kap. 5.3.2 angående obligatoriska lagområdet. 
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lag om skatt, utan att lösa ett problem avseende skatt för en enskild fysisk eller 
juridisk person. Slutligen krävs riksdagens godkännande innan regeringen ingår 
en internationell överenskommelse av större vikt, enligt 10 kap. 3 § st. 3 RF. Det 
kan emellertid inte höra till vanligheterna att en enskild överenskommelse skulle 
vara av så stor vikt att riksdagen behöver höras före ingående. Med bakgrund i 
10 kap. 1 och 3 §§ RF kan det konstateras att regeringen i egenskap av behörig 
myndighet har kompetens att ingå enskilda överenskommelser i reglerade fall. 

I den andra typsituationen utgör Skatteverket behörig myndighet och 
enskilda överenskommelser i reglerade fall avses. Det kan först konstateras att 
regeringen får ge en förvaltningsmyndighet i uppdrag att ingå en internationell 
överenskommelse enligt 10 kap. 2 § RF. Det krävs i dylika fall ett klart 
bemyndigande för att förvaltningsmyndigheten ska kunna erhålla kompetens och 
bemyndigandet kan omfatta en viss fråga eller ett visst slag av frågor.48 Den 
typen av bemyndiganden är inte ovanliga.49 

Delegationsbestämmelserna innebär således att regeringen har möjlighet att 
bemyndiga Skatteverket att ingå enskilda överenskommelser i reglerade fall. Ett 
sådant bemyndigande har också getts genom handläggningsförordningen. Enligt 
1 § handläggningsförordningen ska Skatteverket ”pröva sådana ärenden om 
inkomst- […] skatt som enligt skatteavtal eller annat avtal som Sverige har 
ingått med en annan stat skall handläggas av behörig myndighet”. Ärendena som 
omfattas av bemyndigandet är ”1. Ändring i taxering som rör statlig eller 
kommunal skatt, eller 2. Ändring i fråga om annat beslut varigenom statlig skatt 
har påförts.” En enskild överenskommelse avser just dessa två punkter. Därtill 
anges att ”om det finns särskilda skäl kan regeringen överlämna även andra 
ärenden till Skatteverket.” Bemyndigande har även getts genom den nordiska 
tillämpningsförordningen avseende det nordiska skatteavtalet. Skatteverket har 
därmed, i egenskap av behörig myndighet, kompetens att ingå enskilda 
överenskommelser i reglerade fall. Den första och andra typsituationen, dvs. då 
regeringen eller Skatteverket ingår en enskild överenskommelse i ett reglerat 
fall, är således ganska okomplicerad vid en tillämpning av RF:s bestämmelser. 

Den tredje typsituationen avser regeringen och oreglerade enskilda 
överenskommelser. Den här typen av överenskommelser omfattas inte av 
skatteavtalen, utan är en produkt som har uppkommit som en utvidgning av 
proceduren vid den praktiska tillämpningen av enskilda överenskommelser vid 
behörig myndighet. Det kan därmed fastställas att de enskilda 
överenskommelserna i oreglerade fall inte utgör en enskild överenskommelse i 
skatteavtalens mening, även om de ingås under liknande eller samma 
omständigheter och med hjälp av samma kanaler. Frågan är om regeringen har 
möjlighet att ingå dylika överenskommelser, trots att lagstöd saknas. Det handlar 
om två frågor. Kan regeringen ingå en internationell överenskommelse, i ett 
enskilt fall, utan särskilt stöd i lag? Kan regeringen bevilja undantag, för en 
enskild skattskyldig, från att betala skatt? Dessutom utan stöd i lag? 

                                                        
48 Prop. 1973:90 s. 360. Se även Ds 2007:25 s. 15-16. 
49 Bull & Sterzel, 2010 s. 249. 
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När det gäller regeringens möjlighet att ingå en internationell 
överenskommelse, så gäller 10 kap. 1 § RF även för detta fall. 
Överenskommelse kan ingås, så länge inte riksdagens medverkan krävs. 
Undantag från att betala skatt kräver emellertid inte riksdagens godkännande. En 
sådan internationell överenskommelse kan därför ingås. När det gäller 
regeringens möjlighet att bevilja undantag, för en skattskyldig, från att betala 
skatt gäller följande. I 12 kap. 8 § RF regleras nåd och dispens. Regeringen har 
enligt RF möjlighet att medge undantag från föreskrifter i förordningar. Skatt 
meddelas emellertid genom lagstiftning. Regeringen har möjlighet att dispensera 
även från lagbestämmelser, men i sådant fall krävs uttryckligt lagstöd.50 Sådant 
lagstöd återfinns i 65 kap. 11 § IL. I bestämmelsen anges att regeringen har 
möjlighet att efterge skatteanspråk i fall av dubbelbeskattning: 

Om en skattskyldig beskattats för samma inkomst både i Sverige och 
utomlands, får regeringen, för att undanröja eller lindra dubbelbeskattningen, 
helt eller delvis medge befrielse från statlig inkomstskatt, om det finns 
ömmande omständigheter eller annars synnerliga skäl. 

Det finns därmed en särskild bestämmelse i IL som möjliggör eftergivande av 
skatteanspråk just vid fall av internationell dubbelbeskattning. Det anges 
emellertid att det måste finnas ömmande omständigheter eller synnerliga skäl, 
vilket innebär att kraven är tämligen högt ställda. 65 kap. 11 § IL har skapats för 
de fall då lindring av dubbelbeskattning inte är möjlig genom skatteavtal. I 
förarbetena anges att dispensbestämmelsen är hämtad från 23 § SIL och att en 
sådan motsvarighet har funnits sedan lagens tillkomst.51 I de äldre förarbetena 
till bestämmelsen anges att: 

[…] ännu en möjlighet att – annorledes än genom traktat – bereda lindring i 
skattetrycket vid dubbelbeskattning, nämligen genom efterskänkande av 
skatt. En sådan anordning torde kunna vara att förorda i enstaka fall men kan 
givetvis aldrig bliva mera än en nödfallsutväg.52 

I förarbetena undersöks även om bestämmelserna om skattskyldighet bör lindras 
för att undvika dubbelbeskattning. Det konstateras dock att det inte är rätt väg, 
utan mer en utväg i undantagsfall, och att undvikande av dubbelbeskattning ska 
ske genom skatteavtal. Man är emellertid medveten om att lösningen med 
skatteavtal endast ger begränsade möjligheter till undvikande av 
dubbelbeskattning.53 Det anges därmed att: 

För att emellertid möjligheten till rättelse av sådan [dubbel]beskattning icke 
skulle vara i flertalet fall alldeles utesluten, har fråga uppkommit, huruvida ej 
Konungen borde erhålla bemyndigande att i hithörande fall, då ömmande 
                                                        

50 Prop. 1973:90 s. 410. 
51 SOU 1997:2 s. 504 och prop. 1999/2000:2 s. 666. 
52 Prop. 1927:102, Bilaga 3 s. 39. 
53 Prop. 1927:102, Bilaga 3 s. 43-57 och 60. 
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omständigheter eller eljest synnerliga skäl förelåge, efterskänka statlig 
inkomst- och förmögenhetsskatt. Som de skattemedel, som på detta sätt 
staten kommer att årligen avstå, ej lära överstiga ett förhållandevis obetydligt 
belopp, torde några betänkligheter mot förslaget knappast behöva 
förekomma.54 

I utredningen anges att det kanske vore lämpligt att regeringen kunde 
efterskänka skatten då dubbelbeskattning uppkommer, eftersom skatteavtalen 
inte inte skulle lösa problemen inom närmaste framtiden. Det visar att 
efterskänkande av skatt var tänkt för de fall då skatteavtalen inte kunde 
utnyttjas. Det styrks även av följande: 

En fråga […] gäller möjligheten att i dubbelbeskattningstraktater införa 
bestämmelser om rätt för respektive regeringar att genom ett efterföljande 
förfarande träffa anordningar till förekommande av dubbelbeskattning i 
sådana fall, då själva traktaten visat sig ej fylla sitt ändamål att förhindra en 
sådan. Detta spörsmål torde behöva upptagas till prövning först då dylik 
traktatsbestämmelse ifrågakommer.55 

Uttalandet påvisar några av de första funderingarna kring enskilda 
överenskommelser. Det innebär att efterskänkande av skatt kom som ett första 
led för lindring av dubbelbeskattning och att skatteavtal och enskilda 
överenskommelser sågs som en mer framtida lösning. 

Det ursprungliga syftet med nuvarande 65 kap. 11 § IL var således att 
efterskänka skatt då skatteavtalen inte löste problemen. Det betyder också att 65 
kap. 11 § IL och 67 kap. 38 § SFL inte kan tillämpas samtidigt, utan prövning 
sker under antingen den ena eller andra bestämmelsen. I regeringsbeslut 
Fi1998/3339 (se bilaga 4) prövas även om ett efterskänkande av skatten är 
aktuellt, eftersom enskild överenskommelse inte kunnat träffas. När enskild 
överenskommelse däremot har träffats, görs ändring i taxeringen, dvs. 
nedsättning av skatt, med stöd av 67 kap. 38 § SFL.56 

Det kan sammantaget konstateras att regeringen har kompetens enligt 10 kap. 
1 § RF att ingå internationella överenskommelser och tillsammans med 65 kap. 
11 § IL har regeringen kompetens att ingå enskilda överenskommelser i 
oreglerade fall, dvs. oavsett om skatteavtalet omfattar sådan typ av 
överenskommelse eller inte. Med hänsyn till att enskilda överenskommelser inte 
kräver riksdagens godkännande, medför inte heller 10 kap. RF i övrigt några 
hinder för regeringen. Däremot kan eventuella hinder uppkomma genom 1 kap. 
9 § RF avseende likhetsprincipen, vilket innebär problem ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv. Enligt Bull och Sterzel anges att de ”allmänna kraven i 
1 kap. 9 § RF på saklighet och opartiskhet gäller […] för dispensmakten. 

                                                        
54 Prop. 1927:102, Bilaga 3 s. 60. 
55 Prop. 1927:102, Bilaga 3 s. 61. 
56 Se exempelvis regeringsbesluten Fi2000/2936, Fi2000/1463, Fi1998/3316, Fi1998/2139, 
Fi97/2944, Fi1996/2947 och Fi96/2658. Nämnda regeringsbeslut återfinns i bilaga 4. 
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Godtycke får aldrig förekomma.”57 Det innebär att dispensbesluten är 
underkastade krav på saklighet och opartiskhet, vilket i sin tur medför att de 
enskilda överenskommelserna i oreglerade fall måste följa dessa krav. Det bör 
dock noteras att dispensmöjligheten kan bli aktuell även i förhållande till 
enskilda överenskommelser i reglerade fall. Om de behöriga myndigheterna inte 
lyckas träffa någon överenskommelse kan regeringen medge dispens, vilket är 
möjligt i både reglerade och oreglerade fall. 

Den fjärde, och sista, typsituationen avser Skatteverket och enskilda 
överenskommelser i oreglerade fall. Det konstateras ovan att regeringen har 
bemyndigat Skatteverket att ingå enskilda överenskommelser i reglerade fall 
genom handläggningsförordningen. Enligt 1 § handläggningsförordningen 
omfattar bemyndigandet kompetens för Skatteverket avseende ”skatt som enligt 
skatteavtal eller annat avtal som Sverige har ingått med en annan stat skall 
handläggas av behörig myndighet”. Med hänsyn till ordalydelsen av 
handläggningsförordningen omfattas emellertid inte det oreglerade fallet av 
delegationsförordnandet. Regeringen saknar kompetens att ingå enskilda 
överenskommelser i oreglerade fall enligt skatteavtalen och kan enbart medge 
ett efterskänkande av skatt enligt 65 kap. 11 § IL. Sådan dispensmöjlighet kan 
dock inte delegeras till Skatteverket enligt ordalydelsen av 12 kap. 8 § RF. Det 
kan därmed konstateras att Skatteverket sannolikt inte kan ingå enskilda 
överenskommelser i oreglerade fall. 

Uppkommer fråga om ett oreglerat fall vid Skatteverket, finns möjlighet för 
verket att lämna över ärendet till regeringen istället. Enligt 2 § 
handläggningsförordningen ska ett ärende ”av särskild betydelse eller annars av 
sådan beskaffenhet att det bör avgöras av regeringen” lämnas över från 
Skatteverket till regeringen. Regeringen kan i sådant fall pröva om 
dispensmöjlighet föreligger. Ett ärende avseende ett oreglerat fall kan därmed 
ändå komma att behandlas av behörig myndighet. 

Frågan är om situationen är annorlunda enligt den nordiska 
tillämpningsförordningen. I förordningen anges ”att ärenden som skall 
handläggas av behörig myndighet i Sverige skall prövas av Skatteverket”. Kan 
denna formulering innefatta rätten för Skatteverket att handlägga även enskilda 
överenskommelser i oreglerade fall? Ordalydelsen strider inte mot en sådan 
innebörd. Däremot måste det beaktas att denna typ av överenskommelser inte 
återfinns i det nordiska skatteavtalet och att den nordiska 
tillämpningsförordningen hänvisar tillbaka till avtalet. Det förefallet inte troligt 
att det oreglerade fallet skulle vara omfattat av tillämpningsförordningen, vilket 
medför att resultatet blir detsamma som vid handläggningsförordningen. 

                                                        
57 Bull & Sterzel, 2010 s. 289. 
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4.3.4 Överenskommelse i förhållande till annan intern 
skattelagstiftning 

I föregående avsnitt 4.3.3 fastställs vilken kompetens behörig myndighet har att 
ingå internationella överenskommelser. Nästa steg i undersökningen av vilka 
svenska bestämmelser som blir tillämpliga vid enskilda överenskommelser, och 
hur de ska tillämpas, är att utreda relationen mellan enskild överenskommelse 
och annan svensk intern skattelagstiftning. 

Enligt art. 25.1 OECD:s modellavtal, vilken de flesta svenska skatteavtal 
följer, anges att: “Where a person consider that the actions of one or both of the 
Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with 
the provisions of this Convention […] present his case to the competent 
authority”.58 I art. 25.2, vilken också följs i de flesta svenska avtal, anges vidare 
att: ”The competent authority shall endeavour […] to resolve the case […] with 
a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the 
Convention”.59 Att lösa en beskattning som strider mot ett skatteavtal är således 
den huvudsakliga innebörden av art. 25. Är det möjligt för svensk behörig 
myndighet att ingå en enskild överenskommelse som strider mot redan befintlig 
svensk lagstiftning? Wiman har väckt frågan i förhållande till 
Greklandsdomen60: ”Om man antar att det i lagtext tydligt anges att en intern 
regel ska tillämpas före bestämmelser i skatteavtal, är det då möjligt att behörig 
myndighet ändå tillämpar bestämmelsen i skatteavtalet?”61 

Åtminstone två scenarier är tänkbara. För det första, behörig myndighet 
finner att en intern regel strider mot avtalet, men att det inte anges i lag att den 
interna regeln ska tillämpas före avtalet. För det andra, Wimans exempel, att 
behörig myndighet finner att en intern regel strider mot avtalet och det i lag 
anges att den interna regeln ska tillämpas före skatteavtalet. Nedan undersöks de 
båda scenarierna närmare. 

I det första fallet är det således den interna lagstiftningen som orsakar 
dubbelbeskattning. Dubbelbeskattningen kan exempelvis uppkomma genom att 
den interna lagen anger att beskattning ska ske i Sverige, medan skatteavtalet 
anger att den svenska beskattningen är begränsad. Hur ska en sådan situation 
lösas? Det konstateras i kap. 4.3.3 att regeringen och Skatteverket kan ingå 
enskilda överenskommelser i reglerade fall. Detta kan ske utan hinder av 10 kap. 
RF samt med stöd av 67 kap. 38 § SFL. Innebär det att 67 kap. 38 § SFL är 
överordnad annan skattelagstiftning? Utgör bestämmelsen stöd för behörig 
myndighet att ingå enskilda överenskommelser, även om överenskommelserna 
strider mot annan lagstiftning, exempelvis IL? Om 67 kap. 38 § SFL inte var 
överordnad annan lagstiftning, skulle motsvarande art. 25 i svenska skatteavtal 
bli tämligen betydelselös. Med hänsyn till lagstiftningens systematik, dvs. hur 
skatteavtalen och SFL förhåller sig till varandra, skulle 67 kap. 38 § SFL kunna 

                                                        
58 Se kap. 2.3.3.1. 
59 Se kap. 2.3.3.2. 
60 Se kap. 1.6. 
61 Wiman, 2011 s. 185. Se kap. 1.7. 
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ses som överordnad. För att tillämpa ett liknande angreppssätt, som HFD gjorde 
i Greklandsdomen, skulle 67 kap. 38 § SFL kunna ses som lex specialis i 
förhållande till annan intern skattelagstiftning. Behörig myndighet skulle i 
sådant fall kunna ingå enskilda överenskommelser såsom anges i kap. 4.3.3, 
även om annan intern lagstiftning anger att beskattning ska ske. 

Om det istället är dispensbestämmelsen i 65 kap. 11 § IL som tillämpas av 
regeringen torde inga laghierarkiska problem uppkomma. En 
dispensbestämmelse, införd genom IL, måste rimligen ha företräde framför 
andra bestämmelser i IL, om inget annat anges. Det bör betonas att det är 
regeringen som har möjlighet att medge dispens, men däremot inte Skatteverket. 
Likaså får dispensen inte medges godtyckligt, utan är underställd 
likhetsprincipen i 1 kap. 9 § RF.62 

Frågan är om utfallet blir ett annat om det i den interna lagstiftningen, som 
orsakar dubbelbeskattningen, anges att den interna bestämmelsen ska gå före 
skatteavtal, dvs. Wimans exempel. En sådan bestämmelse innebär ett lagstiftat 
fall av treaty override, med vilket här avses att lagstiftaren låter interna regler få 
företräde framför skatteavtal. Det konstateras även i Greklandsdomen att HFD 
avser att tillämpa en dylik override-bestämmelse. Skulle behörig myndighet i 
sådant fall kunna träffa en enskild överenskommelse som strider mot treaty 
override-bestämmelsen? Det betyder att det föreligger en bestämmelse i 
skatteavtalet som anger ett visst utfall och en intern treaty override-bestämmelse 
som anger att skatteavtalet inte ska tillämpas. Kan behörig myndighet under 
sådana förutsättningar ingå en enskild överenskommelse som anger att treaty 
override-bestämmelsen inte ska tillämpas, utan att avtalet ska gälla? Dvs. kan 
behörig myndighet ingå en enskild överenskommelse som strider mot en intern 
lagstiftning där det anges att den interna lagen ska ha företräde framför 
skatteavtalet och som därmed orsakar dubbelbeskattning? 

Ovan anförs att 67 kap. 38 § SFL, med Greklandsdomens angreppssätt, 
skulle kunna anses utgöra lex specialis i förhållande till annan intern 
skattelagstiftning. Frågan är om 67 kap. 38 § SFL fortfarande skulle anses 
utgöra lex specialis, om det i den interna lagstiftningen klart angavs att den ska 
tillämpas oavsett innehållet i skatteavtal. Det betyder i sak att bestämmelsen i 67 
kap. 38 § SFL skulle stå emot en annan intern bestämmelse, exempelvis en 
CFC-bestämmelse som angav att den skulle tillämpas före skatteavtalet. De båda 
bestämmelserna skulle i sådant fall, sannolikt, vara på samma regelhierarkiska 
nivå. Ledning skulle kunna sökas i Greklandsdomen. Enligt förfarandesättet i 
Greklandsdomen tillämpades lex posterior-principen. I detta fall skulle det 
innebära att en senare tillkommen intern treaty override-bestämmelse har 
företräde framför 67 kap. 38 § SFL. Om man resonerar utifrån Greklandsdomen 
kan det anföras att då lagstiftaren klart har uttryckt att en intern bestämmelse ska 
tillämpas oavsett innehållet i ett skatteavtal, bör den interna bestämmelsen ha 
företräde framför 67 kap. 38 § SFL och även motsvarande art. 25 i svenska 
skatteavtal. Det betyder att behörig myndighet inte har internrättsligt stöd att 

                                                        
62 Se kap. 4.3.3. 
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ingå enskilda överenskommelser i sådant fall. Det är dock, enligt min 
uppfattning, inte är klart att så kommer att vara fallet. Det beror på i vilken 
utsträckning som HFD fortsättningsvis kommer att tillämpa 
derogationsprinciperna på andra bestämmelser och situationer än vad som gjorts 
tidigare. Rättsläget får därmed ses som oklart. 

Det torde emellertid vara möjligt för regeringen att tillämpa 
dispensbestämmelsen, även för de fall då en treaty override-bestämmelse 
föreligger. Dispensbestämmelsen i 65 kap. 11 § IL bör sannolikt ha företräde 
också framför en sådan bestämmelse, om inget annat anges. I samband med 
dispens måste, återigen, 1 kap. 9 § RF också beaktas. 

Det kan sammanfattningsvis konstateras att frågan om behörig myndighets 
kompetens att ingå enskilda överenskommelser som strider mot annan intern 
skattelagstiftning inte är helt enkel att besvara. För de fall då det angetts i den 
interna lagen att den ska ha företräde framför skatteavtalsbestämmelser 
uppkommer problem i förhållande till 67 kap. 38 § IL. Om inget anges, kommer 
de båda bestämmelserna att strida mot varandra. Det måste dock betonas att det 
uppkommer en märklig situation om behörig myndighet faktiskt hade möjlighet 
att ingå överenskommelse under dylika förutsättningar. I så fall saknas mening 
med att ingå treaty override-bestämmelser, om behörig myndighet ändå kan ingå 
överenskommelser som upphäver dess innebörd.63 

4.3.5 Sammanfattande slutsatser – procedur- och kompetensfrågor 

4.3.5.1 Den rättsliga kartan64 

Avsnittet fokuseras till den första forskningsuppgiften. Uppgiften innebär en 
undersökning av den rättsliga kartan avseende ömsesidiga överenskommelser 
för svenskt vidkommande. 

Förfarandet med enskilda överenskommelser och det ordinarie 
skatteförfarandet löper enligt egna, separata bestämmelser. De båda 
förfarandena kommer emellertid i kontakt med varandra genom 67 kap. 38 § 
SFL, eftersom ändrad beskattning kan göras med stöd härav. Utan en sådan 
särreglering hade en träffad enskild överenskommelse inte kunnat leda till en 
ändrad beskattning. Det förefaller därtill inte finnas några svenska bestämmelser 
som förhindrar implementeringen av en träffad enskild överenskommelse.65 

Även om förvaltningsprocess inleds, så får inte den skattskyldige berövas 
rätten till enskild överenskommelse och vice versa. Det skapas härmed en 
valmöjlighet mellan enskild överenskommelse och domstolsbeslut för den 
skattskyldige. För att undvika missbruk härav vilandeförklaras vanligen ärendet 
om enskild överenskommelse tills eventuellt domstolsavgörande lämnats.66 

                                                        
63 Se även Wiman, 2011 s. 184-185. 
64 Se kap. 1.2.2. 
65 Se kap. 4.3.2.1. 
66 Se kap. 4.3.2.2. 
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Relationen mellan den ordinarie förvaltningsprocessen och enskilda 
överenskommelser är inte oproblematisk och behandlas ytterligare i kap. 4.4. 

I avsnittet utreds vidare behörig myndighets kompetens att ingå 
internationella överenskommelser.67 Resultatet av undersökningen kan 
sammanfattas genom följande tabell: 

Tabell 7: Undersökning avseende enskilda överenskommelsers förenlighet med 
RF. 

 
Typ-
situation 

BM Typ av 
ök. 

Karaktär Åsyftad effekt Form  

1 Reg. Enskild Reglerad Bindande Enskilt beslut 
RESULTAT: 
Kan ingås enligt 10 kap. 1 § RF  67 kap. 38 § SFL. 
Om ingen överenskommelse träffas, så ändå möjligt med dispens: 12 
kap. 8 § RF  65 kap. 11 IL om ok enligt 1 kap. 9 § RF. 

2 SKV Enskild Reglerad Bindande  Enskilt beslut 
RESULTAT: 
Kan ingås enligt 10 kap. 2 § RF  ok enligt handläggnings-
förordningen & nord. tillämpningsförordningen  67 kap. 38 § SFL. 

3 Reg. Enskild Oreglerad Bindande Enskilt beslut  
RESULTAT: 
Kan ingås enligt 10 kap. 1 § RF  krävs i så fall dispens: 12 kap. 8 § 
RF  65 kap. 11 § IL om ok enligt 1 kap. 9 § RF. 

4 SKV Enskild Oreglerad Bindande Enskilt beslut  
RESULTAT: 
Kan ej ingås enligt handläggningsförordningen & nord. 
tillämpningsförordningen + ej dispensmöjlighet  möjligt att 
överlämna ärendet till regeringen. 

 
I första typsituationen utgör regeringen behörig myndighet och enskild 
överenskommelse i reglerade fall avses. Regeringen har möjlighet att ingå den 
här typen av överenskommelser med stöd av 10 kap. 1 § RF och skatteavtalen. I 
den andra typsituationen är Skatteverket behörig myndighet och enskild 
överenskommelse i reglerade fall avses. Med hänsyn till 
delegationsmöjligheterna i 10 kap. 2 § RF kan Skatteverket bemyndigas ingå 
dylika överenskommelser. Bemyndigande har getts genom handläggnings-
förordningen och den nordiska tillämpningsförordningen. 

Den tredje typsituationen avser då regeringen utgör behörig myndighet och 
relateras till enskilda överenskommelser i oreglerade fall. Enligt 10 kap. 1 § RF 
är det regeringen som ingår internationella överenskommelser. Inget ytterligare 
bemyndigande krävs och RF i övrigt hindrar heller inte att regeringen ingår den 

                                                        
67 Se kap. 4.3.3. 
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här typen av överenskommelser. Det handlar emellertid inte om enskild 
överenskommelse i dylika fall, utan om att regeringen medger dispens enligt 12 
kap. 8 § RF och efterskänker skatten enligt 65 kap. 11 § IL. 

Trots att enskilda överenskommelser i oreglerade fall inte är lagreglerade är 
det tämligen okomplicerat för regeringen att ingå en sådan överenskommelse, ur 
ett konstitutionellt perspektiv. Träffas ingen överenskommelse, varken reglerad 
eller oreglerad, kan dispensbestämmelsen tillämpas. Det som måste beaktas och 
som försvårar det hela är att en sådan dispens måste uppfylla kraven i 1 kap. 9 § 
RF om likabehandling. Det kan dock vara enklare för regeringen att vara 
konsekvent i sin tillämpning av dispenser, för de fall då ingen överenskommelse 
har träffats, dvs. vid dispens som en unilateral åtgärd.68 Eftersom en 
överenskommelse föregås av förhandlingar är det sannolikt svårare att beakta de 
konstitutionella kraven på dispenser i en bilateral situation. 

Den fjärde typsituationen omfattar fallet när Skatteverket är behörig 
myndighet och enskilda överenskommelser i oreglerade fall avses. Skatteverket 
kan inte ingå den här typen av överenskommelser. Dispensrätt kan inte delegeras 
och handläggningsförordningen och den nordiska tillämpningsförordningen 
omfattar endast reglerade överenskommelser. Skatteverket kan dock överlämna 
oreglerade ärenden till regeringen, vilket betyder att sådana ärenden ändå kan 
komma att få en lösning. Det föreligger således konstitutionella hinder för att 
Skatteverket ska kunna ingå enskilda överenskommelser i oreglerade fall.69 

I avsnittet utreds slutligen relationen mellan enskild överenskommelse och 
intern lagstiftning.70 Det kan fastläggas att det är möjligt för regeringen och 
Skatteverket att ingå enskilda överenskommelser i reglerade fall och att 
regeringen kan medge dispens i oreglerade fall. Frågan är om detta är möjligt 
om dubbelbeskattningen är orsakad av intern, svensk skattelagstiftning. Härmed 
avses om det möjligt för svensk behörig myndighet att ingå en enskild 
överenskommelse som strider mot redan befintlig lagstiftning. 

Det kan anföras att 67 kap. 38 § SFL utgör lex specialis i förhållande till 
annan lagstiftning. Argumentet baseras på motsvarande art. 25 i svenska 
skatteavtal, systematiken av 67 kap. 38 § SFL och syftet med enskilda 
överenskommelser. Om man däremot inte kan se 67 kap. 38 § SFL som lex 
specialis i förhållande till annan intern skattelagstiftning föreligger det en 
märklig inkonsistens i det svenska regelsystemet. I ett sådant fall anger 
skatteavtalen, införda genom lag, att enskilda överenskommelser kan träffas för 
att lindra eller eliminera dubbelbeskattningen, medan annan intern lag anger att 
beskattning ska ske. Det föreligger således en regelkollision mellan 
införlivandelagen och annan skattelagstiftning. Enligt HFD:s praxis i 
Greklandsdomen kan en sådan situation komma att prövas utifrån principer om 
regelkonkurrens. Det är dock inte klart att HFD kommer att tillämpa dessa 
hanteringsregler även på andra områden eller frågor. Situationen är således 
oklar. 

                                                        
68 Se dock kap. 1.3. 
69 Se kap. 4.3.3. 
70 Se kap. 4.3.4. 
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Följdfrågan som uppkommer är om det är någon skillnad om det i den 
interna lagstiftningen har angetts att den äger företräde framför skatteavtal. I 
enlighet med Greklandsdomen skulle behörig myndighet under dylika 
förutsättningar sakna stöd för att ingå enskilda överenskommelser. I målet anges 
att då lagstiftaren klart har uttryckt att en intern bestämmelse ska tillämpas, 
oavsett skatteavtal, ska den interna bestämmelsen ha förträde. Behörig 
myndighet saknar således internrättsligt stöd för att ingå en enskild 
överenskommelse då det verkligen har lagstiftats om treaty override.71 
Situationen kan därmed skapa problem i förhållandet mellan Sverige och den 
andra avtalsslutande staten. 

4.3.5.2 Ett konsistent regelsystem?72 

Den andra forskningsuppgiften, vilken innebär att undersöka om det svenska 
regelsystemet avseende ömsesidiga överenskommelser är konsistent utformat, 
utreds i det följande avsnittet. Fokus läggs vid den första73 och andra74 
utvärderingsgrunden. 

Det kan inledningsvis konstateras att det föreligger konsistens i 
regelsystemet, avseende bestämmelserna om det ordinarie skatteförfarandet och 
bestämmelserna om enskilda överenskommelser, genom att 67 kap. 38 § SFL 
har införts.75 Av utredningen framgår att både regeringen och Skatteverket kan 
ingå enskilda överenskommelser i reglerade fall och att ett sådant ingående är 
relativt okomplicerat med hänsyn till konstitutionella bestämmelser. 
Regelsystemet får därmed även i detta avseende ses som fritt från motsägelser.76 

Det kan emellertid uppkomma problem om regeringen ingår en enskild 
överenskommelse, vilken ämnar genomföras med stöd av 65 kap. 11 § IL. Om 
överenskommelsen inte är saklig och opartisk kommer den strida mot 1 kap. 9 § 
RF, vilken dispensbestämmelsen är underkastad.77 Det är inte ovanligt att 
enskilda överenskommelser utgör resultatet av förhandlingar som inneburit ett 
givande och tagande. Det innebär att det kan föreligga brister avseende 
objektivitet och likabehandling, vilket i sin tur kan medföra en bristande 
rättssäkerhet. Om överenskommelserna inte uppfyller kraven i 1 kap. 9 § RF, så 
får dispens enligt 65 kap. 11 § IL inte medges. I sådant fall förhindrar RF detta. 

Det kan anföras att det uppkommer svårigheter om Skatteverket ingår 
enskilda överenskommelser i oreglerade fall, eftersom bemyndigandena i 
förordningarna inte omfattar detta. Eftersom de oreglerade fallen inte återfinns i 
skatteavtalen kan heller inte 67 kap. 38 § IL tillämpas. Det är därtill inte möjligt 
för Skatteverket att tillämpa dispensbestämmelserna, varken i RF eller IL.78 Om 

                                                        
71 Se vidare kap. 5.3.2.2 för en kort diskussion om lagstiftning om treaty override. 
72 Se kap. 1.2.3. 
73 Se kap. 1.2.3.2. 
74 Se kap. 1.2.3.3. 
75 Se kap. 4.3.2.1. 
76 Se kap. 4.3.3. 
77 Se kap. 4.3.3. 
78 Se kap. 4.3.3. 
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Skatteverket ingår enskilda överenskommelser i oreglerade fall är detta inte 
förenligt med bland annat 10 kap. 2 § RF, eftersom bemyndigande saknas. Det 
medför vidare att det praktiska förfarandet under sådana förutsättningar inte 
skulle vara förenligt med det övriga regelsystemet. 

Relationen mellan enskilda överenskommelser och annan intern svensk 
skattelagstiftning är komplicerad. Det är oklart vad som verkligen gäller och 
regelsystemet förefaller inte vara konsistent. Om 67 kap. 38 § SFL inte kan ses 
som lex specialis blir situationen svårlöst.79 

Det kan sammantaget anföras att det föreligger vissa brister, avseende 
konsistens i regelsystemet, fokuserat till procedur- och kompetensfrågor vid 
enskilda överenskommelser. Bristerna är hänförliga både till maktfördelning och 
kompetens samt rättssäkerhet. 

4.4 Relationen till domstol 

4.4.1 Inledning 

Kapitlet återkyter till förhållandet mellan enskild överenskommelse och det 
ordinarie förfarandet genom att relationen mellan överenskommelse och domstol 
utreds.80 Anledningen är att enskilda överenskommelser syftar till att lösa fall av 
dubbelbeskattning eller beskattning i strid med föreliggande skatteavtal. De 
enskilda överenskommelserna utgör därmed ett alternativt tvistelösningsmedel 
för den skattskyldige.81 Tillämpningen av bestämmelser avseende det ordinarie 
förfarandet måste därmed undersökas närmare. Härmed avses situationen då 
enskild överenskommelse träffas och lagakraftvunnen dom redan meddelats,82 
hur domstolen ska hantera en träffad överenskommelse83 samt domstolens 
inställning till att den skattskyldige kan ansöka om enskild överenskommelse84. 

4.4.2 Träffad överenskommelse efter meddelad lagakraftvunnen 
dom 

Enligt behörig myndighet är det vanligaste förfarandet vid en enskild 
överenskommelse att ärendet först anhängiggörs vid behörig myndighet och 
därefter förklaras vilande i väntan på domstolsbeslut.85 Det är av stor vikt att 
ansökan till behörig myndighet görs inom ramen för den tidsfrist som gäller för 
respektive skatteavtal. Annars finns risk att tiden för ansökan gått ut i den andra 

                                                        
79 Se kap. 4.3.4. 
80 Se kap. 3.3.2.5 och 4.3.2.2. 
81 För en fördjupad studie om parallella processer, se Andersson (red.), 2005. 
82 Se kap. 4.4.2. 
83 Se kap. 4.4.3. 
84 Se kap. 4.4.4. 
85 Se kap. 3.3.2.5 och 4.3.2.2. 
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avtalsslutande staten när den svenska domstolsprocessen väl har avslutats. Att 
ärendet om enskild överenskommelse först anhängiggörs vid behörig myndighet 
medför att tidsfristen bryts samt att den skattskyldige har möjlighet att uttömma 
samtliga interna rättsmedel. 

Om domen som meddelas är till den skattskyldiges fördel kan en ansökan om 
enskild överenskommelse därefter dras tillbaka. Om den skattskyldige däremot 
inte är nöjd med utfallet i domen, kan ärendet återuppväckas vid behörig 
myndighet, vilken då kan börja handlägga ärendet aktivt. Förfarandet innebär att 
beskattningen har fastställts, överklagande av beslutet om skatt har skett och 
vanlig domstolsprocess har genomförts. Frågan som uppkommer i 
sammanhanget är om en enskild överenskommelse kan träffas härefter trots att 
lagakraftvunnen dom redan har meddelats? Ett exempel kan illustreras genom 
OMX-domen.86 Frågan är om det aktuella bolaget, efter HFD meddelat beslut, 
hade kunnat vända sig till behörig myndighet och hävdat att det blivit beskattat i 
strid med det svensk-schweiziska skatteavtalet. Hade det då varit möjligt för de 
svenska och schweiziska behöriga myndigheterna att träffa en enskild 
överenskommelse som strider mot OMX-domen? 

Det kan först återkopplas kort till vad det innebär att en dom vunnit laga 
kraft. För att dom ska vinna laga kraft krävs: 1) att domen inte kan överklagas 
till högre instans, 2) att klagotiden gått ut eller 3) att domen inte är 
överklagbar.87 Inom förvaltningsprocessen anges, förutom rättelse, endast 
resning och återställande av försutten tid som möjlighet till undanröjande eller 
ändring av en lagakraftvunnen dom. Vad innebär detta i förhållande till enskilda 
överenskommelser? Kan en enskild överenskommelse träffas även om en 
lagakraftvunnen dom har meddelats? Det som talar för att det är möjligt att 
träffa en enskild överenskommelse är följande. I merparten av de svenska 
skatteavtalen anges, för det första, ”irrespective of the remedies provided by the 
domestic law”. Detta bör tolkas som att det är möjligt att träffa en enskild 
överenskommelse oavsett interna rättsmedel, dvs. att enskild överenskommelse 
kan träffas oavsett om det exempelvis finns en lagakraftvunnen dom.88 

För det andra, anges i 67 kap. 38 § SFL, att ”ett beslut om skatt ska 
ändras”.89 Bestämmelsen medför en möjlighet att ändra i en fastställd taxering 
på grund av en enskild överenskommelse. Varken ordalydelsen eller förarbetena 
antyder att det inte får röra sig om en taxering som fastställts genom ett domslut, 
vilket medför att en sådan situation inte kan uteslutas. Mattsson anger att 
enskilda överenskommelser inte påverkar myndigheter och domstolar i deras 
rättstillämpning. Dylika överenskommelser verkställs efter att domstolarna i de 
båda avtalsslutande staterna har meddelat dom. För att en sådan 
överenskommelse ska kunna verkställas, krävs att regeringen kan verkställa den, 
trots att lagakraftvunnen dom har meddelats.90 Mattsson menar att det inte finns 

                                                        
86 Se kap. 1.6. 
87 Ragnemalm, 2007 s. 132. Se även Strömberg & Lundell, 2011 s. 75. 
88 Se kap. 2.3.3.1. 
89 Se vidare kap. 3.3.5.2, 4.3.2.1, 4.3.3 och 4.3.4. 
90 Mattsson, 1984 s. 183-184. 
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några hinder för ett sådant verkställande i Sverige: ”Regeringen kan avstå från 
skattekrav och efterskänka skatten. På sådant sätt verkställs ömsesidiga 
överenskommelser för svensk del.”91 Att regeringen kan avstå från skattekrav 
och efterskänka skatten möjliggörs, enligt Mattsson, just genom 67 kap. 38 § 
SFL.92 Lindencrona kopplar inte sitt resonemang direkt till SFL, utan anger att: 
”Överenskommelsen anses som en eftergift i ett konkret fall av den svenska 
statens skatteanspråk, inte som ett upphävande av en domstols dom eller ens 
någon kritik av denna dom.”93 Enligt Lindencrona ska en enskild 
överenskommelse ses som ett eftergivande av svenska skatteanspråk, vilket inte 
har något med domstolens dom att göra. Eftergivandet är något som är skilt från 
domen och överprövar heller inte domen. Francke m.fl. uttrycker i IFA-
rapporten från 1981 att: 

A court judgement does not proclude a mutual agreement procedure […]. 
This applies even to a [HFD] decision. The Swedish position is that the 
mutual agreement does not change the decision of the court. The mutual 
agreement is an agreement between sovereign states. Such an agreement is on 
a higher level than the relations between the state and the taxpayer. When the 
State of Sweden enters into a mutual agreement it exercises its sovereign 
power as a state and is under an obligation to the other state to fulfill the 
agreement. It is not primarily correcting a wrong to the taxpayer and thus 
interfering with the work of the courts. It is fulfilling its obligations to 
another sovereign state.94 

De anförda argumenten överensstämmer även med kommentaren. Det anges att 
proceduren med enskilda överenskommelser ”is clearly a special procedure 
outside domestic law”.95 

Det är emellertid inte lämpligt att använda termer av “efterskänkande av 
skatt” i förhållande till enskilda överenskommelser i reglerade fall. 
Efterskänkande av skatt kan, efter prövning, tillämpas för enskilda 
överenskommelse i oreglerade fall enligt dispensbestämmelsernas i 12 kap. 8 § 
RF och 65 kap. 11 § IL.96 Däremot är det inte ett sådant efterskänkande av skatt 
som avses när 67 kap. 38 § SFL är tillämplig. I 67 kap. 38 § SFL regleras 
möjligheten att ändra ett beslut om skatt, inte att bevilja dispens. 

Det som talar emot att det är möjligt att träffa en enskild överenskommelse, 
trots att lagakraftvunnen dom meddelats, är följande. För det första anges i 11 
kap. 3 § RF att ingen myndighet får bestämma hur en domstol ska döma i ett 
enskilt fall. Bestämmelsen kan även tolkas som att en myndighet inte heller i 
efterhand kan bestämma hur en domstol skulle ha dömt i ett enskilt fall och 
sedan ändra domslutet. För det andra kan det ses som att överenskommelsen 

                                                        
91 Mattsson, 1984 s. 184. 
92 Mattsson, 1984 s. 184 och Mattsson, 1990 s. 168. Se även Dahlberg, 2002 s. 458. 
93 Lindencrona, 1994 s. 91. Se även Nelson, 2000 s. 355 och Dahlberg, 2002 s. 458. 
94 Francke m.fl., 1981 s. 379. 
95 OECD MTC, Commentary on Article 25, para. 8. 
96 Se kap. 3.3.2.4, 4.3.3 och 4.3.4. 
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överprövar domen och river upp domslutet. Enligt 11 kap. 13 § RF utgör resning 
och återställande av försutten tid, RF:s möjligheter till att ändra en 
lagakraftvunnen dom. En enskild överenskommelse utgör inte någondera av 
dessa möjligheter, vilket gör att en ändring av en dom inte är förenlig med 
orubblighetsprincipen. 

Sammantaget kan följande konstateras. Argumentet, att en enskild 
överenskommelse är ett förfarande som ligger utanför det övriga rättssystemet, 
utgör en smidig och tilltalande förklaring. Enligt kommentaren går proceduren 
vid behörig myndighet som ett parallellt spår, utanför den vanliga gången. I 
sådant fall kan en enskild överenskommelse ses som ett undantag till en 
lagakraftvunnen dom. Enligt RF utgör dock resning och återställande av 
försutten tid, de enda möjligheterna till att ändra en lagakraftvunnen dom. Det 
kan dock ifrågasättas om 11 kap. 13 § RF uttömmande anger de enda sätten att 
ändra en lagakraftvunnen dom. Eller om just resning och återställande av 
försutten tid setts som så viktiga att de ska regleras genom RF. I förarbetena 
anges att ”dessa extraordinära åtgärder är av sådan grundläggande betydelse att 
bestämmelser i ämnet väl försvarar sin plats i grundlag.”97 

Blir konsekvensen att det egentligen är möjligt att införa andra möjligheter 
till ändring av laga kraft vunna domar genom lagstiftning på lägre 
normhierarkisk nivå än RF? Den springande punkten är om det är möjligt att 
genom SFL reglera att lagakraftvunnen dom ska kunna ändras? Är det förenligt 
med 11 kap. 13 § RF? 

För jämförelse kan relevanta bestämmelser inom exempelvis civilprocessen 
kort nämnas. I rättegångsbalken (RB)98 anges att en dom äger rättskraft när tiden 
för överklagan har gått ut. En fråga som har avgjorts på sådant sätt får inte tas 
upp igen för prövning.99 Enda sättet att undanröja en lagakraftvunnen dom inom 
civilprocessrätten är genom tillämpning av särskilda rättsmedel. Enligt RB utgör 
de särskilda rättsmedlen resning och återställande av försutten tid.100 Det 
intressanta är emellertid att även rättelse101 och domvilla102 nämns som möjliga 
vägar att antingen ändra eller undanröja en dom. Rättelse och domvilla kan 
således leda till ändring eller undanröjande av en lagakraftvunnen dom inom 
civilprocessrätten. Rättelse och domvilla omnämns inte i RF, men utgör 
uppenbarligen ytterligare två sätt. Den civilprocessrättsliga regleringen påvisar 
att bestämmelser som kan medföra en ändring av en lagakraftvunnen dom inte 
behöver upptas i RF för att äga giltighet. 

Om frågan, avseende möjligheten att genom SFL reglera att lagakraftvunnen 
dom ska kunna ändras, besvaras nekande får detta till innebörd att 67 kap. 38 § 
SFL inte kan tillämpas då den skattskyldiges beskattning fastställts genom 
domslut. Trots att överenskommelse träffas, så kan den inte implementeras om 

                                                        
97 Prop. 1973:90 s. 409. 
98 Rättegångsbalk (1942:740), (RB). 
99 17 kap. 11 § RB. 
100 58 kap. RB. 
101 17 kap. 15 § RB. 
102 59 kap. 1 § RB. 
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beslutet om skatt grundas på en lagakraftvunnen dom. I sådant fall kan en träffad 
enskild överenskommelse endast implementeras om talan inte väckts i domstol. 
Då berövas den skattskyldige “the remedies provided by the domestic law”. Om 
den skattskyldige väljer bort domstolsalternativet och istället initierar en enskild 
överenskommelse, finns risken att de behöriga myndigheterna inte kommer 
överens. I sådant fall kvarstår den skattskyldiges dubbelbeskattning och ingen 
möjlighet till överklagande återstår. Under dessa förutsättningar faller hela syftet 
med enskilda överenskommelser. 

Om frågan däremot besvaras jakande, innebär det att det är möjligt att införa 
bestämmelser avseende ändring av lagakraftvunnen dom, i lagstiftning av lägre 
normhierarkisk rang än RF. Enligt min mening visar bestämmelserna om 
domvilla och rättelse i RB att 11 kap. 13 RF inte utgör en uttömmande 
bestämmelse. Snarare regleras resning och återställande av försutten tid genom 
RF, eftersom de utgör två så viktiga rättssäkerhetsaspekter att 
grundlagsreglering ansetts nödvändig. Det talar för att det är möjligt att, genom 
exempelvis SFL, införa bestämmelser som också kan leda till undantag av en 
lagakraftvunnen dom. Domen i sig ändras inte, men det ges undantag från den. 
67 kap. 38 § SFL medför därmed möjlighet för behörig myndighet att träffa 
enskilda överenskommelser som leder till en ändrad taxering för den 
skattskyldige. Detta gäller även för de fall då beskattningen har fastställts genom 
en lagakraftvunnen dom. Det kan nämnas att Lindencronas resonemang om 
enskild överenskommelse i förhållande till lagakraftvunnen dom stämmer väl 
överens härmed, dvs. att en sådan överenskommelse ”inte [ska ses] som ett 
upphävande av en domstols dom eller ens någon kritik av denna dom.”103 
Sammantaget betyder detta att OMX, i avsnittets inledande exempel, hade 
kunnat begära en enskild överenskommelse. Behörig myndighet hade därmed 
också haft möjlighet att ingå en sådan överenskommelse.104 

Frågan som uppkommer härefter är om det är möjligt att låta en enskild 
överenskommelse göra undantag till en lagakraftvunnen dom i både reglerade 
och oreglerade fall? Enligt ordalydelsen av 67 kap. 38 § SFL anges att ”om en 
bestämmelse i ett skatteavtal […] leder till att ett beslut om skatt ska ändras”. De 
oreglerade fallen omfattas inte av skatteavtalen, utan utgör ett i praktiken 
utformat förfarandesätt av behörig myndighet. Det kan således konstateras att 
oreglerade fall inte omfattas av skatteavtalen och att ändring enligt 67 kap. 38 § 
SFL grundas på just skatteavtal. Det betyder att enskild överenskommelse i 
oreglerade fall inte kan föranleda undantag från en lagakraftvunnen dom med 
stöd av 67 kap. 38 § SFL. Det är däremot sannolikt inte möjligt att en enskild 
överenskommelse i ett oreglerat fall kan ingås då lagakraftvunnen dom har 
meddelats. 

Ett undantag kan dock utgöras då det är möjligt att rättfärdiga en nedsättning 
av skatten med stöd av 65 kap. 11 § IL, vilket även nämns inledningsvis i 
förevarande kapitel. Om stöd erhålls härigenom, kan regeringen ingå en enskild 
överenskommelse i ett oreglerat fall, trots att lagakraftvunnen dom träffats. 

                                                        
103 Lindencrona, 1994 s. 91. Se även Nelson, 2000 s. 355 och Dahlberg, 2002 s. 458. 
104 Se kap. 1.6. 
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Däremot kan inte Skatteverket bemyndigas medge sådan dispens. Dels på grund 
av hinder i handläggningsförordningen och den nordiska 
tillämpningsförordningen, eftersom oreglerade fall inte omfattas av 
bemyndigandet, men dels genom att 65 kap. 11 § specifikt anger att det är 
regeringen som kan befria från skatt.105 

4.4.3 Är svensk domstol bunden av en överenskommelse? 

I föregående kap. 4.4.2 undersöks situationen då en lagakraftvunnen dom först 
meddelas och en enskild överenskommelse därefter träffas. I detta avsnitt utreds 
det omvända förhållandet, dvs. att en enskild överenskommelse först träffas och 
därefter görs en domstolsprövning. Är domstolen i sådant fall bunden av 
överenskommelsen? 

Det kan inledningsvis konstateras att rättsskipningens självständighet 
regleras av RF. I 11 kap. 3 § RF anges att: 

Ingen myndighet, inte heller riksdagen får bestämma hur en domstol ska 
döma i det enskilda fallet eller hur en domstol i övrigt ska tillämpa en 
rättsregel i ett särskilt fall. Ingen annan myndighet får heller bestämma hur 
dömande uppgifter ska fördelas mellan enskilda domare. 

Innebörden är att en domstol självständigt ska döma i varje fall och ingen 
myndighet får därför bestämma hur domstolen ska döma. En domstol får således 
inte ta emot varken order eller anvisning om hur ett enskilt fall ska avgöras.106 
Det skulle, å ena sidan, kunna anföras att 11 kap. 3 § RF utgör ett hinder för 
behörig myndighet att bestämma hur ett ärende ska avgöras. Å andra sidan kan 
det anföras att syftet med bestämmelsen snarare är att skydda domstolarna från 
exempelvis politiska påtryckningar. En enskild överenskommelse utgör i sådant 
fall inte något hot mot domstolens självständighet. Argumentet får därmed ses 
som svagt. Nedan undersöks om HFD:s praxis ger ytterligare ledning i frågan. 

Domstolen har haft att ta ställning till en enskild överenskommelse i ett mål, 
Aa-185/83 (fortsättningsvis P-målet), gällande dubbel hemvist. Frågan var om 
makarna P skulle anses ha hemvist i Sverige eller Frankrike, enligt det numera 
upphävda svensk-franska skatteavtalet.107 Bakgrunden i målet var att 1974 
beskattades makarna P, vid den svenska beskattningen, såsom bosatta i Sverige. 
Makarna P överklagade emellertid beskattningsbeslutet och anförde att de, med 
hänsyn till deras bosättning i Frankrike, skulle anses som begränsat 
skattskyldiga i Sverige. Dåvarande länsskatterätten biföll makarna P:s yrkande 
och fastställde att de hade Frankrike som normal vistelseort och därför var 
begränsat skattskyldiga i Sverige. Taxeringsintendenten överklagade, men 

                                                        
105 Se kap. 4.3.3. 
106 Bull & Sterzel, 2010 s. 263. 
107 Det numera upphävda svensk-franska skatteavtalet behandlas ytterligare i kap. 4.4.4. 
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kammarrätten fann också, vid en tillämpning av skatteavtalet att makarna P hade 
skatterättslig hemvist i Frankrike och inte i Sverige. 

Taxeringsintendenten överklagande till HFD. Intendenten anförde att en 
enskild överenskommelse hade träffats mellan de behöriga myndigheterna i 
Sverige och Frankrike. I överenskommelsen angavs att makarna P under 1973 
skulle anses ha sitt skatterättsliga hemvist i Sverige. Handlingarna i målet visade 
att mannen P hade begärt en enskild överenskommelse vid Finansdepartementet. 
Därefter skedde en omfattande skriftväxling mellan de behöriga myndigheterna i 
Sverige och Frankrike. Skriftväxlingen ledde fram till en överenskommelse, 
vilken författades av avdelningsdirektören vid det franska finansdepartementet. 
Överenskommelsen återges av den svenska taxeringsintendenten i dennes 
yttrande till länsskatterätten: 

Enligt punkt XII i protokoll till avtalet av den 24 december 1936, sista 
meningen i första stycket, kan den franska administrationen inte annat än att 
ge sitt samtycke till denna lösning. Under dylika förhållanden skall Hr [P], 
hans hustru och dotter – så länge icke uppenbara fakta framkommer som gör 
att centrum för familjens livsintressen förflyttats till Frankrike och förutsatt 
att livsintressena icke får fransk nationalitet betraktas som skattskyldiga utan 
skattedomicil i Frankrike och skall beskattas endast med hänsyn till sådana 
intäkter från franska källor som Frankrike kan taxera dem för i kraft av 
bestämmelser i vårt avtal. Jag förelägger följaktligen den lokala 
skattemyndigheten till vilken Hr [P] hör att tillrättalägga vederbörande 
skattesituation i enlighet härmed för år 1973.108 

Överenskommelsen innebar således att den lokala franska skattemyndigheten 
skulle ändra makarna P:s skattesituation för 1973, såsom att familjen saknade 
skatterättslig hemvist i Frankrike. Det svenska Finansdepartementet anmodade 
sedan mannen P att återkalla sin ansökan 1975. Det är för mig oklart varför 
återkallande begärdes. 

Mot den bakgrunden hade HFD att ta ställning till makarna P:s hemvistfråga. 
HFD konstaterade först att makarna, vid en tillämpning av skatteavtalet, hade 
skatterättslig hemvist i Frankrike. Därefter konstaterades att: ”På grund härav 
och då skattedomstolarna inte är bundna av de svenska och franska 
finansdepartementens förhandlingar och åtgärder avseende makarnas taxering 
1974 ändrar [HFD] inte kammarrättens dom.”109 HFD fastställde således att 
makarna P skulle anses ha skatterättslig hemvist i Frankrike, trots att en enskild 
överenskommelse träffats om motsatsen. Det konstaterades att dylika 
överenskommelser inte är bindande för domstolen. 

För svenskt vidkommande ledde domslutet till att makarna P inte skulle 
beskattas huvudsakligen i Sverige, utan i Frankrike. Frankrike förefaller ha följt 
den träffade överenskommelsen, vilken medförde att makarna huvudsakligen 
skulle beskattas i Sverige, för franskt vidkommande. Resultatet blev därmed 

                                                        
108 Återfinns som aktbilaga till Aa-185/83. 
109 Aa-185/83. 
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dubbel ickebeskattning. Enligt uppgift av behörig myndighet väntar 
myndigheten numera vanligen in domen före överenskommelse träffas, i de fall 
domstolsprocess inletts.110 

Det kan sammantaget konstateras att HFD i P-målet klart uttalat att 
domstolen inte är bunden av de svenska och franska behöriga myndigheternas 
åtgärder. Konsekvensen är att HFD fastställt att en enskild överenskommelse 
inte är bindande för svensk domstol.111 En enskild överenskommelse kan därför 
inte heller åberopas som ett bindande instrument som domstolen ska följa. 

4.4.4 Domstolens förhållande till den skattskyldiges möjlighet att 
erhålla överenskommelse 

I kap. 4.4.2 utreds situationen då domstolsdom först meddelas och enskild 
överenskommelse sedan träffas. I kap. 4.4.3 behandlas den motsatta situationen, 
dvs. att enskild överenskommelse först träffas och sedan meddelas dom. I detta 
avsnitt undersöks därtill hur domstolen förhåller sig till att den skattskyldige har 
möjlighet att ansöka om en enskild överenskommelse. Härmed avses om 
domstolen kan hänvisa till enskild överenskommelse som lösning för den 
klagande. Det finns viss praxis från HFD, avseende bestämmandet av hemvist, 
som kan vara till ledning. Den första gruppen av rättsfall omfattar ett antal mål 
där det uppkommer tvivelsmål i frågan om skatterättsligt hemvist enligt 
skatteavtal. Den andra gruppen av rättsfall avser mål rörande den så kallade 
treårsregeln i svenska skatteavtal. 

Samtliga mål i den första gruppen, avseende skatterättslig hemvist, rör det 
numera upphävda skatteavtalet med Frankrike från 1936. Bestämmelserna om 
hemvist reglerades genom art. 14 i avtalet, vilken orsakade stora svårigheter vid 
tillämpningen, eftersom hemvistbestämmelsen hade en annorlunda konstruktion 
jämfört med modellavtalet.112 Enligt art. 14.1 avgjordes skatterättslig hemvist i 
fall av dubbel bosättning, i första hand av den skattskyldiges normala vistelseort. 
Enligt art. 14.2 återfanns regler för de fall då normal vistelseort saknades. 
Däremot saknades tydliga bestämmelser för de fall då en fysisk person hade 
normal vistelseort i båda staterna. En sådan situation skulle lösas genom punkt 
12 i protokollet, vilken angav att enskild överenskommelse skulle träffas.113 
Bestämmelserna om dubbel bosättning ändrades emellertid, efter svenskt 
initiativ, på 1980-talet och fick då en utformning som överensstämmer med 
OECD:s modellavtal.114 Nedan redogörs för HFD:s hantering av dubbel hemvist 
i förhållande till det numera upphävda franska skatteavtalet. 

I Aa-5/79 överklagades ett förhandsbesked avseende en fysisk persons 
skatterättsliga hemvist. Personen önskade bland annat besked om att han skulle 

                                                        
110 Se kap. 3.3.2.5 och 4.3.2.2. 
111 Se även Dahlberg, 2002 s. 458. 
112 Prop. 1983/84:29 s. 6. 
113 Prop. 1983/84:29 s. 5. Se även Margulies, 1987 s. 330-331. 
114 Prop. 1983/84:29 s. 6. 
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anses ha hemvist i Frankrike enligt det svensk-franska skatteavtalet. SRN 
förklarade att personen ansågs ha skatterättslig hemvist i Sverige enligt 
skatteavtalet. HFD konstaterade att ett sådant tvivelsmål skulle avgöras genom 
en enskild överenskommelse träffad av behöriga myndigheter. Domstolen fann 
därmed att förhandsbesked avseende hemvistfrågan enligt skatteavtalet inte 
skulle lämnas. Beskedet avseende hemvistfrågan upphävdes därmed. 

Aa-60/79 avsåg samma situation som i Aa-5/79. HFD konstaterade även här 
att det rörde sig om ett tvivelsmål avseende skatterättslig hemvist enligt det 
dåvarande skatteavtalet med Frankrike, vilket skulle avgöras genom att en 
enskild överenskommelse träffades mellan de båda staternas behöriga 
myndigheter. HFD konstaterade vidare att förhandsbesked inte bör lämnas 
avseende hemvist när tvivelsmål föreligger. Det av SRN lämnade beskedet om 
hemvist upphävdes därför i detta avseende. En av domstolens ledamöter var 
skiljaktig och menade att tvivelsmål inte förelåg i det här fallet och att besked 
därför kunde lämnas. 

Det står klart att HFD inte var villig att fastställa förhandsbesked i de fall det 
handlade om tvivelsmål avseende skatterättslig hemvist enligt det upphävda 
skatteavtalet med Frankrike. Tvivelsmålen skulle istället avgöras av de behöriga 
myndigheterna. Eftersom det handlade om förhandsbesked, så är inte domstolen 
tvingad att ge ett bestämt svar på frågan. Det har hävdats i doktrinen att detta 
skulle utgöra deni de justice.115 Enligt min mening skulle det kunnat ha utgjort 
deni de justice om det rört sig om en vanlig överklagandeprocess. Däremot är 
HFD:s förfarande möjligt i en process avseende förhandsbesked. 

Även Aa-145/82 avsåg samma förhållanden som i Aa-5/79 och Aa-60/79. 
SRN konstaterade att vid tillämpning av det dåvarande skatteavtalet med 
Frankrike skulle personen anses ha skatterättslig hemvist i Frankrike. HFD 
gjorde heller ingen ändring av beskedet. Situationen ansågs så klar att det inte 
handlade om något tvivelsmål och därför kunde besked om hemvist lämnas. Det 
är därför möjligt att dra den slutsatsen att förhandsbesked inte var lämpligt att 
lämnas om hemvist enligt det upphävda svensk-franska skatteavtalet, om 
tvivelsmål förelåg. Var omständigheterna däremot klara, dvs. att tvivelsmål inte 
förelåg, kunde besked lämnas. 

Samtliga tre mål handlar således om det upphävda skatteavtalet med 
Frankrike. Det kan därför antas att målens prejudikatvärde är av begränsad 
betydelse för dagens tillämpning av skatteavtal. Särskilt med hänsyn till att 
hemvistartikeln hade en helt annorlunda utformning vid tidpunkten för 
domstolens bedömning av förhandsbeskeden. Enligt min mening måste det 
emellertid beaktas att den yttersta lösningen i det upphävda avtalet var enskild 
överenskommelse. Det är det även i dagens skatteavtal med Frankrike och 
dessutom i de flesta andra svenska skatteavtal. Att domstolen fann att tvivelsmål 
förelåg och att det var svårt att avgöra hur hemvisten skulle bestämmas enligt 
det upphävda avtalet, måste antas utgöra en situation som lika gärna kan 
uppkomma inom ramen för det nya avtalet och andra avtal. Visserligen är 

                                                        
115 Se Sundgren, 1986 s. 442-443. 



Internationella Handelshögskolan i Jönköping 

228 

hemvisten enklare att bestämma när avtalen följer OECD:s modellavtal, men 
den yttersta lösningen i avtalen är fortfarande enskild överenskommelse. Det är 
troligt att domstolen återigen kan ställas inför en hemvistsituation som är svår att 
avgöra. Det är därför inte osannolikt att domstolen återigen skulle kunna hänvisa 
den skattskyldige till behörig myndighet för ansökan om enskild 
överenskommelse, åtminstone inom ramen för ett förhandsbesked. 

En liknande situation uppkom i RÅ 1989 ref 103, som också gällde ett 
förhandsbesked avseende skatterättslig hemvist. SRN hade att besvara frågan 
om personen A skulle anses ha skatterättslig hemvist i Sverige eller i USA enligt 
det då gällande skatteavtalet med USA. Hemvistartikeln påminde om den som 
återfanns i det upphävda franska avtalet. Den så kallade stegen för avgörande av 
dubbel bosättning saknades och istället hänvisades till enskild 
överenskommelse. Det innebar att många skattskyldiga tvingades vända sig till 
behörig myndighet. Förfarandet var både långsamt och omständligt. Därför 
infördes en hemvistartikel i det nya avtalet från 1994 som, för fysiska personer, 
överensstämmer med OECD:s modellavtal.116 SRN hade nu anammat HFD:s 
synsätt och praxis avseende förhandsbesked i tvivelsmål avseende dubbel 
hemvist och hänvisade därför till behörig myndighet istället för att lämna något 
besked. Nämnden fastslog därför att förhandsbesked inte skulle lämnas i den här 
situationen. Beskedet överklagades till HFD. Domstolen konstaterade att 
avvisningsbeslut inte får överklagas enligt 6 § lag om förhandsbesked och 
avvisade därför A:s besvär. Det är därmed sannolikt att anta att SRN kan komma 
att hänvisa frågor avseende skatterättslig hemvist enligt skatteavtal till behörig 
myndighet, även fortsättningsvis, istället för att fastställa, ändra eller avvisa ett 
förhandsbesked. 

Ett antal mål rör även den treårsregeln i det spanska och det kanadensiska 
avtalet. Det spanska avtalet är fortfarande ikraft och har inte ändrats, medan 
avtalet med Canada numera har annan utformning. 

I målet Aa-190/84 överklagade B ett förhandsbesked avseende hans 
skattskyldighet i Sverige efter utflyttning till Spanien. SRN fastslog att B inte 
kunde visa att han skulle sakna väsentlig anknytning till Sverige efter flytten. B 
skulle därför anses som obegränsat skattskyldig i Sverige. Nämnden 
konstaterade vidare att om B även skulle anses bosatt i Spanien, enligt spansk 
lagstiftning, skulle frågan om hans hemvist avgöras av art. IV punkt 3 i 
skatteavtalet med Spanien. Artikeln angav att de behöriga myndigheterna i de 
båda avtalsslutande staterna skulle avgöra hemvistfrågan genom en enskild 
överenskommelse. HFD ändrade inte förhandsbeskedet. 

Art. IV punkt 3 i det svensk-spanska skatteavtalet utgör en ovanlig lösning 
för svenskt vidkommande. Den tredje punkten rör fallet då en svensk 
medborgare anses bosatt i Sverige enligt 53 § KL och samtidigt anses bosatt i 
Spanien enligt spansk lagstiftning. Under sådana förutsättningar ska hemvist 
enligt skatteavtalet avgöras genom överenskommelse mellan de behöriga 
myndigheterna. Förfarandet tillämpas under de tre första åren efter att den 
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skattskyldige har flyttat ut från Sverige till Spanien. Om dubbel bosättning 
uppkommer efter tre år, ska frågan istället lösas genom punkt 2 i avtalet.117 
Punkt 2 motsvaras av art. 4.2 OECD:s modellavtal och innehåller den vanliga 
stegen som hemvistfrågan ska prövas utifrån. I de svenska förarbetena till punkt 
3 anges att det inte ansågs nödvändigt att ge några närmare anvisningar om de 
särskilda överenskommelser som behörig myndighet skulle träffa med spansk 
myndighet. Syftet med art. IV punkt 3 var att treårsregeln i KL skulle kunna 
tillämpas, i princip, i förhållande till Spanien.118 Treårsregeln i KL motsvaras 
idag av femårsregeln i IL, dock kvarstår treårsregeln i skatteavtalet. Enligt 
Skatteverkets ställningstagande beskattas en skattskyldig person som om 
hemvist föreligger i Sverige enligt avtalet, i väntan på ett beslut från behöriga 
myndigheter.119 Skulle hemvistfrågan inte kunna lösas, utan den dubbla 
hemvisten kvarstår, kommer skatteavtalet tillämpas från svensk sida som om 
den skattskyldige har hemvist i Sverige.120 

I fallet lämnade SRN således besked avseende en hemvistfråga, även om 
tvivelsmål kan ha förelegat. Enligt min mening är det troligt att både SRN och 
HFD varit hårdare i sin bedömning med hänsyn till att Sverige kan anses ha 
genomdrivit en mer omfattande beskattningsrätt i skatteavtalet med Spanien än i 
andra avtal. Det är också troligt att den här utvidgade beskattningsmöjligheten 
hänför sig till det stora antalet svenskar som under delar av året bosätter sig just 
i Spanien. Det bör även beaktas att treårsregeln utgör en bevisbördsregel, vilket 
kan göra det enklare att meddela förhandsbesked, eftersom eventuella oklarheter 
går ut över den skattskyldige. 

I RÅ 1989 ref 37 var det också fråga om en bestämmelse som motsvarades 
av treårsregeln i det svensk-spanska skatteavtalet. Fallet rörde avtalet med 
Canada. Fråga 2a i ansökan om förhandsbesked hade följande lydelse: ”Vilken 
betydelse har det för tolkningen av artikel 4 punkt 3 i dubbelbeskattningsavtalet 
mellan Sverige och Canada, att treårsregeln utmönstrats ut lagstiftningen? Har t 
ex [sic] punkt 3 helt förlorat sin betydelse eller skall ”treårsregeln” tillämpas 
men under en femårsperiod?”121 

Art. 4 punkt 3 tar sikte på fallet då en fysisk person anses ha hemvist i 
Canada enligt punkt 1-2 i samma artikel. Om den fysiska personen också anses 
bosatt i Sverige på grund av tillämpningen av treårsregeln i KL, ska 
hemvistfrågan lösas genom en enskild överenskommelse mellan de behöriga 
myndigheterna. SRN konstaterade först att visserligen hade de svenska interna 
bestämmelserna utvidgats från tre till fem år. De materiella bestämmelserna 
kunde dock inte anses vara så genomgripande att de skulle rubba 
förutsättningarna för skatteavtalet. Däremot skulle en utvidgning av tiden från 
tre till fem år utgöra en kraftig begränsning av Canadas skatteanspråk, vilket 

                                                        
117 Prop. 1976/77:2 s. 6. 
118 Prop. 1976/77:2 s. 7. 
119 Skatteverkets ställningstaganden, Tillämpning av art. IV punkt 3 i skatteavtalet med Spanien, 
2009-12-14, Dnr/målnr/löpnr: 131 907604-09/111. 
120 Prop. 1976/77:2 s. 7-8. 
121 RÅ 1989 ref 37. 
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däremot skulle kunna rubba avtalsförutsättningarna. Nämnden besvarade därför 
fråga 2a på så sätt att art. 4 punkt 3 i avtalet med Canada skulle vara fortsatt 
tillämplig, dock endast under de tre första åren efter utflyttningen till Canada. 
HFD gjorde ingen ändring av förhandsbeskedet i den delen, utan fastslog att: 
”Den nya lagstiftningen beträffande utvidgade bosättningspresumtion kan inte 
betaga Sverige dess rätt gentemot Canada att hävda åtminstone den 
beskattningsrätt som kunnat hävdas redan på grund av den lagstiftning som 
gällde när dubbelbeskattningsavtalet träffades.”122 Det bör noteras att 
bestämmelsen om treårsregeln i hemvistreglerna i det kanadensiska avtalet inte 
längre finns kvar. I det nya avtalet från 1996 har istället införts en bestämmelse 
som, för fysiska personer, motsvaras mer av OECD:s modellavtal. 

RÅ 1989 not 443 rörde också frågan om förhandsbesked avseende hemvist i 
Sverige eller Spanien. Fallet undersöktes återigen huruvida art. IV punkt 3 var 
tillämplig på situationen. SRN konstaterade följande: 

Den tid, under vilken den som flyttar från Sverige till utlandet skall visa att 
han inte har väsentlig anknytning hit, har numera förlängts från tre till fem år. 
X är bosatt i utlandet sedan mer än fem år tillbaka. Redan på grund härav är 
undantagsbestämmelsen i punkt 3 inte tillämplig. Punkt 2 skall således 
tillämpas.123 

I fallet skulle således inte den särskilda punkten 3 tillämpas, eftersom nämnda 
tidsgräns i relation till avflyttning hade passerats. Istället skulle den normala 
prövningen utifrån stegen i punkt 2 göras. SRN fann att personen skulle anses ha 
hemvist i Spanien och HFD ändrade inte förhandsbeskedet. Frågan var i stort 
sett samma som i målet RÅ 1989 ref 37 avseende hemvist i Canada. Det är 
logiskt att bestämmelserna i det spanska och kanadensiska avtalet hanterades på 
likvärdigt sätt i förhållande till den numera utvidgade treårsregeln. 

I de tre rättsfallen som redogjorts för ovan hanteras således den speciella 
lösningen som införts på grund av den svenska treårsregeln. Bestämmelsen har 
dock upphävts i förhållande till Canada, men finns fortfarande kvar i det spanska 
avtalet. Det kan konstateras att trots att den interna bestämmelsen numera 
omfattar fem års bevispresumtion för väsentlig anknytning, begränsas den 
interna rätten genom avtalets bestämmelser om treårsperiod. Inom 
treårsperioden avgörs därför hemvistfrågan vid dubbel hemvist genom enskild 
överenskommelse träffad mellan behöriga myndigheter i Sverige och Spanien. 
Innebörden är i praktiken att när en svensk medborgare utflyttar till Spanien och 
denne anses ha väsentlig anknytning till Sverige och samtidigt anses bosatt i 
Spanien enligt spansk intern lagstiftning, ska frågan lösas av behörig myndighet. 
Den skattskyldige torde vara garanterad ett svar från behörig myndighet, men 
det kan antas vara ganska omständligt att varje utflyttad person måste ansöka om 
enskild överenskommelse. Enligt min mening är det prejudicerande värdet lägre 
av dessa tre mål, än de övriga refererade, med hänsyn till att bedömningen av 
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hemvist troligen är hårdare med hänsyn till att treårsregeln införts i avtalen. Ett 
relativt utförligt referat av målen kan ändå vara värdefullt för att sätta målen i 
sitt sammanhang och tydligare påvisa att de tre andra målen (Aa-5/79, Aa-60/79 
och Aa-145/82) kan anses ha ett högre prejudikatsvärde. 

Genomgången av HFD:s praxis syftar, som sagt, till att undersöka hur 
domstolen förhåller sig till att det finns en möjlighet att erhålla enskilda 
överenskommelser. I de refererade domarna behandlas emellertid endast 
förhandsbesked. Förhållandet att förhandsbesked inte lämnas eller upphävs med 
hänvisning till en lösning med hjälp av behörig myndighet måste anses som 
accepterat. Det kan därför konstateras att om det i P-målet124 rört sig om ett 
överklagat förhandsbesked, så hade domstolen kunnat avvisa ärendet med 
hänvisning till att det rörde sig om ett tvivelsmål som lämpligen skulle avgöras 
av behörig myndighet. Det var emellertid inte möjligt i fallet, eftersom det då 
var frågan om en vanlig överklagandeprocess. Av genomgången av praxis kan 
konstateras att ytterligare en fråga väcks, dvs. kan domstolen underlåta att lämna 
besked i en hemvistfråga? Frågan kan sannolikt besvaras nekande, under 
förutsättning att det inte rör sig om en förhandsbeskedsprocess. Detta stöds av 
de ovan refererade målen i kombination med P-målet. 

Som en avslutande kommentar kan nämnas att förhandsbeskedsformen 
egentligen inte är helt lämplig vid bestämmandet av hemvist. Vid 
förhandsbesked måste samtliga omständigheter vara klarlagda och det får inte 
röra sig om bevisfrågor eller liknande. Just bestämmandet av hemvist utgör en 
typisk utredningsfråga. Att hänvisa till förfarandet med enskild 
överenskommelse kan därmed leda till ökad rättstrygghet i jämförelse med en 
förhandsbeskedsprocedur. 

4.4.5 Sammanfattande slutsatser – relationen till domstol 

4.4.5.1 Den rättsliga kartan125 

I detta avsnitt läggs fokus på relationen mellan enskild överenskommelse och 
svensk domstol inom ramen för den första forskningsuppgiften.126 För det första 
undersöks situationen att dom först har meddelats och enskild överenskommelse 
därefter träffats.127 Den normala proceduren vid behörig myndighet är att dom 
inväntas och därefter träffas (eventuellt) en överenskommelse. Frågan är om 
detta förfarande är möjligt med hänsyn till svenska bestämmelser. Det som talar 
för att en överenskommelse kan träffas trots lagakraftvunnen dom är, för det 
första, att det i de flesta svenska avtal anges ”irrespective of the remedies”, 
vilket betyder att rätten till både domstolsprocess och initiering av enskild 
överenskommelse är lagstadgad. För det andra medger 67 kap. 38 § SFL rätten 

                                                        
124 Se kap. 4.4.3. 
125 Se kap. 1.2.2. 
126 Se kap. 4.4.1. 
127 Se kap. 4.4.2. 



Internationella Handelshögskolan i Jönköping 

232 

för behörig myndighet att förordna att en ändring av beskattningen ska ske. Det 
betyder att en fastställd beskattning kan ändras. Det finns inget i bestämmelsen 
eller förarbetena som anger att det inte får röra sig om en beskattning som 
fastställts genom domslut. För det tredje kan Lindencronas argument anföras, 
dvs. att enskilda överenskommelser handlar om ”a special procedure outside 
domestic law”, vilken inte syftar till att upphäva en dom. 

Det som talar emot att en överenskommelse kan träffas trots lagakraftvunnen 
dom är, för det första, 11 kap. 3 § RF. I bestämmelsen anges att ingen 
myndighet får bestämma hur en domstol ska döma. För det andra stadgas i 11 
kap. 13 § RF att resning och återställande av försutten tid kan leda till en ändring 
av en lagakraftvunnen dom. Det är dock min uppfattning att 11 kap. 13 § RF 
inte utgör en uttömmande bestämmelse, utan regleringen i 67 kap. 38 § SFL kan 
möjliggöra ett undantag av beslut som fattats genom en lagakraftvunnen dom. 
Slutsatsen stöds av att det finns ytterligare rättsmedel i RB för ändring av 
lagakraftvunnen dom, vilka i sin tur inte omnämns i RF. 

Behörig myndighet kan således, med stöd av 67 kap. 38 § SFL, och utan 
hinder av 11 kap. 13 § RF, sannolikt ingå en enskild överenskommelse som 
strider mot en lagakraftvunnen dom. Överenskommelsen utgör i sådant fall ett 
undantag till domen, men domen i sig står fast. 

67 kap. 38 § SFL kan däremot inte anses omfatta det oreglerade fallet med 
hänsyn till ordalydelsen. Det betyder att en enskild överenskommelse i ett 
reglerat fall kan träffas trots lagakraftvunnen dom, men däremot inte i ett 
oreglerat fall. 65 kap. 11 § IL medger dock att befrielse från skatt får göras vid 
fall av dubbelbeskattning. De oreglerade fallen kan därmed inrymmas i nämnda 
paragraf istället. Bestämmelsen omfattar emellertid endast regeringen. Det får 
följande konsekvenser. Regeringen kan träffa enskilda överenskommelser i både 
reglerade fall (med stöd av 67 kap. 38 § SFL) och oreglerade fall (om stöd kan 
ges genom 65 kap. 11 § IL), trots lagakraftvunnen dom. Skatteverket kan 
däremot sannolikt endast träffa enskilda överenskommelser i reglerade fall då 
lagakraftvunnen dom meddelats. Det kan noteras att det ändå föreligger 
konstitutionella begränsningar för Skatteverket att ingå enskilda 
överenskommelser i oreglerade fall. 

För det andra undersöks situationen då en enskild överenskommelse först 
träffas och att domstolsdom sedan meddelas.128 Frågan är om enskilda 
överenskommelser är bindande för svenska domstolar. Med hänsyn till RF:s 
bestämmelser om domstolarnas oavhängighet samt HFD:s praxis framgår, 
framför allt i P-målet, att en svensk domstol inte är bunden av en enskild 
överenskommelse. 

För det tredje utreds hur HFD förhåller sig till att det finns möjlighet för den 
skattskyldige att ansöka om en enskild överenskommelse.129 I målen Aa-5/79 
och Aa-60/79 lämnade inte HFD något förhandsbesked, eftersom det rörde sig 
om ett tvivelsmål. Domstolen angav att tvivelsmål skulle lösas med enskild 
överenskommelse enligt det upphävda franska avtalet. Däremot lämnades 

                                                        
128 Se kap. 4.4.3. 
129 Se kap. 4.4.4. 
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förhandsbesked i Aa-145/82 med hänvisning till att det inte rörde sig om ett 
tvivelsmål. I RÅ 1989 ref 103 lämnade inte SRN förhandsbesked, eftersom det 
rörde sig om samma typ av tvivelsmål som i Aa-5/79 och Aa-60/79. 
Överklagande gjordes men HFD angav dock att domstolen inte kunde pröva 
avvisningsbeslut. 

Domsluten visar sammantaget att, i förhållande till det upphävda franska 
avtalet, undvek HFD att lämna besked i tvivelsmål. Istället hänvisades till 
enskild överenskommelse. Förfarandet var möjligt eftersom det rörde sig om 
förhandsbesked och inte vanlig överklagandeprocedur. Det kan anföras att 
prejudikatvärdet av målen är lågt, eftersom det rör sig om en föråldrad 
avtalsartikel. Det bör emellertid beaktas att den yttersta lösningen i det upphävda 
avtalet var enskild överenskommelse, vilket det även är idag. Tvivelsmål kan 
uppkomma även enligt dagens bestämmelser och domstolen kommer därmed 
kunna ställas inför svåra fall även fortsättningsvis. Det är därför möjligt att 
domstolen återigen skulle kunna hänvisa en fråga till behörig myndighet för 
avgörande, åtminstone om det rör sig om ett förhandsbesked. 

Målen Aa-190/84, RÅ 1989 ref 37 och RÅ 1989 not 443 avsåg tillämpningen 
av en särskild reglering omfattande treårsregeln i de spanska och kanadensiska 
avtalen. Det kan sammantaget nämnas att även dessa tre mål avsåg 
förhandsbesked och att HFD tillämpade treårsregeln, även då det fanns 
hänvisning till behörig myndighet i avtalen. I Aa-190/84 angavs emellertid att 
om dubbel hemvist skulle uppkomma efter att beskedet lämnats, så skulle 
hemvistfrågan lösas genom enskild överenskommelse. 

I de tre målen fattades således beslut om förhandsbesked, men hänvisning 
gjordes till enskild överenskommelse om situationen med dubbel hemvist senare 
skulle uppkomma. Det är möjligt att anföra att HFD varit mer benägen att lämna 
förhandsbesked i Aa-190/84, RÅ 1989 ref 37 och RÅ 1989 not 443, eftersom 
den införda treårsregeln utgjorde en i avtalet framförhandlad utvidgning av den 
svenska skattskyldigheten. 

Avslutningsvis kan anföras att HFD har möjlighet att underlåta att lämna 
svar på frågan om hemvist vid tvivelsmål om det rör sig om ett förhandsbesked. 
Däremot är förfarandet inte möjligt vid en vanlig överklagandeprocedur. Det 
kan även anföras att en enskild överenskommelse kan leda till en ökad 
rättstrygghet avseende bestämmandet av hemvist i jämförelse med 
förhandsbeskedsprocessen.130 

4.4.5.2 Ett konsistent regelsystem?131 

Den andra forskningsuppgiften innebär att undersöka om det svenska 
regelsystemet avseende ömsesidiga överenskommelser är konsistent utformat. I 
det följande avsnittet utreds detta utifrån den första132 och andra133 

                                                        
130 Se kap. 4.4.4. 
131 Se kap. 1.2.3. 
132 Se kap. 1.2.3.2. 
133 Se kap. 1.2.3.3. 
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utvärderingsgrunden. Det fastslås i undersökningen att svensk domstol inte är 
bunden av en träffad enskild överenskommelse.134 En sådan slutsats är 
egentligen okontroversiell, eftersom förvaltningsrättsliga beslut som överklagas 
till HFD inte binder domstolen. Domstolen har möjlighet att både ändra och 
upphäva sådana beslut. Det är därmed även logiskt att beslut från behörig 
myndighet inte heller binder domstolen. Även om resultatet är konstitutionellt 
riktigt kan det orsaka problem i förhållande till den andra avtalsslutande staten. 
Om den andra avtalsslutande staten följer den träffade överenskommelsen och 
Sverige inte gör det kan problem uppkomma, såsom dubbel ickebeskattning. Det 
är också av denna anledning som behörig myndighet helst undviker att hamna i 
en sådan situation. 

Situationen då HFD, genom förhandsbesked, anger att fallet ska lösas genom 
behörig myndighets försorg är problematisk ur ett rättssäkerhetsperspektiv. 
Genom att hänvisa till behörig myndighet avgör inte domstolen frågan, vilket 
visserligen är helt möjligt vid förhandsbeskeden. Det är dock möjligt att den 
skattskyldige heller inte får någon lösning via behörig myndighet, för de fall då 
behörig myndighet väljer att inte gå vidare med ansökan eller inte lyckas träffa 
en enskild överenskommelse. I sådant fall kommer den uppkomna 
dubbelbeskattningen att kvarstå. 

Det kan sammantaget konstateras att regelsystemet avseende relationen 
mellan svensk domstol och enskild överenskommelse är tämligen 
motsägelsefritt, åtminstone så länge det handlar om enskild överenskommelse i 
reglerat fall. Däremot uppkommer problem genom den praktiska tillämpningen 
av enskild överenskommelse i oreglerade fall. 

4.5 Ärendehanteringen 

4.5.1 Inledning 

Proceduren kring en enskild överenskommelse initieras i normalfallet genom att 
en skattskyldig (fysisk eller juridisk person)135 gör en ansökan om undanröjande 
av dubbelbeskattning vid behörig myndighet i den skattskyldiges hemviststat.136 
Behörig myndighet kan därefter antingen handlägga ärendet eller avslå det. Det 
handlar således om en myndighet som fattar ett beslut i någon form som 
påverkar en enskilds situation både på det personliga och ekonomiska planet, 
dvs. en form av myndighetsutövning. Myndighetsutövning kan även definieras 
som en myndighets utövande av en befogenhet, med stöd av författning, att 
ensidigt meddela beslut för enskilda som får en viss bestämd rättsverkan.137 I 

                                                        
134 Se kap. 4.4.3. 
135 Fortsättningsvis kallad den skattskyldige, omväxlande den enskilde. 
136 Se kap. 3.3.2.2. 
137 Wennergren, 2008 s. 29. För en vidare utredning av begreppet myndighetsutövning hänvisas till 
Hellners & Malmqvist, 2010 s. 25-41. 
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samband härmed kan allmänna förvaltningsrättsliga bestämmelser komma att 
aktualiseras.138 

I kapitlet undersöks om förvaltningsrättsliga bestämmelser ska tillämpas vid 
proceduren vid behörig myndighet och, i sådant fall, på vilket sätt.139 De 
områden som är relevanta att studera närmare är frågor kring partsbehörighet,140 
ärendets väckande,141 ansökan och tidsgränser för initiering av processen142 samt 
vilka åtgärder som en förvaltningsmyndighet får vidta143. Därefter berörs 
bestämmelserna som rör förvaltningsmyndighets dröjsmål,144 beslut,145 
beslutsmotiveringar146 och den enskildes möjlighet till överklagan av beslut147. 
Parallellt härmed relateras även kort till de bestämmelser i RF som har 
motsvarande betydelse för handläggningsprocessen. 

4.5.2 Tillämplig lagstiftning för handläggningen vid behörig 
myndighet 

Inledningsvis undersöks vilka bestämmelser som ska tillämpas vid 
handläggningen vid behörig myndighet. För det första återfinns särskilda 
bestämmelser om handläggningen i vissa skatteavtal.148 Det finns dessutom 
bestämmelser i handläggningsförordningen och den nordiska 
tillämpningsförordningen.149 Även myndighetsförordningen150 ska tillämpas 
inom ramen för Skatteverkets verksamhet, men har emellertid inte någon större 
relevans i förhållande till enskilda överenskommelser och behandlas därför inte 
ytterligare här. Handläggningen berörs därtill av förvaltningsrättsliga 
bestämmelser, vilka utgör huvudsakligt fokus i förevarande avsnitt. Den nu 
gällande förvaltningslagen, förvaltningslag (1986:223), benämns fortsättningsvis 
FL. I början av år 2010 presenterades en SOU avseende en ny förvaltningslag 
och föreslagna förändringar av relevans för enskilda överenskommelser 
behandlas här parallellt med FL. Den föreslagna förvaltningslagen benämns här 
nya FL.151 I förekommande fall görs även hänvisning till den tidigare gällande 
lagen, dvs. den numera upphävda förvaltningslag (1971:290), vilken benämns 
äldre FL. 

                                                        
138 Se även Francke m.fl., 1981 s. 377. 
139 Se kap. 3.3.3 och 3.3.4.2. 
140 Se kap. 4.5.3. 
141 Se kap. 4.5.4. 
142 Se kap. 4.5.4 och 4.5.5. 
143 Se kap. 4.5.6. 
144 Se kap. 4.5.6 och 4.5.9. 
145 Se kap. 4.5.7. 
146 Se kap. 4.5.7. 
147 Se kap. 4.5.8. 
148 Se kap. 3.2.2. 
149 Se kap. 3.2.3. 
150 Myndighetsförordning (2007:515). 
151 SOU 2010:29 En ny förvaltningslag. 
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Det första som måste utredas är vilken relation som föreligger mellan, å ena 
sidan FL, och å andra sidan, den nordiska tillämpningsförordningen och 
handläggningsförordningen. FL viker, enligt 3 §, för bestämmelser i andra lagar 
eller förordningar. Innebörden av 3 § är att förordningarna har företräde framför 
FL.152 I den nya FL har 3 § fått en föreslagen ändring genom att lagen endast 
viker för andra lagar. Syftet är att nya FL ska ge grundläggande garantier för 
rättssäkerhet inom förvaltningsförfarandet. Enligt förarbetena ska inte dessa 
garantier kunna sättas ur spel med mindre än att det finns lagstöd för det.153 
Enligt övergångsbestämmelserna till nya FL ska dock en föreskrift som beslutats 
av regeringen och som gäller vid nya FL:s ikraftträdande ha företräde även efter 
ikraftträdandet, även om den avviker från nya FL. I förarbetena förutsätts 
emellertid att befintlig reglering anpassas på ett systematiskt sätt.154 Innebörden, 
i relation till enskilda överenskommelser, är att handläggningsförordningen och 
den nordiska tillämpningsförordningen fortfarande är tillämpliga efter 
ikraftträdandet av den nya FL, även då de utgör förordningar som avviker från 
lagen. Det kan dock antas att förordningarna kommer föreslås få lagform på sikt, 
om nya FL blir gällande. 

I 1 § FL stadgas att lagen äger tillämplighet vid förvaltningsmyndigheters 
handläggning av ärenden. Även i 1 § nya FL anges att lagen omfattar 
förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden. Nästa steg blir därmed att 
undersöka vad som anses utgöra en förvaltningsmyndighet. Enligt förarbetena 
anges att en förvaltningsmyndighet utgörs av en självständig enhet inom den 
statliga eller kommunala förvaltningsorganisationen.155 Myndigheternas uppgift 
består av att fullgöra offentlig förvaltning.156 Skatteverket utgör just ett sådant 
exempel och är därför skyldigt att följa FL, vilket omfattar även handläggningen 
vid enskilda överenskommelser. 

Det bör vidare utredas vad som gäller när Skatteverket har lämnat över ett 
ärende till regeringen enligt 2 § handläggningsförordningen respektive den 
nordiska tillämpningsförordningen. Enligt 2 § p. 1 den äldre FL undantogs 
regeringen157 specifikt från lagens tillämpningsområde. I förarbetena till FL 
ansågs däremot att ett sådant undantag inte var nödvändigt, eftersom det då stod 
klart att regeringen inte omfattades av begreppet förvaltningsmyndighet.158 
Regeringen utgör en myndighet enligt RF, men däremot ingen 
förvaltningsmyndighet.159 Regeringsärenden faller således utanför FL, dock 
anges i förarbetena att det utgör regeringens praxis att förvaltningsärenden i 
möjligaste mån handläggs i enlighet med FL.160 Då regeringen utgör behörig 
myndighet utreds ett ärende om enskild överenskommelse normalt inom 

                                                        
152 Se prop. 1985/86:80 s. 58. 
153 SOU 2010:29 s. 132. 
154 SOU 2010:29 s. 683 och 685. 
155 SOU 2010:29 s. 113. 
156 Wennergren, 2008 s. 20. 
157 Dåvarande lydelse: Konungen. 
158 Prop. 1985/86:80 s. 57. 
159 Strömberg & Lundell, 2011 s. 39. 
160 Prop. 1985/86:80 s. 57. Se även Ds 1998:39 s. 14-15. 
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Finansdepartementet. Departementet agerar då som ett beredningsorgan åt 
regeringen, eftersom det är regeringen som fattar det slutgiltiga beslutet.161 Att 
ett beslut fattas vid ett regeringssammanträde innebär att ärendet avgörs 
rättsligt.162 Beslut i regeringsärenden får inte fattas inom departementet dock 
med ett undantag; enligt 7 kap. 3 § RF får kommandomål avgöras av 
departementschefen.163 Ett sådant förfarande kan emellertid inte tillämpas vid 
enskilda överenskommelser. 

Det kan således konstateras att det inte finns någon lagstadgad skyldighet för 
regeringen, i egenskap av behörig myndighet, att följa FL. Situationen är 
däremot annorlunda när det är Skatteverket som utgör behörig myndighet, 
eftersom Skatteverket är skyldigt att följa förvaltningsrättsliga bestämmelser. 

För jämförelse kan kort nämnas att även om regeringsärenden faller utanför 
FL, kan rena departementsärenden däremot falla inom ramen för FL. I 
departementsärenden får beslut fattas självständigt inom exempelvis 
Finansdepartementet av departementschefen eller av en departementstjänsteman. 
Vid departementsärenden uppträder regeringskansliet som en egen myndighet 
och fattar självständiga beslut, till skillnad vid regeringsärenden, då 
regeringskansliet endast agerar som ett beredningsorgan åt regeringen.164 
Departementsärenden ska därför handläggas enligt FL.165 

Det konstateras således att FL gäller förvaltningsmyndigheternas 
handläggning av ärenden, dvs. fall av myndighetsutövning gentemot enskild. 
Frågan är om en förhandling mellan Skatteverket och en utländsk myndighet 
också ska ses som en del av handläggningen av ett ärende. För att besvara 
frågeställningen krävs en utredning om vad som förvaltningsrättsligt sett utgör 
ett ärende. Begreppet definieras inte genom lag, men diskuteras däremot i bland 
annat doktrin.166 Hellners och Malmqvist gör en utredning av begreppet och 
konstaterar att det enligt förarbetena föreligger ett ärende när en myndighet har 
mellanhavande med enskilda som leder till någon form av beslut från 
myndighetens sida. De konstaterar vidare att ett ärende även kan anses föreligga 
när en myndighet lämnar råd, upplysningar eller andra oförbindande besked, 
trots att detta inte leder till något beslut.167 Däremot anses inte ett ärende 
föreligga när en myndighet vänder sig till en annan myndighet för exempelvis 
rådgivning. Om det handlar om att en myndighet exempelvis svarar på en remiss 
från en annan myndighet föreligger däremot ett remissärende.168 Med hänsyn till 
att begreppet ärende inte är klart definierat i lag, kan det inte uteslutas att 
begreppet även omfattar situationen då en myndighet vänder sig till en annan 
myndighet. Eftersom Hellners och Malmqvist även nämner situationen med 

                                                        
161 Se kap. 3.2. 
162 Holmberg m.fl., 2012 s. 341. Ytterligare om regeringsärenden, se Ds 1998:39 s. 15-16 och 65-
78. 
163 Se Holmberg m.fl., 2012 s. 339. 
164 Se Hellners & Malmqvist, 2010 s. 59. 
165 Bohlin & Warnling-Nerep, 2009 s. 60 och Ragnemalm, 2007 s. 40. 
166 Hellners & Malmqvist, 2010 s. 38. 
167 Hellners & Malmqvist, 2010 s. 39. 
168 Hellners & Malmqvist, 2010 s. 40. 
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remissförfrågan som ett ärende, är det inte osannolikt att förehavanden mellan 
behöriga myndigheter också utgör ett ärende. 

FL har tillkommit för att i första hand skydda enskilda och garantera enskilda 
rättssäkerhet i sina kontakter med förvaltningsmyndigheter. Likaså är lagen 
tillkommen för att förbättra servicen i förvaltningen.169 För att en enskild ska 
omfattas av FL:s skydd krävs en utredning om den skattskyldige faktiskt utgör 
part i ärendet mellan de båda behöriga myndigheterna eller inte. 

4.5.3 I vilket ärende är den skattskyldige part? 

Vid en enskild överenskommelse sker kontakter, förhandlingar, beslut m.m. på 
olika nivåer. Därför bör det inledningsvis fastställas på vilket sätt som den 
skattskyldige utgör part i ett ärende om enskild överenskommelse. När den 
skattskyldige först ansöker om enskild överenskommelse kan frågan om 
beskattning i strid med skatteavtalet ibland avgöras ensidigt av behörig 
myndighet.170 I sådant fall utgör den skattskyldige och behörig myndighet de 
enda parterna i ärendet. I normalfallet kontaktar emellertid svensk behörig 
myndighet den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten. 

Det bör därmed även utredas om den skattskyldige utgör part i ärendet 
mellan de båda behöriga myndigheterna eller om detta är en förhandling som 
enbart berör myndigheterna. Ledning får sökas i 16 § FL där det stadgas att ”en 
sökande, klagande eller annan part har rätt att ta del av det som tillförts 
ärendet.”171 I förarbetena anges att en ”sökande” ska anses utgöra den person 
som gjort ansökan. Den som är ”klagande” är den sökande som överklagar ett 
beslut samt annan klagoberättigad person. ”Annan part” utgörs av en person som 
intar en ställning som är jämförbar med sökandens eller klagandens. Enligt 
förarbetena kan det exempelvis utgöras av en ”förklarande”.172 Vad som 
egentligen avses med ”en förklarande” definieras emellertid inte i förarbetet. Det 
kan härmed antas att den skattskyldige som ansöker om undanröjande av 
dubbelbeskattning vid svensk behörig myndighet kommer att utgöra part i 
ärendet i förhållande till den svenska behöriga myndigheten. Däremot är det inte 
lika klart om den skattskyldige utgör part i förhållandet mellan de båda behöriga 
myndigheterna. 

Det som talar för att den skattskyldige ska anses utgöra en part är att 
förhållandet mellan de båda behöriga myndigheterna är något som har direkt 
påverkan på den skattskyldige och rör dennes intresse.173 Beslutet i den 
skattskyldiges ärende är helt avhängigt om en enskild överenskommelse 
förhandlas fram samt innehållet i denna. Det kan dessutom hävdas att svensk 
behörig myndighet för den skattskyldiges talan gentemot den andra 
avtalsslutande staten. 

                                                        
169 Se exempelvis prop. 1985/85:80 s. 1 och 10-12. 
170 Se kap. 3.3.2.4. 
171 Se Hellners & Malmqvist, 2010 s. 35. 
172 Prop. 1971:30 s. 442. 
173 Se 36-37 §§ nya FL angående överklagbarhet och klagorätt. 
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Det som talar emot att den skattskyldige ska anses utgöra part i ärendet 
mellan de båda behöriga myndigheterna är framför allt att kontakten mellan 
myndigheterna sker på en form av mellanfolklig nivå. En sådan mellanfolklig 
relation inkluderar vanligen inte andra än staterna. Även om myndigheten kan 
anses föra den skattskyldiges talan, föregås en eventuell överenskommelse av 
förhandlingar mellan staterna. Förhandlingarna kan innebära både ett givande 
och tagande och behörig myndighet kan därför inte enbart ses som den 
skattskyldiges förlängda arm. 

Enligt min mening väger skälen emot, att den skattskyldige ska anses utgöra 
part i relationen mellan de båda behöriga myndigheterna, tyngre än skälen för. 
Att relationen tar form på ett mellanfolkligt plan samt att det faktiskt handlar om 
två myndigheter som ska förhandla fram en överenskommelse sinsemellan gör 
att den skattskyldige inte antas utgöra part i förhållande till de båda behöriga 
myndigheterna i den fortsatta framställningen. Detta innebär att det föreligger 
två ärenden, separata från varandra, vid enskilda överenskommelser. Det första 
ärendet utgörs av förhållandet mellan den ansökande skattskyldige och svensk 
behörig myndighet.174 Det andra ärendet utgörs av förhållandet mellan svensk 
behörig myndighet och behörig myndighet i den andra avtalsslutande staten. 
Ärendena är därmed skilda från varandra, även om de samtidigt är intimt 
sammanknippade. 

Den skattskyldige utgör däremot part i ärendet i förhållande till den behöriga 
myndigheten som ansökan inlämnats till. För en person med hemvist i Sverige 
innebär det att personen är part i ärendet i förhållande till svensk behörig 
myndighet, men inte i ärendet som rör förhållandet mellan svensk behörig 
myndighet och den andra avtalsslutande staten. 

4.5.4 Ärendets väckande och ansökan om överenskommelse 

Rätten att initiera en enskild överenskommelse tillkommer, enligt art. 25.1-2 
OECD:s modellavtal, en fysisk eller juridisk person, vilken har blivit eller 
riskerar att bli beskattad i strid med gällande skatteavtal.175 I det följande 
avsnittet undersöks om, och i så fall hur, FL inverkar vid ärendets väckande och 
själva ansökningsförfarandet i ansökningsärendet mellan den skattskyldige och 
behörig myndighet. 

Det kan först fastläggas att FL saknar bestämmelser om ett ärendes väckande 
och därför påverkas inte initieringsrätten av några förvaltningsrättsliga 
bestämmelser. Inte heller några mer omfattande bestämmelser finns avseende 
ansökningar eller liknande. Det har från lagstiftarens sida förutsatts att den 
handläggande myndigheten själv ska utarbeta exempelvis ansökningsblanketter, 
informationsbroschyrer m.m. som ska vara till hjälp för de som vänder sig till 
myndigheten i fråga.176 Däremot anges det att myndigheterna har en 

                                                        
174 Under förutsättning att Sverige utgör hemvistland. 
175 Se kap. 3.3.2.1. 
176 Wennergren, 2008 s. 86. 
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serviceskyldighet genom att lämna upplysningar, vägledning och råd samt vara 
tillgängliga för besök och telefonsamtal.177 I dagsläget finns endast Skatteverkets 
egna bestämmelser att tillgå då annan reglering saknas. På Skatteverkets 
webbplats anges att en begäran om enskilda överenskommelser kan göras 
genom en ansökan till verket. Därtill anges vilken information som bör bifogas 
ansökan, vilket även behandlas i kap. 3.3.2.2.178 Ofullständiga ansökningar kan 
komma att avvisas. Det informeras vidare om att sökanden i många fall 
uppmanas inkomma med kompletterande uppgifter och det poängteras särskilt 
att den sökandes medverkan är viktig. Det är vanligen den sökande själv som har 
tillgång till den information som är nödvändig för ärendets utredning.179 

I nya FL föreslås däremot några nya bestämmelser som kan få inverkan på 
handläggningsproceduren. I 16 § nya FL anges att en enskild kan väcka ett 
ärende genom en ansökan, anmälan eller annan framställning. Paragrafen 
stadgar även vilka uppgifter som ska lämnas i framställningen. I den föreslagna 
17 § nya FL stadgas hur en ofullständig eller oklar framställan ska behandlas av 
myndigheter. För det första ingår det i myndigheters serviceskyldighet att hjälpa 
den sökande. För det andra kan myndigheter förelägga den enskilde att avhjälpa 
en bristfällig ansökan. I ett sådant föreläggande ska det anges att ansökan kan 
komma att avvisas om bristerna inte avhjälps. Detta är egentligen vad som redan 
i dagsläget anges på Skatteverkets webbplats. 

I kap. 3.3.2.2 nämns att det finns en risk att en skattskyldig inte får sin fråga 
om undanröjande av dubbelbeskattning prövad, eftersom en ansökan kan avvisas 
på grund av en rad olika skäl. Det finns heller ingen uttrycklig 
förvaltningsrättslig bestämmelse som garanterar att en sökande faktiskt får sin 
fråga prövad. I den föreslagna 19 § nya FL anges att ett ärende ska bli utrett i 
den omfattning som dess beskaffenhet kräver. Det är emellertid inte samma sak 
som att garantera att alla ansökningar blir behandlade. 

I de fall som regeringen utgör behörig myndighet saknas bestämmelser 
avseende väckande av ärende och ansökan helt, både förvaltningsrättsligt sett 
och sett ur RF:s perspektiv. Förklaringen är sannolikt att ett ärende om enskild 
överenskommelse inte längre kan väckas direkt hos regeringen, utan ärendena 
lämnas numera över från Skatteverket till regeringen enligt 
handläggningsförordningen och den nordiska tillämpningsförordningen. 

Förutom rätten till initiering av enskild överenskommelse anges, i art. 25.1 
OECD:s modellavtal, särskilda tidsgränser för initieringen.180 Det anges att den 
skattskyldige måste begära en enskild överenskommelse vid den behöriga 
myndigheten inom tre år ”from the first notification”. De flesta svenska 
skatteavtal följer modellen, men annan intern lagstiftning saknas för själva 
ansökan. Det finns således inga tydliga bestämmelser i avtalen som anger vad 

                                                        
177 4-5 §§ nuvFL jämfört med 5-6 §§ nya FL. 
178http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/internationellt/dubbelbeskattningochavr
akning/undanrojandeavdubbelbeskattning.106.233f91f71260075abe8800018011.html 
179http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/internationellt/dubbelbeskattningochavr
akning/undanrojandeavdubbelbeskattning.106.233f91f71260075abe8800018011.html 
180 Se kap. 3.3.2.3. 
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som ska anses utgöra ”the first notification”. Kommentaren hänvisar i sådant fall 
till intern rätt.181 Det får därför antas att tidpunkten då den skattskyldige erhåller 
sitt beskattningsbeslut kan ses som ”notification” för svenskt vidkommande. I de 
fall då den skattskyldige däremot ansöker om enskild överenskommelse före 
taxeringen har fastställts börjar inte tidsfristen att löpa.182 Det är oklart när och 
om tidsfristen i sådana fall ska tillämpas. Det kan även nämnas att 
tolkningsartikeln 3.2 OECD:s modellavtal anger att intern rätt ska tillämpas vid 
tolkning av, i avtalet odefinierade termer, om inte sammanhanget kräver annat. 

Förvaltningsrättsligt sett finns en bestämmelse, 10 § FL, som anger när en 
ansökan ska anses ha inkommit till en myndighet. Bestämmelsen kan däremot 
inte tillämpas för att utröna när den treåriga tidsfristen börjar löpa. Kan man 
därför bestämma tidsfristens början, genom någon annan lagstiftning eller 
genom exempelvis beskattningens fastställande, är det möjligt att tillämpa 10 § 
FL för att avgöra om en ansökan inkommit i rätt tid? Enligt 10 § FL ska en 
handling bland annat anses ha inkommit den dag då handlingen anländer till 
myndigheten eller kommer en behörig tjänsteman till handa.183 I den föreslagna 
18 § nya FL har de olika tekniska förutsättningarna för inlämnade av handling 
uppdaterats. I övrigt föreslås inga mer genomgripande förändringar. 
Bestämmelserna har framför allt betydelse för Skatteverket, eftersom det är där 
som ärendet väcks av den skattskyldige. 

Det är således av stor vikt att tidsgränserna som anges för ansökan i 
skatteavtalen följs. I annat fall kan problem uppkomma i förhållande till den 
andra avtalsslutande staten, vilken kan anse att ärendet inte väckts i rätt tid och 
därför saknar möjlighet att behandla det. I sådant fall är svensk behörig 
myndighet utlämnad till den andra behöriga myndighetens välvilja och legala 
möjlighet att ändå behandla ärendet. I övrigt återstår annars endast eventuella 
unilaterala åtgärder eller en kvarstående dubbelbeskattning.184 

4.5.5 Generellt om handläggningsprocessen vid 
förvaltningsmyndighet 

I det följande avsnittet prövas om FL kan få mer generell inverkan på 
handläggningsprocessen vid behörig myndighet. I 7 § FL anges att ärenden där 
en enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt, utan 
att säkerheten för den skull äventyras.185 Samma innehåll föreslås även i 8 § nya 
FL. Utredningarna vid enskilda överenskommelser kan vara både svåra, 
långdragna och dyra. Särskilt med hänsyn till att behörig myndighet är beroende 
av att lyckas förhandla framgångsrikt med den andra avtalsslutande statens 

                                                        
181 OECD MTC, Commentary on Article 25, para. 22. 
182 OECD MTC, Commentary on Article 25, para. 21. 
183 Närmare om inkommande av handlingar: Jermsten, R. i Karnov paras. 21-24. 
184 Se kap. 3.3.5.1. 
185 Mer om innehållet anges i prop. 1985/86:80 s. 62. 
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behöriga myndighet. Det handlar således inte bara om traditionell handläggning, 
utan om förhandlingar. 

I 7 § FL anges även att myndigheterna själva ska beakta möjligheterna att 
inhämta upplysningar och yttranden från andra myndigheter samt att uttrycka sig 
lättbegripligt. Med hänsyn till att en enskild överenskommelse utgör en 
överenskommelse mellan två myndigheter kan det sägas att möjligheten till 
kontakt med andra myndigheter beaktas i hög utsträckning. Visserligen är det 
möjligen inte utländska myndigheter som i första hand avses i paragrafen. 

Myndigheterna ska även på andra sätt underlätta för den enskilde att ha med 
dem att göra, enligt 7 § FL. Under senare år har behörig myndighet underlättat 
för enskilda exempelvis genom att lägga ut information om 
ansökningsförfarandet m.m. på Skatteverkets webbplats.186 

I 13 § FL anges även riktlinjer för inhämtande av yttrande genom remiss. 
Nya FL stadgar i 22 § att yttrande kan inhämtas genom remiss om det behövs 
för att ett ärende ska bli tillfredsställande utrett. Enligt behörig myndighet 
skickas ärenden avseende enskilda överenskommelser på remiss inom 
exempelvis den övriga skatteförvaltningen, om det är nödvändigt.187 

Om den sökande vill lämna uppgifter muntligt i ett ärende ska den sökande 
beredas tillfälle härför, om det är möjligt, enligt 14 § FL. Dessutom ska 
myndigheterna tillämpa muntlig handläggning om det kan underlätta för den 
enskilde. Muntlig handläggning omfattar inte bara muntliga förhandlingar, utan 
kan exempelvis även innebära mer informella kontakter via telefon eller 
personliga möten.188 I 8 § nya FL föreslås emellertid en lydelse med innebörden 
att handläggningen ska vara skriftlig, om det inte är olämpligt. I 20 § nya FL 
anges dock att den sökande har rätt att lämna muntliga uppgifter. 

Ansökan om enskild överenskommelse bör, enligt Skatteverkets information, 
vara skriftlig. Det är dock möjligt för den enskilde att kontakta behörig 
myndighet exempelvis via telefon eller genom besök för att både lämna och 
erhålla information och upplysningar.189 

Frågan är om 7 kap. RF inverkar på handläggningsprocessen vid enskild 
överenskommelse inom Finansdepartementet. Det enda som anges i RF är att 
enskilda ska ges möjlighet att yttra sig i den omfattning det behövs, enligt 
bestämmelserna i 7 kap. 2 § RF. Dessutom ska protokoll föras och skiljaktiga 
meningar antecknas vid själva regeringssammanträdet, enligt 7 kap. 6 § RF.190 

4.5.6 Vilka åtgärder får behörig myndighet vidta? 

Vid kontakt med behörig myndighet har det framkommit att enskilda 
överenskommelser ingås även i oreglerade fall. Sådana situationer omfattas inte 
av skatteavtalen. Det fastläggs i kap. 4.3.3 att handläggningsförordningen och 

                                                        
186 Se kap. 3.3.2.2. 
187 Enligt uppgift av behörig myndighet. Se vidare kap. 1.5.5. 
188 Prop. 1985/86:80 s. 65. 
189 Enligt uppgift av behörig myndighet. Se vidare kap. 1.5.5. 
190 Se kap. 3.2.4 och 4.5.2. 
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nordiska tillämpningsförordningen förhindrar Skatteverket att handlägga 
enskilda överenskommelser i oreglerade fall. I förevarande avsnitt bortses från 
den konstitutionella begränsningen och en självständig utredning av frågan görs 
enligt förvaltningsrättsliga aspekter. Nedan utreds därmed om FL kan ha 
inverkan på förfarandet vid enskilda överenskommelser i oreglerade fall. 

FL innehåller inga bestämmelser som i dagsläget medför någon skillnad i 
behandlingen av enskilda överenskommelser i reglerade respektive oreglerade 
fall. Däremot föreslås en ny bestämmelse i 4 § nya FL, vilken anger inom vilka 
ramar som förvaltningsmyndigheter har rätt att vidta åtgärder. Första stycket 
lyder: ”En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i lag eller annan 
föreskrift.” I förarbetena har genomförts en enklare praxisgenomgång och det 
konstateras att det finns  

[…] en klar indikation på att myndigheterna inte alltid är så noga med att 
söka stöd i lag eller annan författning för sina åtgärder. […] Det synes därför 
angeläget att ge en klar signal om att all offentlig verksamhet, oavsett dess 
karaktär, ytterst måste grundas på skrivna normer och att det alltså går en 
skiljelinje mellan privaträttsliga subjekts principiella rätt till ett fritt agerande 
och myndigheternas åligganden att fullgöra bestämda uppgifter i det 
allmännas tjänst.191 

Att myndigheterna har stöd i lag eller annan författning avser inte att särskilda 
bemyndiganden måste ges för varje enskild åtgärd. Det huvudsakliga syftet med 
bestämmelsen är att myndigheter ska förhindras att vidta åtgärder som ligger 
helt utanför de åligganden som myndigheten har getts.192 

Det bör undersökas vilka konsekvenser den föreslagna 4 § nya FL kan få för 
handläggningsproceduren vid behörig myndighet. Det måste antas att 
bestämmelsen kan komma att begränsa Skatteverkets handlingsförmåga i viss 
mening. Att enskilda överenskommelser i oreglerade fall inte omfattas av 
skatteavtalens bestämmelser, medför att de kommer anses utgöra en åtgärd som 
strider mot 4 § nya FL. Detta trots att resultatet kan vara till den skattskyldiges 
fördel. 

Om regeringen följer 4 § nya FL kommer det få konsekvenser även för 
överenskommelser i oreglerade fall träffade av regeringen i egenskap av behörig 
myndighet. Om regeringen däremot inte följer nya FL, vilket den inte är skyldig 
att göra, innebär det att regeringen kommer kunna ingå den här typen av 
överenskommelser även i framtiden. Om ett sådant ärende initieras vid 
Skatteverket har verket således möjlighet att lämna över ärendet till regeringen 
istället.193 Det innebär att den enskilde även fortsättningsvis skulle kunna erhålla 
en enskild överenskommelse i ett oreglerat fall enligt förvaltningsrättsliga 
bestämmelser. Skillnaden är bara att ärendet måste handläggas av regeringen 
och att det faller utanför Skatteverkets behörighetsområde. 

                                                        
191 SOU 2010:29 s. 147. 
192 SOU 2010:29 s. 148. 
193 Se 2 § handläggningsförordningen. 
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Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det till fördel att myndigheter föreslås 
behöva lagstöd för sina åtgärder. Däremot är det till den skattskyldiges nackdel 
om Skatteverket inte får ingå enskilda överenskommelser i oreglerade fall. 

4.5.7 Beslut och beslutsmotiveringar 

Den avslutande delen av handläggningsproceduren, i ansökningsärendet mellan 
den skattskyldige och behörig myndighet, innefattar beslut och 
beslutsmotiveringar.194 I det följande avsnittet utreds om förvaltningsrättsliga 
bestämmelser ska tillämpas i sådant avseende. 

När det gäller själva beslutsfattandet anges i 18 § FL att beslut som fattas av 
flera kan avgöras genom omröstning. I 19 § FL anges även hur eventuella 
avvikande meningar ska antecknas. Den nya FL anger tydligare att beslut kan 
fattas av en ensam befattningshavare eller av flera gemensamt, enligt 24 §. I nya 
FL föreslås dessutom bestämmelser avseende beslutsdokumentationen i 26 §. 
För varje skriftligt beslut föreslås att det ska finnas en handling som visar dag 
för beslutet, beslutets innehåll, vem som har fattat beslutet, vem som varit 
föredragande och vem som har varit med vid den slutliga handläggningen utan 
att delta i avgörandet. Om förslaget antas kan det får betydelse även för beslut 
och beslutsdokumentation i samband med enskilda överenskommelser fattade av 
Skatteverket och av regeringen, under förutsättning att regeringen följer nya FL. 
Det är emellertid inte helt klart hur detta görs i dagsläget. 

Enligt 21 § FL och 28 § nya FL ska den sökande underrättas om beslutet och 
dess innehåll, om det inte är uppenbart obehövligt. Det är myndigheten som 
fattar beslutet som avgör hur underrättelsen ska ske, men om någon part kräver 
det ska underrättelsen vara skriftlig. När en skattskyldig har ansökt om enskild 
överenskommelse meddelas den sökande i normalfallet via brev om utfallet av 
överenskommelsen. 

När den skattskyldige underrättas om beslutet ges ingen motivering av eller 
skäl till beslutet. I stort sett får den skattskyldige ett ”Ja, det blir nedsättning” 
alternativt ”Nej, det blir ingen nedsättning.” I 20 § FL stadgas att beslut som har 
fattats av förvaltningsmyndighet ska motiveras, dvs. innehålla de skäl som har 
bestämt utgången för ärendet. Beslutsmotiveringar får dock utelämnas bland 
annat om beslutet inte gått någon part emot eller är uppenbart obehövligt eller 
om det är nödvändigt för rikets säkerhet, skyddet för enskildas personliga eller 
ekonomiska förhållanden eller liknande.195 Undantagen för beslutsmotiveringar 
har formulerats med 2 kap. 2 § TF som förebild och syftar bland annat till 
situationer då det av olika sekretesskäl är befogat att inskränka 
motiveringsskyldigheten.196 I punkt 1 och 6 hänvisas till utrikessekretess 
respektive skattesekretess.197 Om en motivering till beslut har utelämnats kan en 

                                                        
194 Se kap. 3.3.5.2. 
195 Ytterligare om beslutsmotiveringar: Jermsten, R. i Karnov paras. 51-53 och Heuman, 2005. 
196 Prop. 1985/86:80 s. 71. 
197 Se vidare kap. 4.6. 
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sådan dock begäras i efterhand i de fall då det är behövligt, och möjligt, för att 
en enskild ska kunna ta vara på sin rätt. 

Även i 27 § nya FL anges att, om det inte är uppenbart obehövligt, ska ett 
beslut innehålla en motivering. Undantaget som anges genom tillämpningen av 
ordet ”uppenbart” utgör en spärr mot meningslösa motiveringar.198 Det föreslås 
emellertid en ändring i motiveringsskyldigheten: ”[…] ett beslut som enligt 36 § 
får överklagas [ska] innehålla en klargörande motivering med uppgifter om vilka 
föreskrifter som tillämpats och vilka omständigheter som varit avgörande för 
utgången.”199 

Om ett beslut får överklagas, ska det också förses med en motivering. Det 
måste omvänt innebära att beslut som inte får överklagas, enligt 36 § nya FL, 
heller inte behöver motiveras.200 Det är tänkbart att det i förslaget förutsätts att 
det är uppenbart obehövligt att motivera ett beslut som inte får överklagas. I 
övrigt föreslås 27 § nya FL om beslutsmotiveringar få i stort sett samma innehåll 
som 20 § FL, dock med lite annan struktur och ordningsföljd. 

Medför FL eller de föreslagna förändringarna i nya FL att 
beslutsmotiveringarna som lämnas av behörig myndighet till den skattskyldige 
egentligen ska utformas utförligare? Det som talar för att mer utförliga 
beslutsmotiveringar ska lämnas är att förvaltningsrättsliga beslut ska lämnas 
tillsammans med en motivering. Motiveringen ska hjälpa den enskilde att ta 
tillvara på sin rätt och dessutom ge en möjlighet till att förstå bakgrunden till 
beslutet. 

Det som talar emot utförligare beslutsmotiveringar är att om den 
skattskyldige fått igenom sina krav om exempelvis nedsättning av skatt, så går 
inte beslutet någon part emot. Med hänsyn till att ett dylikt beslut grundas på en 
överenskommelse, i vilken den skattskyldige inte är part, kan en motivering 
även ses som uppenbart obehövlig. Överenskommelsen träffas mellan de 
behöriga myndigheterna och beslutet blir därefter. Själva motiven till den 
träffade överenskommelsen är egentligen egala för den skattskyldige. Antingen 
blir det nedsättning av skatten eller inte. Skälen till nedsättningen (eller 
kvarstående beskattning) behöver därför inte motiveras. Det är också tänkbart att 
olika sekretesshänsyn kan hänföras som skäl emot mer utförliga motiveringar.201 
Det finns emellertid ofta möjlighet att redogöra för motiven till ett beslut i mera 
allmänna ordalag, utan att sekretessbelagda uppgifter röjs.202 Om förslagen i nya 
FL blir antagna behöver heller inte beslut som är icke-överklagbara förses med 
en motivering. 

Sammantaget är det övervägande skäl, enligt min mening, som talar för att 
de förvaltningsrättsliga bestämmelserna om beslutsmotiveringar inte påverkar 
behörig myndighets motiveringar av beslut i samband med enskilda 
överenskommelser. 

                                                        
198 SOU 2010:29 s. 512. 
199 SOU 2010:29 s. 512. 
200 Se SOU 2010:29 s. 508. 
201 Se vidare kap. 4.6. 
202 Heuman, 2005 s. 146. 
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4.5.8 Överklagan och extraordinära rättsmedel 

För överklagan av beslut anges i 22 § FL att ett beslut får överklagas av den som 
beslutet angår, om det gått honom emot och beslutet kan överklagas.203 Enligt 22 
a § FL ska överklagan göras vid allmän förvaltningsdomstol, vilket motsvaras av 
35 § nya FL.204 När det däremot gäller överklagande enligt den nya FL föreslås 
en ny bestämmelse avseende överklagbarhet. 36 § nya FL får till innebörd att ett 
beslut får överklagas om det kan antas i väsentlig mån påverka någons situation 
i personligt, ekonomiskt eller annat hänseende. Den som har rätt att överklaga 
ett beslut är, enligt 37 § nya FL, en enskild vars situation i väsentlig mån kan 
antas påverkas av beslutet och om dennes intresse skulle kunnat ha beaktats vid 
beslutets meddelande. Förutom den mer generella regeln i 22 § FL anges inte 
vilka beslut som får överklagas. Syftet är att andra författningar än FL ska 
reglera detta.205 

Det bör utredas hur de förvaltningsrättsliga bestämmelserna om överklagan 
ska tillämpas vid en träffad enskild överenskommelse.206 Enligt 4 § 
handläggningsförordningen anges att ”beslut i ett ärende enligt denna förordning 
får inte överklagas” och i den nordiska tillämpningsförordningen anges att 
”Skatteverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.” Nedan utreds 
vad som avses med dessa två stadganden. 

Det är möjligt att nämnda bestämmelser är hänförliga till den del av 
förordningarna där det anges att Skatteverket med eget yttrande kan överlämna 
ärenden till regeringen. Det innebär att en enskild inte kan överklaga att 
Skatteverket beslutar överlämna ärendet till regeringen. Om man studerar själva 
systematiken och uppbyggnaden av bestämmelserna måste emellertid följande 
beaktas. I handläggningsförordningen har stadgandet försetts med egen paragraf 
och i den nordiska tillämpningsförordningen har stadgandet placerats i ett eget, 
andra, stycke som är skilt från den övriga bestämmelsen. Detta antyder att 
stadgandet om att beslut inte kan överklagas gäller för alla slags beslut som 
fattas inom ramen för enskilda överenskommelser, vilket förutsätts i den 
fortsatta undersökningen. Det utgör även samma tolkning som behörig 
myndighet förefaller göra.207 Med hänsyn till att en enskild överenskommelse 
utgör ett folkrättsligt avtal, som träffas på mellanstatlig nivå, bidrar också till 
den valda tolkningen. 

Eftersom det konstateras i kap. 4.5.3 att det föreligger flera ärenden vid 
enskilda överenskommelser, måste det rimligen också finnas lika många beslut. 
För det första kan ärendet mellan de båda behöriga myndigheterna torde 
utmynna i något slags beslut, antingen i form av att en enskild överenskommelse 
träffas eller inte. För det andra kan det fattas beslut i ansökningsärendet mellan 

                                                        
203 För en äldre, men grundlig, undersökning av överklagbarheten av förvaltningsbeslut, se 
Ragnemalm, 1970. 
204 Närmare om 22 a § FL: Jermsten, R. i Karnov paras. 58-60. 
205 Wennergren, 1995 s. 86. 
206 Se kap. 3.2.3 och 4.3.2.2. 
207 Enligt uppgift av behörig myndighet. Se vidare kap. 1.5.5. 
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den skattskyldige och behörig myndighet. Om det är Skatteverket som utgör 
behörig myndighet, utgör detta ett förvaltningsbeslut. Om det är regeringen som 
utgör behörig myndighet är beslutet istället ett regeringsbeslut. Dessa två beslut 
kan sedan utgöra underlag för en begäran till Skatteverket om ändring av den 
skattskyldiges beskattning enligt 67 kap. 38 § SFL. Oavsett vilken instans som 
utgör behörig myndighet, så är det Skatteverket (dock inte avdelningen behörig 
myndighet) som sedan utför ändringen av skatten, under förutsättning att 
exempelvis nedsättning ska ske. Detta görs också genom att ett beslut om skatt 
fattas av Skatteverket. Enligt behörig myndighet är det sist nämnda beslutet om 
skatt överklagbart.208 Det beslutet följer återigen det ordinarie skatteförfarandet 
och kan överklagas till allmän domstol. 

När det gäller det första beslutet, träffas det i ärendet mellan de behöriga 
myndigheterna i de båda avtalsslutande staterna. I detta ärende utgör inte den 
skattskyldige part. Det andra beslutet fattas i ansökningsärendet mellan behörig 
myndighet och den skattskyldige. Enligt 22 § FL får beslut överklagas av den 
det angår. De båda besluten angår verkligen den skattskyldige, eftersom det rör 
dennes skattemässiga situation och är initierat av den skattskyldige själv. 
Emellertid ska FL:s bestämmelser sannolikt inte tillämpas, eftersom 
förordningarna anger att besluten inte är överklagbara. Nedan utreds om det 
finns andra möjligheter än överklagande. För det första undersöks om 
bestämmelserna om rättsprövning av regeringsbeslut kan tillämpas och, för det 
andra, om bestämmelserna om resning kan tillämpas. 

Ett regeringsbeslut kan överklagas enligt rättsprövningslagen209. Lagen 
omfattar inte beslut av förvaltningsmyndighet, utan endast regeringsbeslut. Det 
måste därmed undersökas om rättsprövningslagens bestämmelser kan tillämpas 
vid regeringens första beslut (beslutet med den andra behöriga myndigheten) 
och/eller det andra beslutet (beslutet i ansökningsärendet). Föregångaren till den 
nuvarande rättsprövningslagen innehöll en bestämmelse som uttryckligen 
undantog beslut avseende skatter.210 Bestämmelsen ersattes i den nya lagen 
genom att en enskild istället kan ansöka om rättsprövning av beslut fattade av 
regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter och 
skyldigheter i den mening som avses i 6 p. 1 Europakonventionen.211 
Europadomstolen har dock funnit att skattefrågor är hänförliga till själva kärnan 
i statsmakternas maktutövning. Relationen mellan den skattskyldige och 
skattemyndigheten omfattas därmed generellt inte av begreppet ”civila 
rättigheter”.212 Skyldigheten att betala skatt ska typiskt sett falla utanför 
begreppet.213 Däremot har exempelvis skattetillägg ansetts omfattade, eftersom 

                                                        
208 Enligt uppgift av behörig myndighet. Se vidare kap. 1.5.5. 
209 Lag (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut. För en mer omfattande redogörelse 
hänvisas till Warnling-Nerep, (1) 2010. Se även Warnling-Nerep, (2) 2010 s. 103-141. 
210 2 § p. 5 Lag (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut. Se även exempelvis RÅ 
2002 ref. 4. 
211 Se prop. 2005/06:56 s. 1 och 13-14. 
212 Ds 2005:9 s. 29. 
213 Warnling-Nerep, (1) 2010 s. 80. Se även Cameron, 2011 s. 98. 
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det då rört sig om sanktioner för brott.214 Konsekvensen är att de två första 
besluten, fattade av regeringen, inte kan överklagas med stöd av 
rättsprövningslagen. 

Det kan vidare undersökas om bestämmelserna om resning istället kan utgöra 
en möjlig väg för överklagande. Resning regleras av 11 kap. 13 § RF och ses 
som ett extraordinärt rättsmedel. Ett extraordinärt rättsmedel kan åberopas för 
att begära en ändring av ett beslut som annars är slutgiltigt. Att det anges i 
handläggningsförordningen och nordiska tillämpningsförordningen att besluten 
inte kan överklagas, inverkar inte på beslutens resningsbarhet.215 Resning 
tillämpas om ett beslut exempelvis fattats på felaktiga grunder eller 
rättstillämpningen inte varit korrekt.216 Av 11 kap. 13 § RF läst tillsammans med 
2 och 8 §§ lag om allmänna domstolar framgår att HFD utgör rätt forum för 
resning av beslut fattade av regeringen. Det framgår vidare att kammarrätten 
utgör rätt forum för resning då beslutet istället fattats av en 
förvaltningsmyndighet.217 Resning regleras även genom 36 § p. 2 
förvaltningsprocesslagen (FPL)218. Resning kan ske om det föreligger synnerliga 
skäl för sådan prövning. Hänvisningen till ”synnerliga skäl” medför en mycket 
strikt tillämpning.219 

Ovan anförda innebär att det första beslutet mellan de behöriga 
myndigheterna och det andra beslutet i ansökningsärendet kan vara föremål för 
resning, oavsett om det är Skatteverket eller regeringen som utgör behörig 
myndighet. Det kan även nämnas att det tredje beslutet, dvs. beslutet om skatt, 
också kan vara föremål för resning. Däremot ska andra, enklare vägar än 
resning, först uttömmas.220 Resning har även skett, i målet Ba-73/85, avseende 
beslut grundat på enskild överenskommelse som träffats av regeringen. 
Resningsmålet Ba-73/85 hänger samman med folkbokföringsmålet RÅ82 1:51. 
Folkbokföringsmålet gällde JW som till den lokala skattemyndigheten 
meddelade att han avsåg att avflytta till Frankrike 1979-10-31. 
Skattemyndigheten fattade beslut om att inte avregistrera JW från 
kyrkobokföringen i Sverige med anledning av att myndigheten inte ansåg 
honom vara stadigvarande bosatt utomlands. Ärendet överklagades av JW, men 
inte heller länsrätten fann honom stadigvarande bosatt i Frankrike på sådant sätt 
att han kunde avregistreras från svensk folkbokföring. JW avled härefter, men 
talan övertogs av hans dödsbo, vilket överklagade till kammarrätten. 

Kammarrätten konstaterade att bosättningsbegreppet inte är entydigt i svensk 
rätt. Det föreligger nämligen skillnad mellan bosättningsbegreppet inom 
folkbokföring, skatterätt och socialförsäkring. Eftersom ärendet avsåg 
folkbokföring skulle också folkbokföringens begrepp tillämpas. Kammarrätten 

                                                        
214 Ds 2005:9 s. 29-30. 
215 Se Wennergren, 1995 s. 310 och Ragnemalm, 2005 s. 196. 
216 Se Holmberg m.fl., 2012 s. 541. Närmare om resningsrekvisiten, se Wennergren, 1995 s. 311-
321. 
217 Ragnemalm, 2005 s. 195. 
218 Förvaltningsprocesslag (1971:291), (FPL). 
219 Wennergren, 1995 s. 294. Se även Bull & Sterzel, 2010 s. 270. 
220 Se Wennergren, 1995 s. 307-308. 
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fann att JW skulle anses avflyttad till Frankrike och därför avregistreras från 
kyrkobokföringen. Domen överklagades till HFD, vilken 1982-09-23 
konstaterade att JW skulle anses som avflyttad och fastställde kommarrättens 
domslut.221 

Under pågående domstolsprocess i folkbokföringsärendet lämnade dödsboet 
in en ansökan 1981-11-10 till kammarkollegiet som då utgjorde aktuell behörig 
myndighet i frågan. Dödsboet ansökte om nedsättning av arvsskatten med stöd 
av bestämmelserna i arvsskatteavtalet med Frankrike222. Dödsboet hävdade att 
JW varit bosatt i Frankrike, enligt avtalet, vid sitt dödsfall. 1983-05-31 
överlämnade kammarkollegiet ärendet med eget yttrande till regeringen. 
Ansökningar om befrielse eller nedsättning av arvsskatt för undvikande av eller 
lindring av dubbelbeskattning prövades normalt annars av kommarkollegiet.223 
Det får antas att kammarkollegiet ansåg att frågan var alltför omfattande för ett 
eget avgörande med hänsyn till att det rörde sig om en tämligen känd familj och 
en nedsättning av arvsskatt om närmare 35 Mkr. I yttrandet angavs att 
kammarkollegiet ansåg att JW skulle ses som bosatt i Frankrike, enligt avtalet, 
vid sin död. Kammarkollegiet föreslog därför att regeringen skulle bifalla 
ansökningen och medge nedsättning av den svenska arvsskatten.224 Det franska 
utrikesministeriet tolkade avtalet på samma sätt som kammarkollegiet.225 

Överläggningar ägde därefter rum mellan det svenska och franska 
Finansdepartementen. Kommunikationen skedde både genom skriftväxling och 
personligt möte mellan Finansdepartementet och det franska finansministeriet.226 
Det konstaterades att tvivelsmål avseende JW:s bosättning förelåg. Enligt avtalet 
skulle sådant tvivelsmål avgöras med hänsyn till den skattskyldiges centrum för 
intressen. De behöriga myndigheterna kunde dock inte enas i den frågan och 
överenskom att JW:s nationalitet istället skulle bli avgörande faktor, även det i 
enlighet med avtalet. Vid sin död var JW endast svensk medborgare, vilket blev 
den avgörande faktorn för behörig myndighet, som enades om att JW skulle ses 
som bosatt i Sverige. Regeringen avslog därför dödsboets ansökan 1984-12-
06.227 

Med anledning av regeringens avslag ansökte PW samt JW:s dödsbo om 
resning i ärendet.228 Som grund för resning åberopades att: 

 
1. Regeringens beslut var grundat på en uppenbart oriktig rättstillämpning 
och hänvisade bland annat till kyrkobokföringsmålet RÅ82 1:51, i vilket JW 
ansetts såsom avflyttad från Sverige. 

                                                        
221 RÅ82 1:51. 
222 Avtalet den 24 december 1936 mellan Sverige och Frankrike för undvikande av 
dubbelbeskattning beträffande arvsskatt. 
223 Aktbilaga till mål Ba-73/85, PM s. 11. 
224 Aktbilaga till mål Ba-73/85, PM s. 9. 
225 Aktbilaga till mål Ba-73/85, PM s. 12. 
226 Aktbilaga till mål Ba-73/85, PM s. 10. 
227 Regeringsbeslut den 6 december 1984, Dnr 3962/82 2011/83. 
228 Ba-73/85. 
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2. Nya omständigheter och nya skäl hade blivit kända efter att 
regeringsbeslutet fattats, vilka skulle kunna medföra en annan utgång av 
nämnda beslut. 
3. Ärendet hade inte handlagts av rätt svensk myndighet och sökandena hade 
inte getts möjlighet att yttra sig över allt material som legat till grund för 
regeringens beslut.229 
 

HFD konstaterade följande:  

Regeringsrätten har i dom den 23 september 1982 funnit att [JW] enligt de 
regler som gäller för kyrkobokföring utflyttat till Frankrike vid uppgiven 
tidpunkt den 31 oktober 1979 för att stadigvarande bosätta sig där. På grund 
härav kan det ifrågasättas om anledning funnits till tvivelsmål rörande frågan 
i vilken av de båda staterna [JW] skall anses ha varit bosatt vid sin död den 1 
augusti 1980.230 

Domstolen ifrågasatte således om det verkligen förelåg tvivelsmål i ärendet. 
Domstolen konstaterade dock vidare: ”Prövningen av denna fråga sker 
emellertid enligt särskilda regler i arvsskatteavtalet, oberoende av arvlåtarens 
kyrkobokföring.”231 Här påvisade domstolen skillnaden mellan att tillämpa den 
interna rätten, i förevarande fall folkbokföringsbestämmelserna, och att tillämpa 
skatteavtalsbestämmelserna, dvs. hemvistreglerna. Det handlade således om två 
skilda prövningar. När det gällde själva resningsfrågan, vilket målet faktiskt 
avsåg, konstaterade domstolen följande: 

Den bedömning som lagts till grund för regeringens beslut kan inte anses 
innefatta sådan uppenbart oriktig rättstillämpning som bör föranleda resning. 
Ej heller utgör vad sökandena i övrigt har anfört skäl att bevilja resning. 
Regeringsrätten bifaller inte ansökningen.232 

Det kan även nämnas att föredraganden i målet angav i sin rättsutredning att: 
”Det är otillfredsställande att förev prövning av avtalet enligt intern lagstiftning 
sker endast i en instans. Det enda rättsmedlet som kan tillgripas är resning. 
Sammanfattningsvis anser jag omständigheterna i detta ärende inte vara sådana 
att resning bör beviljas.”233 

Sammantaget ansåg således sökanden att fel i handläggningen företagits och 
att möjlighet för sökanden att yttra sig över materialet inte getts. Dessutom 
anfördes att det svenska Finansdepartementet inte utgjort behörig myndighet 
enligt avtalet. Det kan antas att man åsyftade att ärendet hade överlämnats från 
Kammarkollegiet till Finansdepartementet. Enligt HFD föranledde inte det 
anförda i sig resning. När det gällde sökandens möjligheter att ta del av material 

                                                        
229 Argumentationen återges i aktbilaga till mål Ba-73/85, PM s. 21-30. 
230 Ba-73/85. 
231 Ba-73/85. 
232 Ba-73/85. 
233 Aktbilaga till mål Ba-73/85, PM s. 39. 
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m.m. uttalade även föredraganden att: ”Oberoende av på vilket sätt, bl a i 
förhållande till de berörda, en förhandling av nu aktuellt slag skall handläggas, 
finns inte skäl att anta att vad som nu anförts i resningsansökningen skulle givit 
regeringsbeslutet ett annat innehåll.”234 

Det kan sammantaget konstateras att det saknas möjlighet till överklagan av 
en enskild överenskommelse enligt både FL och nya FL, oavsett vilken instans 
som utgör behörig myndighet, med hänsyn till begränsningen som följer av 
handläggningsförordningen och nordiska tillämpningsförordningen. Man kan 
visserligen fråga sig om det finns någon egentlig anledning till att en 
skattskyldig skulle ha rätt att överklaga en enskild överenskommelse. 
Förvaltningsprocessen handlar framför allt om att kontrollera förvaltningen.235 
Samtidigt som processen är en kontroll av förvaltningsbesluten finns det även ett 
samhälleligt intresse av att besluten blir korrekta, ur ett objektivt perspektiv.236 
Förvaltningsdomstolarna gör en slags efterkontroll av att 
förvaltningsmyndigheterna inte har överträtt sina befogenheter eller tillämpat 
föreskrifterna på felaktigt sätt. Härigenom kontrollerar domstolarna om 
myndighetsbesluten har fattats på ett sätt som garanterar den enskildes 
rättssäkerhet.237 Eftersom enskilda överenskommelser grundas på förhandlingar 
mellan två avtalsslutande stater, skulle ett överklagande sannolikt ändå inte 
kunna leda till ett förändrat resultat. Beslutet kanske kan upphävas, men i sådant 
fall kommer dubbelbeskattningen som föranlett ansökan om enskild 
överenskommelse ändå att kvarstå. En möjlighet till överklagande skulle inte 
vara fruktbart för den skattskyldige och det är antagligen också ett av skälen till 
att möjligheten till överklagande saknas. 

Det kan avslutningsvis nämnas att det finns möjlighet till resning av beslut 
grundat på enskild överenskommelse. Om grova fel skulle ha föregått ett dylikt 
beslut kan det således resas. Resningsbestämmelserna ska dock tillämpas 
restriktivt och utgör inte någon generell möjlighet till överklagande, utan snarare 
en eventuell möjlighet i undantagsfall. Det bör slutligen betonas att det tredje 
beslutet, dvs. Skatteverkets beslut om skatt som tillställs den skattskyldige, 
faktiskt kan överklagas i vanlig ordning. 

4.5.9 Långdragna handläggningsprocedurer 

Det är inte ovanligt att processen att förhandla fram en enskild 
överenskommelse kan pågå under lång tid, ibland under många år.238 Det kan 
snabbt konstateras att FL saknar bestämmelser avseende 
förvaltningsmyndigheters dröjsmål vid handläggningen. I den nya FL föreslås 
däremot sådana bestämmelser. Enligt 10 § nya FL ska myndigheten underrätta 
den sökande vid befarat dröjsmål. Det skulle sannolikt kunna bli aktuellt i 

                                                        
234 Aktbilaga till mål Ba-73/85, PM s. 39. 
235 von Essen, 2009 s. 24. 
236 von Essen, 2009 s. 30. 
237 von Essen, 2009 s. 35. 
238 Enligt uppgift av behörig myndighet. Se vidare kap. 1.5.5. 
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samband med ansökan om enskild överenskommelse vid en första anblick. I 11 
§ nya FL föreslås vidare att när sex månader har förflutit utan att ett beslut har 
fattats av myndigheten, ska den enskilde kunna begära ett avgörande. 
Myndigheten har då inom fyra veckor möjlighet att avslå begäran om avgörande 
alternativt avgöra ärendet. Om begäran om avgörande avslås har den enskilde 
möjlighet att överklaga avslaget direkt till allmän förvaltningsdomstol. 
Domstolen ska då ta ställning till om ärendet ska avgöras direkt av myndigheten 
eller inte. 

Om ärenden inom ramen för handläggningsförordningen och den nordiska 
tillämpningsförordningen inte får överklagas, måste det ifrågasättas om ett 
beslut om avslag i ett potentiellt dröjsmålsfall i sin tur kan överklagas. Eftersom 
10-11 §§ nya FL inte utgör gällande rätt ännu, utan hänför sig till förslag till ny 
lag, utreds inte överklagandemöjligheten närmare. Det kan däremot vara 
intressant att spekulera över konsekvenserna om möjlighet till överklagande 
fanns. Ett domstolsbeslut skulle i sådant fall kunna innebära att Skatteverket 
ålades av domstol att fatta ett beslut i ett fall av dubbelbeskattning, utan att en 
enskild överenskommelse hunnit träffas. Har överenskommelse inte träffats 
torde ett av domstol framtvingat beslut endast kunna utmynna i ett avslag på 
ansökan om enskild överenskommelse, om nu inte Skatteverket konsekvent 
skulle efterge beskattningsanspråk unilateralt på grund av dröjsmål. Ett sådant 
eftergivande är emellertid högst osannolikt. Det måste hela tiden beaktas att det 
faktiskt handlar om två stater som ska lyckas komma överens och förhandla 
fram en godtagbar lösning. 

4.5.10 Sammanfattande slutsatser – ärendehanteringen 

4.5.10.1 Den rättsliga kartan239 

Följande avsnitt rör den första forskningsuppgiften. Uppgiften innebär en 
undersökning av den rättsliga kartan avseende ömsesidiga överenskommelser 
för svenskt vidkommande. 

I kap. 4.5 utreds ärendehanteringen vid svensk behörig myndighet.240 Ska 
förvaltningsrättsliga bestämmelser tillämpas vid ärendehandläggningen och, i 
sådant fall, på vilket sätt? Det kan konstateras att frågan kan besvaras jakande i 
de fall Skatteverket utgör behörig myndighet och det rör sig om ett 
ansökningsärende mellan den skattskyldige och behörig myndighet. Med hänsyn 
till att Skatteverket utgör en förvaltningsmyndighet som handlägger ett ärende, 
omfattas proceduren kring en enskild överenskommelse av FL. I de fall som 
regeringen utgör behörig myndighet måste frågan däremot besvaras nekande. 
Regeringen är inte skyldig att följa förvaltningsrättsliga bestämmelser, även om 
så sker i många fall. Det måste emellertid noteras att handläggningsförordningen 
och den nordiska tillämpningsförordningen har företräde framför FL, vilket 

                                                        
239 Se kap. 1.2.2. 
240 Se kap. 4.5.1. 
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medför att lagen viker för förordningen. Det föreslås i 3 § nya FL att lagen 
endast ska vika för andra lagar, men det anges dock att de förordningar som 
gäller i dagsläget även kommer gälla fortsättningsvis. Om den nya paragrafen 
antas är det sannolikt att handläggningsförordningen och den nordiska 
tillämpningsförordningen kommer få lagform på sikt.241 

Det första som behandlas i utredningen är frågan i vilket ärende som den 
skattskyldige ska anses utgöra part. Det konstateras, utifrån 16 § FL, att den 
skattskyldige inte är part i ärendet mellan de båda behöriga myndigheterna, utan 
endast i förhållande till den behöriga myndighet till vilken ansökan inlämnats.242 

Det fastläggs vidare att FL saknar bestämmelser avseende väckande av ett 
ärende och förvaltningsrätten påverkar därför inte rätten att initiera en enskild 
överenskommelse.243 När det gäller tidsfrister för initiering av 
överenskommelse, fastslås att 10 § FL kan tillämpas för att avgöra när en 
handling ska anses ha inkommit till en myndighet. Det är emellertid inte möjligt 
att tillämpa paragrafen för att fastställa när tidsfristen ska anses ha börjat 
gälla.244 

I utredningen konstateras att ett antal förvaltningsrättsliga bestämmelser kan 
ha en mer generell tillämplighet på proceduren i ansökningsärendet. Det handlar 
i korthet om 7 (om enkel, snabb och billig handläggning samt inhämtande av 
upplysningar), 13 (inhämtande av remiss) och 14 (rätt att lämna muntliga 
uppgifter) §§ FL. Bestämmelserna är viktiga för den enskilde, men inverkan är 
emellertid inte särskilt omfattande i förhållande till hur proceduren genomförs i 
dagsläget.245 

Det dras även slutsatser kring vilka åtgärder som behörig myndighet får 
vidta. Den föreslagna 4 § nya FL kan medföra att enskilda överenskommelser i 
oreglerade fall inte kan träffas av Skatteverket, eftersom de inte anses omfattade 
av skatteavtalen. Däremot kan regeringen ingå dylika överenskommelser även 
fortsättningsvis, under förutsättning att nya FL inte följs.246 

21 § FL anger att beslut fattade av förvaltningsmyndighet ska motiveras, 
under förutsättning att det bland annat inte är uppenbart obehövligt eller kan 
underlåtas med hänsyn till utrikessekretess. Det konstateras i utredningen att det 
är möjligt att underlåta att lämna beslutsmotiveringar vid enskilda 
överenskommelser med hänvisning till obehövlighetsrekvisitet. Med hänsyn till 
att det rör sig om en förhandling mellan två stater, vilken dessutom inte kan 
överklagas, medför inte tydliga beslutsmotiveringar att den skattskyldige bättre 
kan ta till vara på sin rätt på grund av motiveringarnas omfattning i 
ansökningsärendet.247 

                                                        
241 Se kap. 4.5.2. 
242 Se kap. 4.5.3. 
243 Se kap. 4.5.4. 
244 Se kap. 4.5.4. 
245 Se kap. 4.5.5. 
246 Se kap. 4.5.6. 
247 Se kap. 4.5.7. 
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När det gäller överklagande, så anges i handläggningsförordningen och den 
nordiska tillämpningsförordningen att enskilda överenskommelser inte kan 
överklagas. Eftersom förordningarna har företräde framför FL påverkar 
förvaltningsrättsliga bestämmelser inte enskilda överenskommelser ur nämnda 
synvinkel. Det ligger även i den enskilda överenskommelsens natur att den inte 
kan överklagas, eftersom den utgör ett avtal som träffats på mellanstatlig nivå.248 

I 10-11 §§ nya FL föreslås åtgärder gentemot myndigheters dröjsmål. Det 
konstateras emellertid att åtgärderna sannolikt inte kommer kunna få genomslag 
i förhållande till enskilda överenskommelser. Skälet är framför allt den speciella 
natur som proceduren har, med hänsyn till att det förvaltningsrättsliga beslutet är 
helt avhängigt en förhandling mellan två stater.249 

När det gäller frågan om vilka bestämmelser som ska tillämpas vid enskilda 
överenskommelser kan det, mot ovan anförda bakgrund, sålunda fastläggas 
följande. Det är huvudsakligen FL som blir tillämplig vid ärendehanteringen i 
ansökningsärendet, men lagens inverkan vid enskilda överenskommelser är inte 
särskilt omfattande. Skälen är framför allt två. För det första begränsas FL av 
handläggningsförordningen och den nordiska tillämpningsförordningen, och för 
det andra medför procedurens speciella karaktär att flera förvaltningsrättsliga 
bestämmelser inte kan tillämpas. 7, 13 och 14 §§ FL har en mer generell 
inverkan på proceduren. I paragraferna anges att handläggningen ska vara enkel, 
snabb, billig och säker. Myndigheterna ska också underlätta för den enskilde i 
kontakten med myndigheterna. Dessutom anges bestämmelser om inhämtande 
av remissyttranden samt om den enskildes rätt att lämna uppgifter muntligt. 
Förutom dessa paragrafer är det framför allt endast tre bestämmelser som kan få 
någon mer omfattande inverkan på proceduren i ansökningsärendet. Den första 
utgörs av 16 § FL, vilken begränsar den skattskyldige i egenskap av part i 
ärendet. Den andra är 3 § nya FL, vilken sannolikt kommer påverka 
handläggningsförordningen och den nordiska tillämpningsförordningen till att få 
lagform på sikt. Den tredje är 4 § nya FL, vilken kan medföra att enskilda 
överenskommelser i oreglerade fall inte får träffas av Skatteverket. Det bör 
noteras att de två sista paragraferna ännu inte utgör gällande rätt. 

4.5.10.2 Ett konsistent regelsystem?250 

I avsnittet utreds den andra forskningsuppgiften, vilken innebär att undersöka 
om det svenska regelsystemet avseende ömsesidiga överenskommelser är 
konsistent utformat. Den första251 och andra252 utvärderingsgrunden berörs. 

I undersökningen konstateras att tillämpningen av tidsgränserna för initiering 
av enskild överenskommelse kan vara problematisk i vissa fall, eftersom det är 
oklart hur tidsgränserna ska bestämmas. Likaså saknas tidsgränser i vissa 

                                                        
248 Se kap. 4.5.8. 
249 Se kap. 4.5.9. 
250 Se kap. 1.2.3. 
251 Se kap. 1.2.3.2. 
252 Se kap. 1.2.3.3. 
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svenska skatteavtal.253 Vidare anförs att genom den 4 § nya FL föreslås att 
myndigheter ska behöva lagstöd för sina vidtagna åtgärder, vilket är positivt ur 
ett rättssäkerhetsperspektiv.254 Om förslaget antas kan det beröra Skatteverket 
vid enskilda överenskommelser i oreglerade fall. Det är dock till den 
skattskyldiges fördel om Skatteverket får ingå enskilda överenskommelser även 
i oreglerade fall. Slutligen kan det nämnas att enskilda överenskommelser inte 
kan överklagas. Det kan dock noteras att det finnas en viss möjlighet att resa ett 
sådant beslut, vilket skulle kunna vara till en fördel för den skattskyldige.255 

Det kan sammantaget anföras att det inte föreligger några större problem 
med hänsyn till maktfördelning och behörig myndighets kompetens vid 
ärendehanteringen. När det gäller den andra utvärderingsgrunden, dvs. 
rättssäkerhetsaspekter, kan det noteras att FL till stor del är till för att garantera 
enskildas rättssäkerhet. FL är dock inte tillämplig vid enskilda 
överenskommelser i någon högre utsträckning. Trots detta kan det inte sägas att 
systemet är inkonsistent. Med hänsyn till att det handlar om två separata 
ärenden, dvs. ett ansökningsärende och ett ärende mellan de behöriga 
myndigheterna, kan FL:s regler inte tillämpas i någon högre utsträckning. Det är 
dock inte ett systemfel, utan en konsekvens av den faktiska regeltillämpningen. 

4.6 Offentlighet och sekretess 

4.6.1 Inledning 

I avsnittet undersöks om svenska sekretessrättsliga bestämmelser ska tillämpas 
vid enskilda överenskommelser, och i så fall, på vilket sätt?256 Relevant svensk 
lagstiftning utgörs av Tryckfrihetsförordningen (TF)257 och offentlighets- och 
sekretesslagen (OSL)258. De områden som studeras närmare är frågor relaterade 
till vad som utgör en allmän handling,259 utrikessekretess,260 sekretess till skydd 
för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden (fortsättningsvis 
skattesekretess)261 samt bestämmelserna om partsinsyn och kommunikation262.263 
I undersökningen bortses från olika möjligheter till dispens för utlämnande av 
sekretessbelagda uppgifter. 

                                                        
253 Se kap. 4.5.4. 
254 Se kap. 4.5.6. 
255 Se kap. 4.5.8. 
256 Se kap. 3.3.5.2. 
257 Tryckfrihetsförordning (1949:105), (TF). 
258 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), (OSL). 
259 Se kap. 4.6.2. 
260 Se kap. 4.6.3. 
261 Se kap. 4.6.4. 
262 Se kap. 4.6.5. 
263 För en kortare sammanfattning av sekretessbestämmelserna i en internationell kontext, se 
Lagrådsremiss s. 8-9 till prop. 2012/13:7. Se även Ekroth & Kristoffersson, (1) 2010 s. 809-820 och 
Ekroth & Kristoffersson, (2) 2010 s. 901-917. 
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I undersökningen måste det beaktas att det rör sig om två olika situationer, 
dvs. två olika ärenden. För det första ansökningsärendet, dvs. relationen mellan 
den skattskyldige som ansöker om enskild överenskommelse och behörig 
myndighet. För det andra ärendet mellan de båda behöriga myndigheterna, dvs. 
då myndigheterna söker förhandla fram en enskild överenskommelse.264 Det kan 
därtill nämnas att enskilda överenskommelser inte publiceras i dagsläget. De 
offentliggörs heller inte på annat sätt. 

När det gäller skatteavtalen kan följande noteras. Varken OECD:s 
modellavtal eller svenska skatteavtal innehåller någon särskild bestämmelse om 
sekretess. Däremot anges i kommentaren till art. 25 att265: “Article 26 applies to 
the exchange of information for the purposes of the provisions of this Article. 
The confidentiality of information exchanged for the purposes of a mutual 
agreement is thus ensured.” Enligt kommentaren ska således 
sekretessbestämmelserna som följer av art. 26, avseende informationsutbyte, 
vara tillämpliga även i förhållande till information som utväxlas enligt art. 25. 
Samtliga svenska skatteavtal innehåller någon motsvarighet till art. 26.266 I art. 
26.1 OECD:s modellavtal anges att: “The competent authorities of the 
Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for 
carrying out the provisions of this Convention […].” Bestämmelsen innebär att 
den information som är nödvändig för att få bestämmelserna i skatteavtalet att 
fungera ska utväxlas mellan de behöriga myndigheterna. Vidare anges i 26.2 att: 

Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be 
treated as secret in the same manner as information obtained under the 
domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons and 
authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the 
assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the 
determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or 
the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the 
information only for such purposes. They may disclose the information in 
public court proceedings or in judicial decisions. 

Innebörden är att information som utväxlas mellan de behöriga myndigheterna 
ska behandlas med sekretess utifrån internrättsliga bestämmelser i de 
avtalsslutande staterna. Det kan således fastställas att det, enligt kommentaren, 
ska föreligga sekretess avseende enskilda överenskommelser. Detta kan dock 
inte utläsas av skatteavtalen i sig. I det följande avsnittet fokuseras utredningen 
endast till den svenska lagstiftningen, dvs. OSL. 

                                                        
264 Se kap. 4.5.3. 
265 OECD MTC, Commentary on Article 25, para. 4. Se även MEMAP s. 16. 
266 Se kap. 2.5.10 och 2.5.11 samt 1.3. Se även RÅ 2006 not 136. 
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4.6.2 Begreppet allmän handling 

TF innehåller bestämmelser om rätten att ta del av allmänna handlingar. Den så 
kallade offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt till insyn i det 
allmännas verksamhet. Principen om att alla medborgare har rätt att ta del av 
myndigheternas handlingar infördes redan 1766 i Sverige.267 En 
grundförutsättning för en väl fungerande demokrati är nämligen att öppenhet 
ges, så långt det är möjligt, i myndigheternas verksamhet.268 I 2 kap. 1 § TF 
stadgas att för främjandet av ett fritt meningsutbyte och allsidiga upplysningar 
ska varje svensk medborgare ha rätt att ta del av allmänna handlingar. Det kan 
tilläggas att utlänningar är likställda med svenskar, enligt 14 kap. 5 § st. 2 TF, 
om inte annat följer av TF eller annan lag. Huvudregeln är således att 
offentlighet gäller för allmänna handlingar och att myndigheter ska lämna ut 
sådana handlingar om en enskild begär det. Det måste därmed utredas vad som 
utgör en allmän handling, och vad det innebär att den är offentlig. Därtill 
behöver det undersökas om materialet i ansökningsärendet respektive ärendet 
mellan de behöriga myndigheterna ska anses utgöra allmänna handlingar. 

I 2 kap. 3 § TF definieras vad som är en handling. Här anges att med 
handling förstås en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som kan 
läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniska hjälpmedel. En 
handling anses som allmän om den förvaras hos myndighet, har inkommit till 
myndighet eller är upprättad hos myndighet.269 Att en handling är inkommen till 
myndighet, innebär enligt 2 kap. 6 § TF, att den har anlänt till myndigheten eller 
kommit den behöriga befattningshavaren tillhanda. Bestämmelsen medför också 
att handlingar som svensk behörig myndighet mottar från den andra behöriga 
myndigheten utgör allmänna handlingar. Likaså utgör en ansökan om enskild 
överenskommelse, som inkommer från en skattskyldig, en allmän handling. En 
handling anses, enligt 2 kap. 7 § TF, upprättad hos en myndighet när den har 
blivit expedierad. Handling som däremot inte expedierats anses upprättad när 
det ärende till vilket handlingen hänför sig har slutbehandlats av myndigheten. 
Det innebär att handlingar som svensk behörig myndighet upprättar blir 
allmänna när de expedieras eller när ärendet slutbehandlats. 

Mot denna bakgrund kan följande anföras. Handlingar som utväxlas mellan 
de båda behöriga myndigheterna, samt en eventuellt träffad enskild 
överenskommelse, utgör allmänna handlingar. Likaså utgör handlingar som 
förekommer i själva ansökningsärendet allmänna handlingar. Som en följd härav 
måste det undersökas vilka begränsningar det finns i rätten att ta del av allmänna 
handlingar, dvs. om handlingarna är offentliga eller inte. 

Rätten att ta del av allmänna handlingar får endast begränsas genom de, i 2 
kap. 2 § TF, angivna punkterna. Relaterat till enskilda överenskommelser är 
punkt 1, om rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller 
mellanfolklig organisation, samt punkt 6, om skyddet för enskildas personliga 

                                                        
267 Prop. 2008/09:150 s. 272. 
268 Hed, 2010 s. 7. 
269 Allmän handling eller inte? Se RÅ 1998 not 167. 
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eller ekonomiska förhållanden, av intresse. Begränsningarna ska anges i en 
särskild lag eller i annan lag till vilken den särskilda lagen hänvisar. Den 
särskilda lagen utgörs av OSL. 

Enligt 1 kap. 1 § OSL innehåller lagen bestämmelser avseende bland annat 
myndigheters handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av 
allmänna handlingar. Att något är sekretessbelagt innebär generellt sett ett 
förbud att röja uppgift, vare sig röjandet sker muntligen eller genom utlämnande 
av handling eller på annat sätt.270 I 2 kap. 1 § OSL anges att OSL ska tillämpas 
av myndigheter och medför bland annat ett förbud att röja eller utnyttja en 
uppgift som sekretessbelagts enligt OSL eller annan lag eller förordning som 
OSL hänvisar till. Förbudet gäller även för personer som fått kännedom om 
uppgiften genom att delta i myndighetens verksamhet för det allmännas räkning. 

Om en begäran om utlämnande av handling avslås kan beslutet överklagas 
enligt 6 kap. 7 § OSL. Beslut av riksdag, regering, HD och HFD får dock inte 
överklagas. Innebörden blir att ett avslag om utlämnande, fattat av Skatteverket i 
egenskap av behörig myndighet, kan överklagas till kammarrätten enligt 6 kap. 
8 § OSL. Däremot kan inte ett avslag fattat av regeringen överklagas, vilket 
medför att ett sådant avslag inte kan underkastas domstolsprövning. 

De sekretessbestämmelser som framför allt kan komma att aktualiseras i 
samband med enskilda överenskommelser är följande. För det första 
utrikessekretess enligt 15 kap. 1 § OSL som behandlas i kap. 4.6.3. För det 
andra skattesekretess enligt 27 kap. 1 § OSL som behandlas i kap. 4.6.4. Det bör 
poängteras att utrikessekretessen tar sikte på det allmännas intresse, medan 
skattesekretessen handlar om enskildas intressen. 

4.6.3 Utrikessekretess 

Inom ramen för detta avsnitt utreds om utrikessekretess ska tillämpas vid 
enskilda överenskommelser. Rätten att ta del av allmänna handlingar får endast 
begränsas i de fall som räknas upp i 2 kap. 2 § TF, vilket även nämns ovan i kap. 
4.6.2. Här är p. 1 av intresse, vilken bland annat avser Sveriges förhållande till 
annan stat. 

Utrikessekretessen regleras närmare i 15 kap. 1 § OSL. I bestämmelsen 
anges att sekretess gäller för uppgift som rör Sveriges förbindelse med en annan 
stat, om det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på 
annat sätt kan skada landet om uppgiften röjs. Innebörden är att uppgifter i 
exempelvis internationella överenskommelser kan komma att sekretessbeläggas 
med hänsyn till Sveriges relation med andra stater.  

15 kap. 1 § OSL motsvaras av den äldre paragrafen i 2 kap. 1 § 
sekretesslagen (SekrL)271. Bestämmelsen har i OSL endast fått en språklig 
modernisering, utan någon materiell förändring,272 och ledning kan därför sökas 

                                                        
270 1 § st. 2 OSL. 
271 Sekretesslag (1980:100), (SekrL). 
272 Prop. 2008/09:150 s. 372. 
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i äldre förarbeten. Inledningsvis kan konstateras att innebörden av ”Sveriges 
förbindelser” avser utrikespolitiska förbindelser, handelsförbindelser och 
kulturella förbindelser m.m. Även uppgifter som avser förbindelser mellan andra 
stater omfattas. Detsamma gäller också för förbindelser mellan myndigheter i 
olika länder.273 Emellertid omfattas inte situationen då svensk myndighet 
kontaktar en annan stat om det gäller myndighetens egna angelägenheter. 
Däremot omfattas fallet då myndigheten företräder staten Sverige.274 

När det gäller utrikespolitiska förbindelser konstateras i förarbetena att 
medborgarnas intresse för utrikespolitik och möjligheten till opinionsbildning 
måste vägas mot sekretessen som möjliggör att Sveriges kontakter med andra 
länder inte försvåras. En alltför stor öppenhet skulle kunna medföra att 
möjligheterna att erhålla information försämrades för utrikesförvaltningen.275 
Det betonas emellertid i förarbetena att mindre och tillfälliga störningar eller 
irritationer inom ett annat lands ledning är något som får tålas och som inte helt 
går att undvika. Röjande av sådana uppgifter ska därför inte utgöra skäl för 
sekretess.276 Sekretessen får inte göras alltför omfattande och det måste således 
röra sig om olägenheter för Sverige för att skada ska anses kunna uppkomma.277 

I samband med omarbetning av utrikessekretessen inför medlemskapet i EU 
infördes ett rakt skaderekvisit för hela 2 kap. 1 § SekrL. Tidigare tillämpades ett 
omvänt skaderekvisit för regeringen och utrikesrepresentationen och ett rakt för 
uppgifter vid andra myndigheter.278 Ett omvänt skaderekvisit innebär att 
uppgifter är sekretessbelagda, men att de kan komma att lämnas ut om det står 
klart att det inte är till skada. Det raka skaderekvisitet innebär istället att 
utgångspunkten avseende uppgifter som rör Sveriges utrikesförbindelser ska 
lämnas ut, om det inte kan antas att det leder till skada för landet. Syftet är att 
öppenheten ska vara så långtgående som möjligt.279 Det är emellertid nödvändigt 
att beakta att denna öppenhet måste vägas mot att Sveriges kontakter med de 
andra avtalsslutande staterna inte försvåras. 

Huvudregeln är således, enligt det raka skaderekvisitet, att uppgifter är 
offentliga, om ett röjande inte kan antas skada Sverige. Frågan är om 
utrikessekretessen blir tillämplig vid enskilda överenskommelser. Lagtexten 
eller förarbetena nämner inte enskilda överenskommelser och HFD har heller 
inte prövat något sådant ärende. För att söka ledning kan HFD:s praxis, rörande 
vilken typ av handlingar som har eller inte har belagts med utrikessekretess efter 
prövning, undersökas. 

När det gäller HFD:s praxis avseende utrikessekretess kan det först anföras 
att det finns ett ganska stort antal fall. Problemet är dock att materialet är 
föråldrat. Eftersom ett omvänt skaderekvist tillämpades fram till 1994 har inte 

                                                        
273 Prop. 1979/80:2 s. 130. 
274 Lenberg m.fl., 2010 para. 15:1:1. 
275 Prop. 1979/80:2 s. 130-131. 
276 Prop. 1979/80:2 s. 131. 
277 Lenberg m.fl., 2010 para. 15:1:2. 
278 Prop. 1979/80:2 s. 131 och prop. 1994/95: s. 26-27. 
279 Prop. 1994/95:112 s. 31. Se Holstad, 2009 s. 23-28. 
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praxis före denna ändring något högre prejudikatvärde längre. Likaså krävdes 
inte prövningstillstånd i HFD före den 1 juli 1994, vilket innebar att en stor 
mängd frågor, som kanske inte alltid hade betydelse för rättsvetenskapen, 
prövades. Den stora merparten av rättsfallen hänför sig också till tiden före 
1994. 

Det finns dock ett äldre mål, RÅ82 2:80 som kan vara av betydelse för 
utredningen. I målet var fråga om utlämning av handlingar som överlämnats till 
dåvarande Statens Invandrarverk från Utrikesdepartementet. Domstolen 
konstaterade, avseende uppgifter vid Invandrarverket, att offentlighetsprincipen 
i allmänhet gäller och att det därför var ”naturligt att låta offentlighetsregeln bli 
huvudregel också såvitt gäller det material som rör utlandet.” Problemet var 
emellertid att handlingarna då skulle bedömas enligt ett omvänt skaderekvisit 
vid Utrikesdepartementet, men enligt ett rakt skaderekvisit vid Invandrarverket. 
Trots detta betonades att det inte var syftet, enligt förarbetena, att samma 
handling skulle ha olika sekretess beroende av inom vilken myndighet den 
återfanns. HFD förde därefter en mer generell diskussion om internationell 
diplomati och internationella rapporter, vilken är av intresse för denna utredning, 
och därför motiverar en längre citering: 

I den internationella diplomatien iakttages allmänt att diplomatiska rapporter 
kringgärdas med sekretess. En huvudfråga är därför huruvida det skadar 
Sverige att Sverige avviker från internationell sedvana i fråga om sekretess 
kring den diplomatiska rapporteringen. Beskickningarnas rapporter till 
utrikesledningen innehåller ofta uppgifter som våra diplomater utomlands 
inhämtat genom egna iakttagelser eller fått i förtroende från andra och som 
inte är på annat sätt tillgängliga. Diplomaternas och deras sagesmäns 
bedömningar av politiska och andra förhållanden utgör ett regelbundet 
återkommande inslag i rapporteringen.280 

Med detta sagt, konstaterar HFD vidare: 

Om Sverige på ett mera påtagligt sätt avviker från vad som i andra länder 
iakttages i fråga om utrikessekretess, kan det medföra att våra diplomaters 
verksamhet försvåras och att tillgången till konfidentiella uppgifter 
motverkas. Även på annat sätt kan rapporteringen hämmas. Sveriges behov 
av information blir då sämre tillgodosett. Risken för skadeverkningar av 
angivet slag begränsar utrymmet för offentliggörande av sådana uppgifter om 
Sveriges förbindelser med annan stat eller i övrigt rörande annan stat som 
utrikesförvaltningen överlämnat till andra myndigheter.281 

Det kan således uppkomma skadeverkningar inom den diplomatiska 
verksamheten om Sverige inte tillämpar utrikessekretess i samma utsträckning 
som andra länder. I det aktuella rättsfallet prövade även HFD olika typer av 
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dokument och huruvida de skulle omfattas av sekretess eller inte. Det kan 
sammantaget anföras att HFD refererar till vad som ”enligt internationell 
sedvänja förutsätts […] icke utlämnas till offentligheten.” Det måste därmed 
undersökas om det utgör internationell sedvana att belägga uppgifter, som 
förekommer vid förfarandet med enskilda överenskommelser, med sekretess. 

Inledningsvis kan det fastställas att svensk behörig myndighet hanterar 
sådana uppgifter med sekretess. Enligt behörig myndighet råder utrikessekretess 
vid förfarandet.282 Det förefaller vara av stor vikt att sekretess garanteras, 
eftersom enskilda överenskommelser som regel föregås av diskussioner och 
förhandlingar mellan de behöriga myndigheterna. Dessa förhandlingar utgör ett 
givande och tagande och förefaller förutsätta sekretess för att kunna fungera.283 
Det handlar därmed inte i första hand om att det skulle förekomma uppgifter i 
samband med förfarandet som i sig skulle kunna skada Sverige eller den andra 
avtalsslutande staten. Det handlar snarare om att garantera sekretess för att få 
själva förfarandet att fungera. Om förfarandet var helt öppet skulle 
förhandlingarna sannolikt inte kunna genomföras dels för att de andra 
avtalsslutande staterna förväntar sig sekretess, men dels för att det just handlar 
om förhandlingar och skatterättsliga lösningar som rör enskilda skattesubjekt. 

I ett nyligt avgjort mål, RÅ 2009 ref 59, prövade HFD huruvida uppgifter i e-
postmeddelanden mellan Riksbanken och vissa centralbanker och mellanfolkliga 
organisationer avseende den finansiella situationen i de baltiska staterna kunde 
lämnas ut eller om uppgifterna skulle beläggas med utrikessekretess. Vid 
bedömningen av om uppgifterna skulle kunna skada Sveriges 
utrikesförhållanden återgav HFD bland annat följande motivuttalande: ”[…] 
avsändarens uppfattning i sekretessfrågan visserligen inte kan avgöra om 
uppgiften ska hållas hemlig men att avsändarens intresse av sekretess däremot 
kan ha betydelse för skadeprövningen i det enskilda fallet.”284 Applicerat på 
uppgifter i samband med en enskild överenskommelse skulle innebörden vara att 
den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten inte kan besluta att 
uppgifter som lämnas till Sverige ska vara sekretessbelagda i Sverige. Däremot 
kan den andra behöriga myndighetens uppfattning få betydelse för den svenska 
skadebedömningen. I rättsfallet angavs vidare: 

Uppgifterna rör således ett ärende av stor politisk betydelse för ett flertal 
stater med många grannlaga överväganden och inom ett område där sekretess 
av tradition råder. Detta torde gälla även om uppgifterna framstår som 
tämligen harmlösa och oberoende av om de i det skede de blir offentliga inte 
längre har någon påverkan på det finansiella systemet. I sammanhanget bör 
påpekas att en uppgift som sedd isolerad framstår som harmlös kan vara 

                                                        
282 Enligt uppgift av behörig myndighet. Se vidare kap. 1.5.5. 
283 Enligt uppgift av behörig myndighet. Se vidare kap. 1.5.5. 
284 Se prop. 1994/95:112 s. 29. 
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betydligt mer känslig om den i tiden kan kopplas samman med en viss 
händelse i det tidvis dramatiska skeendet under hösten 2008.285 

Det kan hävdas att förfarandet vid enskilda överenskommelser utgör ett område 
där sekretess av tradition råder. Domstolen konstaterade emellertid, i det 
aktuella fallet, att huvudregeln är att uppgifter på utrikesområdet är offentliga 
och inte ska beläggas med utrikessekretess enbart för att det rör ett känsligt 
område. En individuell prövning måste därför göras. Det är min uppfattning att 
detta även gäller för enskilda överenskommelser. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att utrikessekretessen tillämpas i 
ärendet mellan de båda behöriga myndigheterna. Det kan emellertid diskuteras 
om utrikessekretess verkligen ska tillämpas vid detta förfarande, med hänsyn till 
att offentlighet ska råda, om det inte kan antas skada Sverige. Det torde inte 
framkomma alltför känsliga uppgifter vid förfarandet, vilka i sig skulle 
föranleda utrikessekretess. Däremot är det möjligt att sekretess ska tillämpas 
enligt internationell sedvana för att garantera att förhandlingar m.m. kan 
genomföras och att enskilda överenskommelser är ett område som traditionellt 
sett omgärdas av hög sekretess. Enligt min uppfattning väger möjligen 
argumenten över för att utrikessekretess ska råda. 

Om uppgifterna som beläggs med utrikessekretess förs över till 
ansökningsärendet, kommer uppgifterna fortfarande vara belagda med sådan 
sekretess. Detta behandlas ytterligare i kap. 4.6.5. 

4.6.4 Skattesekretess 

Förutom att uppgifter i samband med enskilda överenskommelser kan komma 
att beläggas med utrikessekretess måste det utredas om överenskommelserna 
dessutom omfattas av sekretessbestämmelserna i 27 kap. OSL. Enligt 27 kap.    
1 §286 gäller sekretess ”i verksamhet som avser bestämmande av skatt eller som 
avser taxering eller i övrigt fastställande av underlag för bestämmande av skatt 
för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.” Med 
”skatt” avses skatt på inkomst och annan direkt skatt samt omsättningsskatt, tull 
och annan indirekt skatt, vilket är relevant vid enskilda överenskommelser. Det 
måste dock undersökas vad ”verksamhet som avser bestämmande av skatt” 
innebär. Enligt förarbetena ska begreppet ”myndighets verksamhet” anses 
omfatta bland annat följande: 1) Nedsättning eller befrielse från slutlig skatt, och 
2) dispensärenden, sekretessbelagda eller inte, som handläggs av Skatteverket 
eller regeringen.287 Mot bakgrund av uttalanden i förarbetena bör 27 kap. 1 § 
OSL tolkas som att den är tillämplig för behörig myndighet vid enskilda 
överenskommelser. Detta gäller både för Skatteverket och för regeringen i 
egenskap av behörig myndighet. Enligt 27 kap. 2 § OSL gäller skattesekretess 

                                                        
285 RÅ 2009 ref 59. 
286 Den numera upphävda 9 kap. 1 § SekrL. 
287 Prop. 1979/80:2 del A s. 258. Se även RÅ 1998 not 167 och Reimers i Karnov para. 453. 
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även i ärende om kompensation för eller återbetalning av skatt samt ärende om 
anstånd med erläggande av skatt.288 

Sekretessen är som regel absolut, dvs. den ska tillämpas utan prövning av om 
någon skada kan uppkomma eller inte genom att en uppgift röjs.289 Sekretessen 
utgör ett skydd för den enskilde och ingen utomstående kan därför begära ut 
uppgifter om den enskildes ekonomiska och personliga förhållanden. 

Konsekvensen av tillämpningen av 15 kap. 1 § och 27 kap. 1 § OSL blir att 
uppgifterna i enskilda överenskommelser kan omgärdas av dubbel sekretess. 
Inte bara av utrikessekretess, utan således även av skattesekretess. Vid uppkomst 
av konkurrens mellan flera olika sekretessbestämmelser ska 7 kap. 3 § OSL 
tillämpas. Bestämmelsen anger att om en prövning resulterar i att uppgiften inte 
är sekretessbelagd enligt en eller flera bestämmelser samtidigt som den är 
sekretessbelagd enligt en eller flera andra bestämmelser, ska uppgiften anses 
vara sekretessbelagd. Vid konkurrens gäller därför att de bestämmelser som 
fortfarande kvarstår efter en sekretessprövning har företräde framför de 
bestämmelser som medger frånsteg från sekretessen. 

Sammantaget kan det därmed sägas att skattesekretessen i 27 kap. OSL kan 
bli tillämplig på uppgifter i ärendet mellan de behöriga myndigheterna och i 
ansökningsärendet. I följande avsnitt undersöks om bestämmelserna om 
partsinsyn och kommunikation ska tillämpas i de både ärendena. 

4.6.5 Rätt till partsinsyn och kommunikation? 

I det följande avsnittet undersöks om rätten till partsinsyn och kommunikation, 
som återfinns inom förvaltningsrätten, ska tillämpas i ärendet mellan de 
behöriga myndigheterna och i ansökningsärendet. Frågan är framför allt om 
sekretessrättsliga bestämmelserna begränsar nämnda rättigheter. Det kan 
inledningsvis, återigen, nämnas att den skattskyldige inte är part i ärendet mellan 
de båda behöriga myndigheterna.290 Varken partsinsyn eller kommunikation kan 
därför påkallas i detta ärende. Nedan utreds därmed endast situationen i 
ansökningsärendet. 

Partsinsyn utgör en rättssäkerhetsgaranti och påkallas av berörd part i 
ärendet, dvs. den skattskyldige som ansöker om enskild överenskommelse.291 
Det kan noteras att parten måste begära att få ta del av materialet.292 Syftet med 
partsinsynen är att parten ska ges möjlighet att kunna få betryggande insyn i 
samtligt material som ärendet omfattar. Partsinsynen omfattar inte bara tiden 
precis före beslutet, utan ska vara möjlig under hela handläggningstiden.293 16 § 
FL reglerar partsinsynen idag och i första meningen anges att: ”En sökande, 

                                                        
288 27 kap. 2 § p. 2-3 OSL. 
289 Jämför tillämpningen i praxis i exempelvis: Ab 124/83, RÅ 1996 ref 82, RÅ 1999 ref 38 och 
RÅ 1999 not 289. 
290 Se kap. 4.5.3. 
291 Se SOU 2010:29 s. 233. 
292 Clevesköld, 2011 s. 130. 
293 SOU 2010:29 s. 248. 
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klagande eller annan part har rätt att ta del av det som har tillförts ärendet, om 
detta avser myndighetsutövning mot någon enskild.” Den föreslagna ändringen i 
9 § nya FL har följande lydelse: ”Den som är part i ett ärende har rätt att ta del 
av allt material som har tillförts ärendet.” Skillnaden i FL och nya FL är 
framförallt att FL anger att parten har rätt att ta del av det som tillförts ärendet, 
medan nya FL anger att parten har rätt att del av allt material som tillförts 
ärendet. Enligt min mening är innebörden densamma, men det framgår tydligare 
av den föreslagna nya FL att det verkligen gäller allt material som tillförts 
ärendet. Den konkreta innebörden är att den skattskyldige har rätt att ta del av 
handlingarna som tillförts ärendet. En enskild part har givetvis rätt till insyn i 
alla allmänna handlingar i ärendet som inte är sekretessbelagda. 

Det konstateras emellertid i förarbetena att det inte är tillräckligt för den 
enskildes rätt till partsinsyn att garanteras tillgång till allmänna handlingar. 
Förutom allmänna handlingar kan utredningsmaterialet i ett ärende innehålla 
handlingar som inte definieras som just allmänna handlingar enligt TF. 
Dessutom kan utredningsmaterialet innehålla ”föremål, iakttagelser vid syn samt 
muntliga upplysningar”.294 När det gäller en myndighets minnesanteckningar 
eller andra noteringar åligger det myndigheten självt att avgöra om en sådan 
anteckning ska tillföras ärendet eller inte. Om anteckningen innehåller uppgifter 
som har betydelse för ärendets avgörande bör uppgifterna tillföras ärendet.295 

I 10 kap. 3 § OSL296 behandlas rätten till partsinsyn i förhållande till 
sekretessrättsliga bestämmelser. I paragrafen anges följande: 

Sekretess hindrar inte att en enskild eller en myndighet som är part i ett mål 
eller ärende hos domstol eller annan myndighet och som på grund av sin 
partsställning har rätt till insyn i handläggningen, tar del av en handling eller 
annat material i målet eller ärendet.297 

Det innebär således att en enskild eller en myndighet i egenskap av part har rätt 
till insyn även i sekretesskyddat material. Rätten till partsinsyn begränsas dock 
av samma paragraf: 

En sådan handling eller ett sådant material får dock inte lämnas ut till parten i 
den utsträckning det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av 
synnerligen vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs. I sådana fall 
ska myndigheten på annat sätt lämna parten upplysning om vad materialet 
innehåller i den utsträckning det behövs för att parten ska kunna ta till vara 
sin rätt och det kan ske utan allvarlig skada för det intresse som sekretessen 
ska skydda.298 
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Partsinsynen begränsas således om det finns ett allmänt eller enskilt intresse, av 
synnerligen vikt, som kräver att uppgiften ska fortsätta vara sekretessbelagd. Det 
krävs ett tungt vägande intresse för att en part ska vägras insyn, exempelvis ett 
intresse med hänvisning till landets säkerhet eller liknande.299 10 kap. 3 § OSL 
omfattar således begränsningar i offentligheten bland annat med anledning av 
utrikessekretess. Även om sekretess ska anses föreligga är myndigheten dock 
skyldig att försöka upplysa parten om innehållet i det sekretessbelagda 
materialet för att parten ska kunna ta till vara på sin rätt. Sekretessen viker på så 
sätt till fördel för kommunikationsplikten.300 

När det gäller rätten till kommunikation, återfinns bestämmelser i 17 § FL 
och 21 § nya FL. Syftet med kommunikationen är att ingen ska dömas ohörd.301 
Det medför att myndigheten, på eget initiativ och inte bara på grund av att 
parten kräver att få insyn, är skyldig att informera den enskilda parten om 
material som tillförts ärendet före det att ärendet avgörs. Parten ska därefter ges 
möjlighet att yttra sig över materialet. Syftet är att en part inte ska riskera att ett 
beslut fattas utan att denne varit medveten om allt material eller haft möjlighet 
att yttra sig över det.302 Det kan dock noteras att rätten till partsinsyn, generellt 
sett, är mer omfattande än myndighetens skyldighet till kommunikation.303 
Kommunikation behöver inte ske bland annat om det är uppenbart obehövligt 
eller om det kan befaras att det annars skulle bli avsevärt svårare att genomföra 
beslutet i ärendet. Vad som är ”obehövligt” diskuteras i förarbetena. Exempel på 
obehövlig kommunikation kan vara material som inte har någon direkt betydelse 
för avgörandet. Var gränsen ska gå lämnas till den handläggande myndigheten 
att fastställa.304 Enligt 17 § FL och 21 § nya FL kan rätten till kommunikation 
begränsas även genom 10 kap. 3 § OSL avseende till exempel utrikessekretess. 

Det kan fastläggas att den skattskyldige har rätt till partsinsyn och 
kommunikation i ansökningsärendet, däremot inte i ärendet mellan de behöriga 
myndigheterna. Följdfrågan som emellertid uppkommer är hur mycket av 
materialet i ärendet mellan de behöriga myndigheterna som överförs, eller som 
borde överföras, till ansökningsärendet. Förhandlingarna mellan de båda 
behöriga myndigheterna har en avgörande betydelse för utgången i 
ansökningsärendet. I vilken utsträckning detta görs i praktiken är dock oklart. 
Relevant information borde därför överföras till ansökningsärendet. Det 
konstateras ovan att utrikessekretess tillämpas för uppgifter i ärendet mellan de 
behöriga myndigheterna.305 Likaså konstateras att det i beslutsmotiveringarna i 
ansökningsärendet är tillräckligt att ange om det blir nedsättning av skatten eller 
inte. Själva motiven till den träffade överenskommelsen är egentligen egala för 
den skattskyldige. Antingen blir det nedsättning av skatten eller inte.306 Kan det 

                                                        
299 Hellners & Malmqvist, 2010 s. 188. Se även exempelvis mål RÅ 1994 not 403. 
300 Hellners & Malmqvist, 2010 s. 189. 
301 Prop. 1971:30 s. 445. 
302 SOU 2010:29 s. 249. 
303 SOU 2010:29 s. 249. 
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305 Se kap. 4.6.3. 
306 Se kap. 4.5.7. 
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därmed anföras att partsinsyn och kommunikation uppfylls genom att behörig 
myndighet kontinuerligt uppdaterar den skattskyldige om den eventuella 
progressen av förhandlingarna, utan att för den skull behöva utlämna uppgifter 
belagda med utrikessekretess? Om utrikessekretessen ska tillämpas såsom anges 
i kap. 4.6.3 torde frågan kunna besvaras jakande. 

4.6.6 Sammanfattande slutsatser – offentlighet och sekretess 

4.6.6.1 Den rättsliga kartan307 

I det följande avsnittet fokuseras utredningen till den första forskningsuppgiften. 
Uppgiften innebär en undersökning av den rättsliga kartan avseende ömsesidiga 
överenskommelser för svenskt vidkommande. 

I kap. 4.6 utreds de sekretessrättsliga bestämmelser som kan bli tillämpliga 
vid enskilda överenskommelser.308 De bestämmelser som huvudsakligen 
undersöks är utrikessekretess i 15 kap. 1 § OSL309 och skattesekretess i 27 kap. 1 
§ OSL310. Utrikessekretessen är framför allt till skydd för det allmänna, medan 
skattesekretessen skyddar enskildas intressen. 

Utrikessekretessen kan bli tillämplig antingen på grund av uppgifternas 
karaktär eller på grund av relationen till den andra staten, dvs. sekretess kan 
behöva kunna garanteras i förhållande till den andra staten. Huvudregeln är dock 
att uppgifter på utrikesområdet ska vara offentliga och att dessa uppgifter inte 
ska sekretessbeläggas enbart för att de rör ett känsligt område. Detta fastslås 
även i exempelvis RÅ 2009 ref 59. Det konstateras vidare att en individuell 
prövning måste göras i varje fall. Med hänsyn till det raka skaderekvisitet ska 
internationella handlingar som huvudregel anses offentliga, om det inte är till 
skada för Sverige. I utredningen konstateras emellertid att uppgifter i enskilda 
överenskommelser, dvs. som förekommer i ärendet mellan de både behöriga 
myndigheterna, sannolikt omfattas av utrikessekretess. Området har traditionellt 
sett omgärdats av hög sekretess.311 

Det konstateras vidare i utredningen att uppgifter i samband med enskilda 
överenskommelser sannolikt omfattas av dubbel sekretess. Anledningen är att 27 
kap. 1 § OSL medför att uppgifter om den skattskyldiges ekonomiska och 
personliga förhållanden är sekretessbelagda. Sådana uppgifter förekommer 
normalt vid förfarandet om enskilda överenskommelser, vilket därmed medför 
skattesekretess.312 

I kapitlet undersöks även om rätten till partsinsyn och kommunikation ska 
tillämpas vid enskilda överenskommelser.313 Det fastslås att den skattskyldige 

                                                        
307 Se kap. 1.2.2. 
308 Se kap. 4.6.1. 
309 Se kap. 4.6.3. 
310 Se kap. 4.6.4. 
311 Se kap. 4.6.3. 
312 Se kap. 4.6.4. 
313 Se kap. 4.6.5. 
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inte är part i ärendet mellan de båda behöriga myndigheterna. Därmed kan 
varken partsinsyn eller kommunikation omfattas i detta ärende. Däremot är de 
båda rättigheterna aktuella i ansökningsärendet, men de begränsas också av att 
utrikessekretess kan råda. Behörig myndighet måste dock söka informera den 
skattskyldige löpande, i så hög utsträckning som det är möjligt. Det kan 
emellertid anföras att den skattskyldige inte har någon direkt rätt att ta till vara, 
eftersom utfallet i de båda ärendena är avhängigt förhandlingarna mellan de 
behöriga myndigheterna och för att det saknas möjlighet att överklaga en 
överenskommelse. Enligt min mening torde rätten till partsinsyn och 
kommunikation vara uppfylld genom att den skattskyldige uppdateras 
kontinuerligt och att den skattskyldige har möjlighet att dra tillbaka sin ansökan 
om enskild överenskommelse. Den skattskyldige har emellertid alltid rätt att ta 
del av beslutet i ansökningsärendet, enligt 10 kap. 3 § st. 2 OSL. 

4.6.6.2 Ett konsistent regelsystem?314 

Den andra forskningsuppgiften innebär att undersöka om det svenska 
regelsystemet avseende ömsesidiga överenskommelser är konsistent utformat. I 
det följande avsnittet fokuseras vid den första315 och andra316 
utvärderingsgrunden. 

De enskilda överenskommelserna omgärdas således av en omfattande 
sekretess. Att skattesekretess råder till skydd för den enskilde, kan ses som ett 
rättssäkerhetsskydd för den skattskyldige, vilket är någonting positivt. Däremot 
kan utrikessekretessen exempelvis leda till att den skattskyldige inte kan få reda 
på skälen till det beslut som fattas i dennes ärende. Detta kan förhindra att 
objektivitet och likhet beaktas. Likaså förhindrar det förutsebarhet. Det måste 
dock betonas att det rör sig om internationella förhandlingar, som den 
skattskyldige inte kan påverka mer än genom att lämna information. Om 
utrikessekretessen underlättar för de båda behöriga myndigheterna att förhandla, 
så kan sekretessen emellertid ses som en fördel för den skattskyldige. Ökad 
möjlighet till träffad överenskommelse, medför ökad möjlighet för den 
skattskyldige att få lindrad eller eliminerad dubbelbeskattning. 

Det föreligger inte några direkta motsägelser i regelsystemet avseende 
sekretess vid enskilda överenskommelser. De svenska sekretessbestämmelserna 
tillämpas och skatteavtalen anger heller inget annat. Regelsystemet får därmed 
ses som konsistent. 
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5 Generella överenskommelser 

5.1 Överenskommelsernas särdrag 

I kapitlet behandlas generella överenskommelser inom ramen för den första och 
andra forskningsuppgiften.1 För att förtydliga hur undersökningen av generella 
överenskommelser genomförs kan det underlätta att beröra 
överenskommelsernas särdrag. 

Det kan inledningsvis nämnas att överenskommelserna, enligt art. 25.3 
OECD:s modellavtal, omfattar situationer som är reglerade genom skatteavtalen, 
men även situationer som inte har reglerats genom avtalen. Därav benämns de 
generella överenskommelserna, inom ramen för denna undersökning, för 
överenskommelse i reglerade respektive oreglerade fall.2 

Något bör även nämnas om den åsyftade effekten av generella 
överenskommelser, vilken varierar enligt bestämmelserna i de svenska 
skatteavtalen. Den åsyftade effekten kan, för det första, vara att tillskapa 
bindande föreskrifter genom de generella överenskommelserna. Härmed avses 
föreskrifter som är bindande för myndigheter och enskilda samtidigt som de är 
generellt tillämpbara.3 I detta omfattas även bindande föreskrifter som 
myndigheter, såsom Skatteverket, riktar till den egna verksamheten.4 Den 
åsyftade effekten kan, för det andra, vara att skapa mer interna riktlinjer för 
arbetet inom behörig myndighet. Det kan exempelvis röra sig om att skapa 
riktlinjer för handläggningen mellan de båda behöriga myndigheterna. Detta kan 
jämföras med allmänna råd.5 Enligt 1 § författningssamlingsförordningen6 
definieras allmänna råd som ”sådana generella rekommendationer om 
tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett 
visst hänseende”. I undersökningen behandlas båda typer av generella 
överenskommelser. Den första typen, vilken innebär att skapa bindande 
föreskrifter, benämns fortsättningsvis generella överenskommelser som 
”bindande föreskrift”. Den andra typen, vilken innebär att produkter tillskapas 
som inte har generell bundenhet, benämns fortsättningsvis generell 
överenskommelse som allmänna råd. 

När det gäller terminologin bör det beaktas att en av Skatteverkets produkter 
brukar benämnas just allmänna råd. Skatteverkets allmänna råd utgör ett 
exempel på en produkt som inte har generell bundenhet och som uppfyller 
författningssamlingsförordningens definition. Fortsättningsvis åtskiljs begreppen 
genom att Skatteverkets egen produkt benämns Skatteverkets allmänna råd och 

                                                        
1 Se kap. 1.2.2 och 1.2.3. 
2 Se kap. 1.1. 
3 Se Holmberg m.fl., 2012 s. 352-353. 
4 Se Holmberg m.fl., 2012 s. 353. 
5 Se Holmberg m.fl., 2012 s. 353. 
6 Författningssamlingsförordning (1976:725). 
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den mer generella motsatsen till bindande föreskrift benämns enbart allmänna 
råd. 

Med hänsyn till att: (1) behörig myndighet kan utgöras av antingen 
regeringen eller Skatteverket,7 (2) att de generella överenskommelserna kan 
omfatta antingen situationer som antingen är reglerade genom skatteavtalen eller 
inte samt (3) att de generella överenskommelserna kan leda till både bindande 
föreskrifter och allmänna råd, resulterar i ett flertal olika situationer som måste 
utredas inom ramen för detta kapitel. Därtill ser bemyndigandena i 
handläggningsförordningen respektive den nordiska tillämpningsförordningen 
olika ut.8 Enligt handläggningsförordningen, vilken gäller för samtliga svenska 
skatteavtal utom det nordiska avtalet, utgör Skatteverket behörig myndighet 
endast vid enskilda överenskommelser i reglerade fall. För de generella 
överenskommelserna och de generella besluten utgör regeringen behörig 
myndighet. Vid den nordiska tillämpningsförordningen, som endast gäller det 
nordiska skatteavtalet, är det istället Skatteverket som i första hand utgör 
behörig myndighet. Skatteverket har därmed bemyndigats ingå enskilda 
överenskommelser i reglerade fall, generella överenskommelser i både reglerade 
och oreglerade fall samt generella beslut i enskilda fall avseende det nordiska 
avtalet.9 För att öka överskådligheten kan de olika undersökningsvariablerna 
illustreras i tabellform: 

Tabell 8: Undersökningsvariabler avseende generella överenskommelser. 

 
BM Typ av ök. Karaktär Åsyftad effekt 
Bilaterala åtgärder enbart mellan behöriga myndigheter 
Nordiska tillämpningsförordningen 
Reg. Generell Reglerad Bindande föreskrifter 
SKV Generell Reglerad Bindande föreskrifter 
Reg. Generell Oreglerad Bindande föreskrifter 
SKV Generell Oreglerad Bindande föreskrifter 
Reg. Generell Reglerad Allmänna råd 
SKV Generell Reglerad Allmänna råd 
Reg. Generell Oreglerad Allmänna råd 
SKV Generell Oreglerad Allmänna råd 
Bilaterala åtgärder enbart mellan behöriga myndigheter 
Handläggningsförordningen 
Reg. Generell Reglerad Bindande föreskrifter 
Reg. Generell Oreglerad Bindande föreskrifter 
Reg. Generell Reglerad Allmänna råd 
Reg. Generell Oreglerad Allmänna råd 

                                                        
7 Se kap. 3.2.4. 
8 Se kap. 3.2.3 och 3.2.5. 
9 Se kap. 3.2.6. 



5. Generella överenskommelser 

271 

Undersökningen är upplagd på så sätt att bemyndigandena enligt den nordiska 
tillämpningsförordningen undersöks i första hand. Anledningen är att den 
förordningen innehåller de längst gående bemyndigandena. Därtill undviks 
alltför omständliga upprepningar. I uppsummerande tabeller och slutsatser görs 
däremot en åtskillnad mellan resultatet av de båda förordningarna. 

Det kan avslutningsvis poängteras att det i undersökningen förutsätts att art. 
25.1-2 avser att lösa problem för en viss enskild person, medan art. 25.3 avses 
leda till mer generella lösningar. Det betyder att de enskilda 
överenskommelserna, huvudsakligen, är inriktade på att lösa problem som redan 
har uppkommit. Däremot är de generella överenskommelserna inriktade mot att 
gälla framåt i tiden, genom att söka finna lösningar för att förhindra att problem 
uppkommer. Till skillnad mot de enskilda överenskommelserna, så finns 
vanligen ingen skattskyldig direkt inblandad vid de generella 
överenskommelserna. Förfarandet vid de generella överenskommelserna sker 
enbart mellan de båda behöriga myndigheterna och kan endast initieras av någon 
av dessa.10 Det är således stor skillnad mellan enskilda och generella 
överenskommelser och det handlar om två helt olika förfaranden. Det är därför 
av vikt att identifiera de rättsområden som aktualiseras, specifikt för de generella 
överenskommelserna, i den här delen av undersökningen. 

5.2 Identifiering av aktualiserade rättsområden 

I det följande avsnittet identifieras de rättsområden som blir tillämpliga vid 
generella överenskommelser. En sådan kartläggning grundas i vilka svenska 
bestämmelser som blir tillämpliga när förfarandet med generella 
överenskommelser ska förenas med det svenska regelsystemet.11 

De generella överenskommelserna ingås, liksom de enskilda 
överenskommelserna, mellan de behöriga myndigheterna i de båda 
avtalsslutande staterna. Det betyder att tillämpningen av 10 kap. RF aktualiseras, 
eftersom ett sådant ingående rör Sveriges internationella förhållanden. De 
generella överenskommelserna avses leda till bindande regler eller allmänna råd, 
vilket i sin tur aktualiserar tillämpningen av 8 kap. RF avseende 
normgivningsmakten. Det innebär att tillämpningen av konstitutionella 
bestämmelser måste undersökas vid generella överenskommelser.12 

De generella överenskommelserna måste till viss del förhållas till 
förvaltningsprocessen, eftersom överenskommelserna kan leda till bindande 
föreskrifter. Ska sådana föreskrifter tillämpas av svensk domstol? Relationen 
mellan generella överenskommelser och svensk domstol aktualiserar 
tillämpningen av både förvaltningsprocessrättsliga bestämmelser och 
konstitutionella bestämmelser.13 

                                                        
10 Se kap. 3.4. 
11 Se kap. 1.2.2. 
12 Se kap. 5.3 och 5.4. 
13 Se kap. 5.5. 
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Med hänsyn till att en generell överenskommelse utgör en internationell 
överenskommelse, och därmed rör förhållandet mellan två avtalsslutande stater, 
är det möjligt att sekretessrättsliga bestämmelser blir tillämpliga. Därav 
undersöks hur sekretessrättsliga bestämmelser ska tillämpas vid generella 
överenskommelser.14 

Sammantaget kan det konstateras att de rättsområden som bör undersökas 
vid generella överenskommelser utgörs av konstitutionell rätt, 
förvaltningsprocessrätt och sekretessrättsliga bestämmelser. Dessa rättsområden 
undersöks även vid de enskilda överenskommelserna.15 Det bör dock betonas att 
undersökningarna inte blir överlappande, mer än att samma rättsområden berörs. 
Eftersom det handlar om två helt olika förfaranden väcks till stor del olika 
frågor. Eller snarare är det så att liknande frågor väcks, men förutsättningarna 
och resultaten skiljer sig åt. En konsekvens av detta är att det, till skillnad vid de 
enskilda överenskommelserna, inte är relevant att undersöka rent 
förvaltningsrättsliga bestämmelser eller det ordinarie skatteförfarandet.16 Det 
finns nämligen inte någon direkt inblandad skattskyldig att ta hänsyn till när 
generella överenskommelser ingås och de generella överenskommelserna utgör 
heller inte något alternativt medel för tvistelösning mellan skattskyldig och 
beskattande myndighet. 

Varje rättsområde som utreds i kapitlet avslutas med sammanfattande 
slutsatser.17 Inom varje rättsområde identifieras och analyseras olika frågor som 
uppkommer vid tillämpningen av bestämmelserna som ingår i rättsområdena 
och som aktualiseras vid enskilda överenskommelser. Inom de olika 
rättsområdena utreds den första forskningsuppgiften,18 dvs. den rättsliga kartan, 
och den andra forskningsuppgiften,19 dvs. om regelsystemet är konsistent. Den 
andra uppgiften fokuseras till den första och andra utvärderingsgrunden, med 
vilka avses maktfördelning och kompetens respektive rättssäkerhetsaspekter.20 

5.3 Kompetensfrågor 

5.3.1 Inledning 

För att få skatteavtalen att fungera på ett tillfredsställande sätt återfinns art. 25.3 
om generella överenskommelser. Det kan ses som en nödvändighet att det 
existerar någon form av delegationsrätt införd genom skatteavtalen. Avtalen 
kommer annars inte att kunna fungera tillfredsställande under någon längre tid, 
utan att behöva förhandlas om. Myndigheterna i de avtalsslutande staterna 

                                                        
14 Se kap. 5.4.6. 
15 Se kap. 4.2. 
16 Se kap. 4.5 och 4.3.2. 
17 Se kap. 4.3.5, 4.4.5, 4.5.10 och 4.6.6. 
18 Se kap. 1.2.2. 
19 Se kap. 1.2.3. 
20 Se kap. 1.2.3.2 och 1.2.3.3. 



5. Generella överenskommelser 

273 

behöver därför ha möjlighet att träffa bindande överenskommelser. I annat fall 
skulle hela avtalsproceduren behöva upprepas för att ändra avtalet, oavsett 
omfattningen av ändringarna.21  

Eftersom de generella överenskommelserna innehåller en delegationsrätt, till 
behörig myndighet, kan konstitutionella frågor uppkomma. I detta kapitel utreds 
därför om behörig myndighet har kompetens, enligt RF:s bestämmelser, att ingå 
generella överenskommelser. Det kan inledningsvis behöva nämnas något om de 
olika former som finns för utfärdande av föreskrifter. Enligt den reviderade 8 
kap. 1 § RF, som inte har någon tidigare motsvarighet,22 anges: 

Föreskrifter meddelas av riksdagen genom lag och av regeringen genom 
förordning. Föreskrifter kan också, efter bemyndigande av riksdagen eller 
regeringen, meddelas av andra myndigheter än regeringen och av kommuner. 
Ett bemyndigande att meddela föreskrifter ska alltid ges i lag eller 
förordning. 

Bestämmelsen innebär således att de föreskrifter som meddelas av riksdagen 
benämns lagar och de som meddelas av regeringen benämns förordningar. 
Tidigare tillämpades flera olika benämningar på regeringens föreskrifter, 
dessutom växlande, vilket kunde orsaka problem.23 Den nya bestämmelsen 
medför att även för de fall som regeringen utfärdar föreskrifter med grund i 8 
kap. 7 § st. 1 RF (verkställighetsföreskrifter) och 8 kap. 7 § st. 2 RF (föreskrifter 
med stöd av restkompetensen), ska utfärdandet ske genom förordningsformen. 
Tidigare tillämpades förordningar endast då normgivningsmakt delgerats av 
riksdagen till regeringen. Den nya bestämmelsen medför således att även om 
regeringen utfärdar en föreskrift genom 8 kap. 7 § st. 1 RF, så benämns den 
utfärdade föreskiften numera förordning. 

Det är möjligt att den reviderade bestämmelsen medför fördelar genom att en 
enhetlig terminologi införs för regeringens föreskrifter. För den som avser 
undersöka den rättsliga grunden för en utfärdad föreskrift kan situationen 
däremot försvåras något. Visserligen tillämpades inte någon enhetlig 
terminologi tidigare heller. För att förtydliga vilken kompetens behörig 
myndighet har, används fortsättningsvis begreppet verkställighetsföreskrift för 
de fall då regeringen utfärdar föreskrifter med stöd av 8 kap. 7 st. 1 RF, i denna 
undersökning. Föreskrifter som utfärdas med stöd 8 kap. 7 § st. 2 benämns 
fortsättningsvis föreskrift med stöd av restkompetensen. 

Det bör även poängteras att bindande föreskrifter ska vara generella. Kravet 
på att föreskrifter ska ha generell tillämpbarhet innebär att bestämmelserna inte 
får riktas mot en enskild person.24 Kravet på bindande föreskrifters generella 
tillämplighet måste således beaktas i förhållande till generella 
överenskommelser. 

                                                        
21 Mattsson, 1984 s. 173-174. 
22 Prop. 2009/10:80 s. 270. 
23 Bull & Sterzel, 2010 s. 193. 
24 Bull & Sterzel, 2010 s. 193. 
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5.3.2 Kompetensprövning vid överenskommelser som bindande 
föreskrifter 

5.3.2.1 Bemyndigande att stifta lag? 

Det slås fast i kap. 3.2.2 att de bemyndiganden som återfinns i skatteavtalen 
innebär att riksdagen delegerat kompetens till regeringen att agera som behörig 
myndighet. I förevarande avsnitt undersöks bemyndigandena i förhållande till 
generella överenskommelser som avses leda till bindande föreskrifter. Om en 
generell överenskommelse ska lända till allmän efterrättelse aktualiseras frågor 
kring normgivningsmakten i RF. Nedan undersöks därför hur RF:s 
bestämmelser ska tillämpas avseende behörig myndighets kompetens att både 
ingå och utfärda generella överenskommelser av bindande karaktär i reglerade 
och oreglerade fall. Den huvudsakliga situationen utgörs här av fallet om en 
generell överenskommelse har karaktären av ny lagstiftning. 

Det kan inledningsvis nämnas att det redan i 1 kap. 1 § st. 3 RF anges att den 
offentliga makten utövas under lagarna. Detta är ett uttryck för principen om all 
maktutövnings lagbundenhet, dvs. legalitetsprincipen.25 Lagar stiftas i sin tur av 
riksdagen, enligt 1 kap. 4 § RF. Befogenhet att besluta om rättsligt bindande 
föreskrifter tillkommer emellertid både riksdagen och regeringen. 8 kap. RF 
innehåller bestämmelser om hur normgivningsmakten ska fördelas. 
Fördelningen sker huvudsakligen genom en uppdelning av makten i riksdagens 
primära lagområde och regeringens primärområde. Med hänsyn till att 
uppdelningen är av grundläggande betydelse, vid undersökningen av generella 
överenskommelser, presenteras uppdelningen närmare nedan. 

Avseende riksdagens primära lagområde kan det först konstateras att makten 
indelas i det obligatoriska och det fakultativa lagområdet. Inom det obligatoriska 
lagområdet kan rättsregler endast utfärdas i form av lag.26 Det obligatoriska 
lagområdet regleras i 8 kap. 2 § RF, vilket anger: ”Föreskrifter ska meddelas 
genom lag om de avser […] 2. förhållandet mellan enskilda och det allmänna 
under förutsättning att föreskrifterna gäller skyldigheter för enskilda eller i 
övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden […]”. 

Med ”ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden” avses 
förpliktelser som innebär att ingrepp i den egna rättssfären måste accepteras.27 
Skatt som kan sägas utgöra ett tvångsbidrag utan direkt motprestation från det 
allmänna faller därför in under 8 kap. 2 § RF.28 Det innebär sammantaget att 
föreskrifter om skatt ska meddelas genom lag och att det är riksdagen som stiftar 
lag om skatt. Det anges även i 1 kap. 4 § RF att: ”Riksdagen stiftar lag, beslutar 
om skatt till staten och bestämmer hur statens medel ska användas.” 

Riksdagens primära lagområde är mycket omfattande, men det är emellertid 
inte meningen att riksdagen själv ska utöva hela normgivningsmakten. RF ger 

                                                        
25 Se exempelvis Holmberg m.fl., 2012 s. 59. 
26 Prop. 1973:90 s. 206. 
27 Strömberg, 1999 s. 74. 
28 Prop. 1973:90 s. 140 och 213. Se även Strömberg, 1999 s. 77. 
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nämligen riksdagen möjlighet att delegera makt till regeringen. Det kan dock 
noteras att även om regeringen har bemyndigats att utfärda föreskrifter, så är 
inte riksdagen förhindrad att lagstifta inom samma område, enligt 8 kap. 8 § 
RF.29 Om en föreskrift har karaktären av lag kan den heller inte ändras av 
regeringen ens om den faller inom regeringens primärområde,30 vilket följer av 
den formella lagkraftens princip.31 Riksdagen har därtill möjlighet att pröva de 
föreskrifter som regeringen meddelat med stöd av delegation.32 Riksdagen avgör 
från fall till fall hur detaljerade bemyndigandena ska vara. Mer vidsträckta 
bemyndiganden kan ges när det rör sig om föreskrifter som kan anses mindre 
ingripande. Om det däremot är fråga om mer ingripande föreskrifter bör 
riksdagen precisera ramarna tydligare för regeringens handlingsområde.33 Vad 
som får delegeras till regeringen regleras numera genom en uppräkning i 8 kap. 
3 § RF av vad som inte får delegeras:34 ”Riksdagen kan bemyndiga regeringen 
att meddela föreskrifter enligt 2 § första stycket 2 och 3. Föreskrifterna får dock 
inte avse […] 2. skatt, utom tull på införsel av varor […]”. Av bestämmelsen 
framgår således att delegation av makt bland annat inte får avse skatter.35 Till 
föreskrifter om skatt räknas även bestämmelser för grunderna för 
skatteförfarandet.36 

En tillämpning av ovan anförda bestämmelser får följande konsekvenser. Det 
är inte möjligt för riksdagen att bemyndiga regeringen i skatteavtal att utfärda 
lag om skatt. Om en generell överenskommelse ska ha karaktären av lag, krävs 
riksdagens godkännande, även om situationen omfattas av skatteavtalet. Detta 
följer således av den maktfördelning som finns införd genom RF. Att 
bemyndigandena i skatteavtalen skulle innebära en möjlighet för regeringen att 
utfärda lag är grundlagsstridigt.  

Som en följd härav bör det även undersökas om regeringen ens har 
kompetens att ingå en generell överenskommelse som ska åsättas lagform. 
Enligt 10 kap. 1 § RF är det, som tidigare nämnts, regeringen som ingår 
internationella överenskommelser som binder landet.37 I 10 kap. 3 § RF anges 
emellertid att riksdagens godkännande krävs före regeringen ingår en 
internationell överenskommelse i vissa fall. I det första fallet avses då en lag 
ändras eller upphävs eller att en ny lag stiftas. I det andra fallet avses när det 
berörda ämnet faller inom riksdagens obligatoriska lagområde. Vidare krävs 
riksdagens godkännande om överenskommelsen är av större vikt. Om det finns 
en särskild ordning för riksdagsbeslutet ska den iakttagas även vid godkännande 
av den internationella överenskommelsen.38 

                                                        
29 Prop. 1973:90 s. 95. 
30 Petrén & Ragnemalm, 1980 s. 203. 
31 Se 8 kap. 18 § RF. 
32 8 kap. 6 § RF. 
33 Prop. 1973:90 s. 209. 
34 Prop. 2009/10:80 s. 271. 
35 8 kap. 3 § p. 2 RF. 
36 Se Petrén & Ragnemalm, 1980 s. 174. 
37 Se kap. 4.3.3. 
38 10 kap. 3 § st. 3 RF. 
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Kravet på riksdagens godkännande i dylika fall innebär således att 
regeringen inte får ingå en generell överenskommelse med bindande verkan före 
godkännande har getts.39 Regeringen måste i sådant fall framlägga en 
proposition till riksdagen med förslag till antagande av lag avseende 
överenskommelsen. Konsekvensen är att en generell överenskommelse, efter 
riksdagens godkännande, kan antas som lag. Överenskommelsen kan 
exempelvis fogas till det berörda skatteavtalet genom att ett protokoll biläggs 
avtalet. 

Enligt H-H. Vogel är det dock möjligt att ett beslut om godkännande enligt 
10 kap. RF och ett beslut om införlivande enligt 8 kap. RF fattas var för sig och 
helt fristående från varandra.40 H-H. Vogel menar att det inte krävs, enligt RF, 
att lagstiftningsåtgärder vidtas samtidigt som godkännandet ges. Det är också 
möjligt för riksdagen att godkänna en överenskommelse, dvs. trots att samtliga 
uppgifter inte föreligger, utan att detaljer ges i ett senare skede.41 H-H. Vogel 
anger inget närmare stöd för sina argument och det går heller inte att utläsa 
något liknande i förarbetena. Däremot är det ett logiskt resonemang om man ska 
göra lagstiftningsprocessen lite smidigare vid internationella förhållanden. Det 
är dock oklart om ett sådant förfarande är förenligt med den maktfördelning som 
följer av RF. 

När det gäller Skatteverkets kompetens att ingå internationella 
överenskommelser kan kompetensen först prövas enligt 10 kap. 2 § RF. 
Bestämmelsen anger att regeringen inte får delegera kompetens att ingå 
internationella överenskommelser till förvaltningsmyndighet om frågan kräver 
riksdagens godkännande.42 Konsekvensen blir att Skatteverket inte kan 
bemyndgas att utfärda en generell överenskommelse i form av lag och inte heller 
ingå en sådan överenskommelse om den kräver riksdagens godkännande. 

Sammantaget innebär ovan anförda att regeringen inte får ingå en generell 
överenskommelse som har karaktären av ny lagstiftning utan att riksdagens 
godkännande har getts. Skatteverket kan heller inte ingå en generell 
överenskommelse av sådan karaktär, eftersom frågor som kräver riksdagens 
godkännande inte får delegeras till Skatteverket. 

Att behörig myndighet inte kan bemyndigas att utfärda generella 
överenskommelser i form av lag utgör varken någon ny eller revolutionerande 
slutsats.43 Slutsatsen utgör emellertid det första ledet i utredningen av behörig 
myndighets kompetens enligt RF. I det följande avsnittet fokuseras på 
situationen då en föreskrift är bindande, utan att ha just karaktären av 
lagstiftning. Med andra ord utreds om det finns andra bestämmelser i RF som 
kan möjliggöra att generella överenskommelser får ingås av behörig myndighet. 
Därför analyseras 8 kap. 5 § p. 3 RF samt 8 kap. 7 § st. 1 och 2 RF. 

                                                        
39 Prop. 1973:90 s. 359-360. 
40 Vogel, H-H., 1992 s. 358. 
41 Vogel, H-H., 1992 s. 358-359. 
42 Se kap. 4.3.3. 
43 Se Dahlberg, 2002 s. 461. Se även Lindencrona, 1994 s. 82 samt Nelson, 2000 s. 355. 
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5.3.2.2 Bemyndigande med stöd av 8 kap. 5 § p. 3 RF? 

Frågan som utreds i det följande avsnittet är om det finns bestämmelser i RF 
som möjliggör för behörig myndighet att ingå och utfärda generella 
överenskommelser såsom annan bindande föreskrift än lag. En sådan utredning 
behöver först anknytas till maktuppdelningen i riksdagens primära lagområde 
och regeringens primärområde. 

Regeringens primärområde består till att börja med av normgivningsmakt 
som delegerats till regeringen av riksdagen enligt 8 kap. 3-5 §§ RF. Det 
konstateras ovan att delegation av makt avseende skatt inte kan ske.44 Trots att 
delegation inte får ske, har riksdagen möjlighet att, genom bemyndigande i lag, 
ge regeringen kompetens att meddela föreskrifter genom förordning om anstånd 
med fullgörande av förpliktelser, ett så kallat moratorium.45 Bestämmelsen 
omfattar även skatter. Moratorium är dock endast tillämpligt mer undantagsvis, i 
exempelvis krissituationer,46 och kan därför inte tillämpas i någon högre 
utsträckning i samband med generella överenskommelser. 

Vidare anges i 8 kap. 5 § RF att riksdagen kan bemyndiga regeringen att 
utfärda föreskrifter om när en lag ska träda ikraft och när delar av en lag ska 
börja eller upphöra att tillämpas. Det stadgas även att regeringen kan 
bemyndigas att utfärda föreskrifter avseende tillämpning av en lag i förhållande 
till ett annat land. Det bör därför undersökas om 8 kap. 5 § p. 3 RF47 kan utgöra 
en möjlig grund för att rättfärdiga bemyndigandena som ges i skatteavtal 
avseende generella överenskommelser. 

Genom 8 kap. 10 § äldre RF bemyndigades regeringen att under vissa givna 
förutsättningar förordna att en föreskrift i en lag skulle börja eller upphöra att 
tillämpas. Enligt förarbetena handlade det främst om befogenheter i samband 
med så kallade fullmaktslagar. Som exempel angavs allmänna förfogandelagen 
(1954:280), allmänna ransoneringslagen (1954:280) och lagen (1971:176) om 
vissa internationella sanktioner. Inom ramen för lagarna återfanns således 
bemyndiganden för regeringen att meddela materiella föreskrifter.48 Enligt 
ordalydelsen av 8 kap. 10 § äldre RF gällde bestämmelsen endast det fakultativa 
lagområdet och endast en föreskrift i en lag, dvs. inte en hel lag.49 

Det anges emellertid i förarbetena till den reviderade RF att bemyndigande 
även förekommit, för det första, inom det obligatoriska lagområdet och, för det 
andra, avseende ikraftträdande av lagar i dess helhet.50 Det kan konstateras att ett 
sådant bemyndigande ges regeringen i införlivandelagen till ett skatteavtal. 
Genom bemyndigandet kan regeringen fatta beslut i förordningsform om när 

                                                        
44 Se kap. 5.3.2.1. 
45 Prop. 2009/10:80 s. 271. 
46 Se exempelvis Bull & Sterzel, 2010 s. 201. 
47 Motsvaras av tidigare 8 kap. 10 § RF. 
48 Prop. 1973:90 s. 317. 
49 8 kap. 4 § RF. Prop. 2009/10:80 s. 225. 
50 SOU 2008:42 s. 34 och prop. 2009/10: s. 225. 
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inkorporationslagen och det tillhörande skatteavtalet, i sin helhet, ska börja 
tillämpas.51 

Dessutom har, för det tredje, bemyndiganden godkänts som inneburit att 
regeringen fått bestämma att föreskrifter i lagen ska tillämpas i förhållande till 
annan stat eller mellanfolklig organisation. Detta har gällt i fall av ömsesidighet, 
med vilket avses att den andra staten eller organisationen gett Sverige en 
motsvarande behandling. Som exempel nämns i förarbetena de bemyndiganden 
som återfinns i lagen (1969:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga 
verk och lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.52 

Regeringen har även, för det fjärde, bemyndigats att förordna om lagars 
tillämpning i förhållande till andra länder. I förarbetena till RF nämns lagen 
(1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land och lagen 
(1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land som exempel 
på lagar som innehåller dylika bemyndiganden för regeringen.53 I båda lagarna 
bemyndigas regeringen att meddela föreskrifter om att lagarna endast ska 
tillämpas avseende några av de nordiska länderna.54 

De fyra typerna av bemyndiganden saknade stöd i den äldre RF, vilket 
innebar att bemyndigandena var grundlagsstridiga. Det fastläggs emellertid i 
propositionen till den reviderade RF att den konstitutionella praxis som bildats 
genom godkännande av dylika bemyndiganden ”numera anses vara gällande 
rätt”.55 Det anges vidare: 

Mot den angivna bakgrunden bör bestämmelsen i 8 kap. 10 § RF ändras så att 
det uttryckligen framgår att bemyndiganden enligt bestämmelsen kan avse 
ikraftträdande av en lag i dess helhet och inte endast frågan om en viss 
föreskrift ska börja eller upphöra att tillämpas. Vidare bör det klargöras att 
bestämmelsen gäller inom hela lagområdet och inte endast det fakultativa 
lagområdet. Bestämmelsen bör också ändras så att det framgår att 
bemyndiganden även kan avse föreskrifter om en lags tillämpning gentemot 
vissa länder eller mellanfolkliga organisationer.56 

Den nya bestämmelsen i 8 kap. 5 § RF åsattes därför följande lydelse: 

Riksdagen kan i en lag bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter om    
1. när lagen ska träda i kraft,                                                                            
2. när delar av lagen ska börja eller upphöra att tillämpas, eller                      
3. tillämpning av lagen i förhållande till ett annat land eller en mellanfolklig 
organisation. 

                                                        
51 Se Lindencrona, 1994 s. 15-16. 
52 SOU 2008:42 s. 35. 
53 SOU 2008:42 s. 35. 
54 SOU 2008:42 s. 35. 
55 Prop. 2009/10:80 s. 225. 
56 Prop. 2009/10:80 s. 225. 
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Det kan sammantaget konstateras att RF har förändrats på så sätt att det numera 
är möjligt att i lag bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter om när hela 
lagen ska träda ikraft och när delar av lagen ska börja eller upphöra att tillämpas. 
Dessutom kan regeringen bemyndigas genom lag att meddela föreskrifter om 
hur en lag ska tillämpas i förhållande till ett annat land. Samtliga punkter gäller 
numera både för det fakultativa och det obligatoriska lagområdet. 

Med hänsyn till att den äldre 8 kap. 10 § RF huvudsakligen avsåg 
fullmaktslagar är frågan om det fortfarande måste röra sig om sådana lagar. 
Bemyndigandena som ges i fullmaktslagar faller fortfarande inom ramen för 8 
kap. 5 § RF, men frågan är om det endast kan röra sig om 
beredskapslagstiftning. Det finns inget i förarbetena till den reviderade RF som 
antyder att så måste vara fallet. Inte heller Bull och Sterzel är tydliga i det 
avseendet.57 Lagändringen har gjorts för att lagfästa den praxis som redan 
utbildats och accepterats, men som tidigare varit grundlagsstridig. Det pekar 
snarare på en utvidgning av tillämpningsområdet. De exempel på lagar som 
innehåller bemyndiganden till regeringen, som nämns i förarbetena och ovan, 
har inte heller karaktären av fullmaktslagstiftning. Snarare utvidgas 
tillämpningsområdet för 8 kap. 5 § RF för att förenkla i bland annat 
gränsöverskridande situationer och där någon form av ömsesidighet mellan 
staterna verkar gälla. 

Sammantaget kan, för skatteavtalens vidkommande, konstateras att den 
reviderade 8 kap. 5 § RF numera medger att regeringen bemyndigas utfärda 
förordning avseende ikraftträdande av skatteavtal. Den tidigare 
grundlagsstridiga praxisen är numera lagfäst i RF. Vidare behöver det 
undersökas närmare vad som egentligen omfattas av 8 kap. 5 § p. 3 RF, dvs. att 
regeringen kan meddela föreskrifter om tillämpning av lagen i förhållande till 
annan stat. I förarbetena anges att: 

I praxis har det också godtagits att regeringen fått rätt att förordna inte bara 
om ikraftträdande av en lag utan också om lagens tillämpning i förhållande 
till andra länder eller mellanfolkliga organisationer. Denna praxis får numera 
anses vara gällande rätt.58 

Förarbetena anger således att regeringen, enligt praxis, inte bara haft rätt att 
förordna om ikraftträdande. Regeringen har även förordnat om lagars 
tillämpning i förhållande till andra länder. Vad innebär detta? Kan p. 3 tillämpas 
i förhållande till generella överenskommelser? Enligt p. 3 skulle detta innebära 
att riksdagen i en lag (ett skatteavtal) kunde bemyndiga regeringen (behörig 
myndighet) att meddela föreskrifter (träffa generella överenskommelser) om 
tillämpning av lagen (skatteavtalet) i förhållande till ett annat land (den andra 
avtalsslutande staten). Det som krävs är att ett bemyndigande ges till regeringen 
i egenskap av behörig myndighet. Sådant bemyndigande i lag har redan getts, i 
motsvarande art. 25, i de skatteavtal som anger att behörig myndighet kan ingå 

                                                        
57 Se Bull & Sterzel, 2010 s. 201-202. Se även Jermsten, H. i Karnov para. 192. 
58 Prop. 2009/10:80 s. 225. 
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generella överenskommelser. Genom motsvarande art. 3.1.f anges därtill vad 
som avses med behörig myndighet. I sådant fall skulle p. 3 följaktligen kunna 
anses medföra att regeringen i lag kan bemyndigas att utfärda föreskrifter om 
tillämpning av skatteavtal i förhållande till den andra avtalsslutande staten. 
Något som tidigare har gjorts, men som saknat uttryckligt stöd i RF. 

Är en sådan tolkning av p. 3 möjlig? De exempel på lagar som nämns i 
förarbetena är, återigen, lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i 
annat nordiskt land och lagen (1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i 
annat nordiskt land. Enligt förarbetena59 är de två nämnda lagarna exempel på 
lagar som innehåller bemyndigande för regeringen att förordna om 
tillämpningen av lagarna i förhållande till annan stat.60 Lagarna omfattar 
nordiska konkurser och utgör, mer eller mindre, lagvalsregler. Dvs. ska svensk 
konkurslagstiftning gälla eller motsvarande lagstiftning i det andra nordiska 
landet. Vad betyder då att regeringen har bemyndigats ”förordna om 
tillämpningen av lagen i förhållande till annan stat”? Med stor sannolikhet 
innebär det att regeringen kan bestämma om lagarna ska tillämpas eller inte när 
konkurs inträffat inom någon av de nordiska staterna. Med en sådan innebörd 
kan inte p. 3 anses omfatta generella överenskommelser. Vid generella 
överenskommelser handlar det (normalt) inte om att behörig myndighet ska 
avgöra om skatteavtalet med den andra avtalsslutande staten ska tillämpas eller 
inte. Vid generella överenskommelser handlar det om att nå enighet om hur 
vissa bestämmelser i skatteavtalen ska tolkas eller tillämpas eller hur vissa 
oreglerade situationer ska lösas. 

8 kap. 5 § p. 3 RF kan således inte användas för att ge kompetens till behörig 
myndighet avseende generella överenskommelser. Som en mindre utvikning kan 
något nämnas om regeringens möjlighet att bemyndigas förordna om en lags 
tillämpning i förhållande till annan stat. Om regeringen bemyndigades 
motsvarande möjlighet avseende skatteavtal skulle det innebära att regeringen 
kunde bestämma att skatteavtal inte skulle tillämpas i förhållande till den andra 
avtalsslutande staten i vissa fall. Ett sådant förfarande skulle kunna användas för 
att snabbt förhindra uppkomna situationer av skatteflykt. Det betyder i sådant 
fall att det numera finns en konstitutionell möjlighet till treaty override införd i 
RF.61 

Avslutningsvis kan således konstateras att 8 kap. 5 § p. 3 RF inte kan 
tillämpas vid generella överenskommelser. Det innebär också att det inte finns 
någon kompetens för subdelegation till Skatteverket enligt 8 kap. 10 § RF som 
behöver utredas här. Det kan även nämnas att det sannolikt strider mot RF:s 
principer om maktfördelning att tolka in en ny möjlighet till utfärdande av 
bindande föreskrifter i 8 kap. 5 § p. 3 RF.  

                                                        
59 Prop. 1980/81:35. 
60 SOU 2008:42 s. 35. 
61 Se diskussionen om HFD och treaty override i kap. 1.6. 
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5.3.2.3 Bemyndigande med stöd av 8 kap. 7 § st. 1 RF? 

Frågan är om det finns andra bestämmelser i RF, än ovan anförda, som kan 
aktualiseras avseende behörig myndighets kompetens att ingå generella 
överenskommelser.62 Regeringens primära lagområde består inte bara av 
kompetens delegerad från riksdagen, utan regeringen har även som bekant egen 
kompetens enligt 8 kap. 7 § RF. Nedan analyseras st. 1 i bestämmelsen, vilken 
avser regeringens möjligheter att utfärda verkställighetsföreskrifter.63 
Regeringens kompetens undersöks både avseende reglerade och oreglerade 
generella överenskommelser. I direkt anslutning undersöks även Skatteverkets 
kompetens. 

Den första situationen omfattar således fallet då regeringen utgör behörig 
myndighet och om det finns möjlighet för regeringen att utfärda bindande 
föreskrifter med stöd av 8 kap. 7 § st. 1 RF avseende verkställighetsföreskrifter. 
Om det är möjligt att karaktärisera en generell överenskommelse som en 
verkställighetsföreskrift kan en sådan överenskommelse komma att omfattas av 
regeringens primärområde. En skillnad kan göras mellan administrativa och 
materiella verkställighetsföreskrifter. De administrativa föreskrifterna utgör rena 
tillämpningsföreskrifter och kan sakna självständigt innehåll, medan de 
materiella föreskrifterna mer eller mindre fyller ut lagen.64 Materiella 
verkställighetsföreskrifter kan därför avse hur en lag ska tillämpas,65 även om 
det berör riksdagens obligatoriska lagområde.66 Möjligheterna att utfärda 
verkställighetsföreskrifter innebär dock inte att regeringen får 
normgivningsmakt inom riksdagens lagområde. En förutsättning för att utfyllnad 
av lag ska kunna ske är att lagen är så detaljerad att den inte kan tillföras något 
väsentligen nytt genom regeringens föreskrift. Verkställighetsföreskrifterna får 
således inte medföra något som kan upplevas som ett nytt åliggande för enskilda 
eller utgöra ett nytt ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska 
förhållanden.67 Verkställighetsföreskrifterna får inte tillföra något väsentligen 
nytt som inte redan följer av tidigare föreskrifter.68 De får endast omsätta den 
principiella regeln i själva lagtexten till en detaljföreskrift, exempelvis 
siffertabeller eller liknande, vilka underlättar taxeringsarbetet.69 Det är dock 
allmänt känt, och även huvudsakligen godkänt, att verkställighetsföreskrifter går 
längre inom vissa delar av skatteområdet än vad som är tillåtet enligt RF. Dessa 
föreskrifter fyller dock ett stort behov inom skatterättens område.70 Nedan utreds 
vilka krav som ställs på en verkställighetsföreskrift för att anses förenlig med 
RF. 

                                                        
62 Se kap. 5.3.2.1 och 5.3.2.2. 
63 Se kap. 5.3.1 angående terminologin. 
64 Hultqvist, 1995, s. 162-163 och Strömberg, 1999 s. 131-132. 
65 Bergström, 1995 s. 419. 
66 Prop. 1973:90 s. 211. 
67 Prop. 1973:90 s. 211. 
68 Prop. 2009/10:80 s. 219. 
69 Petrén, 1985 s. 136. 
70 Se Strömberg, 1999 s. 131 och Sterzel, 2010 s. 285. 
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För att en verkställighetsföreskrift ska ha bindande verkan krävs att den 
tillkommit på ett formellt korrekt sätt samt att den inte har upphört att gälla.71 
Kraven är därmed desamma som för lagformen. En svårighet kan dock vara att 
fastställa om det verkligen rör sig om en verkställighetsföreskrift eller om 
föreskriften grundas på delegation eller regeringens restkompetens.72 
Verkställighetsföreskriften får inte strida mot den lag som den fyller ut och inte 
heller själva systematiken i RF med avseende på fördelningen av 
normgivningsmakten mellan riksdag och regering.73 När det gäller vad som ska 
anses vara väsentligen nytt anger Bull och Sterzel: 

Vad som utgör något väsentligt nytt i förhållande till en viss lagbestämmelse 
är svårbedömt och kan sägas i hög grad bero på hur preciserad lagen är. Om 
lagen är mycket detaljerad är det vanligen lätt att avgöra om något nytt 
tillkommit genom verkställighetsföreskrifterna. En mycket allmänt hållen 
lagbestämmelse medför å ena sidan att nästan vad som helst kan sägas 
rymmas däri, å andra sidan att nästan varje föreskrift i anknytning till en 
sådan lag kan sägas tillföra något nytt i sak.74 

Uttalandet innebär således att om lagen är detaljerad kan det lättare bestämmas 
om något nytt tillförts genom föreskriften. Om lagen är mer allmänt hållen kan 
väldigt mycket rymmas däri, men det kan lika gärna anföras att allt som tillförs 
en sådan lag är nytt. 

Kan en generell överenskommelse inrymmas inom ramen för en 
verkställighetsföreskrift? Det måste poängteras att det är riksdagen som stiftar 
lag om skatt och att delegationsförbud gäller på skatterättens område. En 
eventuell möjlighet för verkställighetsföreskrifterna att komma in på 
skatterättens område måste därmed tolkas strikt. Det är dock klart att 
verkställighetsföreskrifter förekommer inom skatterättens område. Visserligen 
behöver ett användande av verkställighetsföreskrifter inte vara lagenligt bara för 
att det faktiskt förekommer. Sammantaget kan följande konstateras. Att en 
verkställighetsföreskrift är materiell innebär, för denna utrednings 
vidkommande, att den till viss del fyller ut ett befintligt skatteavtal. 
Verkställighetsföreskriften får dock inte tillföra något som är väsentligen nytt 
eller utgöra nya åligganden för den skattskyldige. Det innebär att om en generell 
överenskommelse uppfyller nämnda krav kan den utgöra en 
verkställighetsföreskrift, vilket är en bindande föreskrift som regeringen har 
möjlighet att utfärda. Detta stöds av uttalandet i proposition 1995/96:121 i 
samband med upphävandet av bland annat 72 § KL: ”[…] rätten för regeringen 
att meddela närmare föreskrifter för tillämpningen av dubbelbeskattningsavtal 

                                                        
71 Hultqvist, 1995 s. 133. 
72 Hultqvist, 1995 s. 130. 
73 Bergström, 1995 s. 421. 
74 Bull & Sterzel, 2010 s. 204. 
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behöver inte annat lagstöd än vad som följer av [8 kap. 7 § st. 1 RF] angående 
s.k. verkställighetsföreskrift”.75 

Bakgrunden till propositionsuttalandet bör återges för ökad klarhet. Enligt 72 
§ 2 mom. KL, 20 § 2 mom. förordning om statlig inkomstskatt (FSI)76 och 20 § 
2 mom. förordning om statlig förmögenhetsskatt (FSF)77 angavs att Konungen 
kunde träffa överenskommelse med annan stat för att lindra eller eliminera 
dubbelbeskattning. Överenskommelsen skulle avse fördelning av 
beskattningsunderlag mellan Sverige och den andra avtalsslutande staten och 
benämndes fullständiga skatteavtal.78 Dessutom hade Konungen rätt att ingå 
partiella avtal, vilka förordnade att viss inkomst skulle vara helt eller delvis fri 
från beskattning i Sverige. Sådan överenskommelse kunde träffas utan att 
särskilt skatteavtal först ingåtts.79 

År 1921 infördes en bestämmelse i RF vilken stadgade att internationella 
överenskommelser skulle godkännas av riksdagen. Emellertid gavs Konungen 
bemyndigande, efter 1925, att ingå skatteavtal.80 Det föreslogs senare, i samband 
med 1928 -års skattelagstiftning, att samma bemyndigande skulle intas i 72 § 
KL.81 Frågan föll emellertid och återupptogs igen följande år. Då hade dock 
vissa tveksamheter uppkommit avseende Konungens rätt att ingå skatteavtal 
utan riksdagens godkännande. Sammantaget drogs slutsatsen att skatteavtal 
skulle godkännas av riksdagen, men att godkännande inte krävdes i mindre 
viktiga fall.82 Sandström redogör detaljerat för utredningarna och de olika 
argument som framfördes.83 

72 § KL, 20 § FSI och 20 § FSF innehöll inte bara bestämmelser avseende 
Konungens rätt att ingå skatteavtal. I 72 § 3 mom. KL, 20 § 3 mom. FSI och 20 
§ 3 mom. FSF angavs bland annat att Konungen kunde meddela närmare 
föreskrifter för tillämpningen av skatteavtal.84 Sandström påpekar att skatteavtal 
ingicks i allt större omfattning, men att avtalen inte alltid kom att bli tillämpade. 
Tillämpningen skedde framför allt, och gör fortfarande, vid de lokala 
skattemyndigheterna. 

Det är därför nödvändigt, att avtalen bringas till dessa myndigheters 
kännedom, men det är också nödvändigt, att avtalens svårbegripliga innehåll 
därvid förklaras och uttolkas; i annat fall vinnes föga med att bringa avtalet 
till de lokala myndigheternas kännedom.85 

                                                        
75 Prop. 1995/96:121 s. 25. 
76 Förordning om statlig inkomstskatt den 26 juli 1947, (FSI). 
77 Förordning om statlig förmögenhetsskatt den 26 juli 1947, (FSF). 
78 Sandström, 1949 s. 51-52. 
79 Sandström, 1949 s. 52. 
80 Sandström, 1949 s. 52-53. 
81 Sandström, 1949 s. 54. 
82 Sandström, 1949 s. 54-57. 
83 Sandström, 1949 s. 51-57. Se även prop. 1925:209 s. 4-11. 
84 Sandström, 1949 s. 60. 
85 Sandström, 1949 s. 48.  
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I Sverige infördes därför en metod som innebar att skattemyndigheterna i regel 
inte skulle tillämpa själva skatteavtalen. Istället utfärdades en särskild 
tillämpningskungörelse avseende varje avtal. Det var endast kungörelsen som 
skattemyndigheterna och skattedomstolarna skulle tillämpa. Fördelen var att 
myndigheterna endast hade att tillämpa en kungörelse och inte behövde ägna sig 
åt avtalstolkning. Nackdelen var att avtalen kunde berättiga den skattskyldige till 
fler eller mer långtgående lättnader än vad som tagits med i kungörelserna.86 I 
sådant fall ålåg det den skattskyldige att själv yrka på sådana lättnader. Någon 
ledning kunde heller inte ges av skattemyndigheterna. Det är i dagsläget svårt att 
förstå att det här förfarandet var möjligt. I samband med flertalet av 
kungörelserna fanns även anvisningar fogade. Anvisningarna finns fortfarande 
kvar i förhållande till ett antal äldre avtal och innehåller framför allt 
räkneexempel.87 

Bestämmelserna i 72 § KL, 20 § FSI och 20 § FSF behölls i stort sett 
oförändrade fram till 1996.88 De ansågs då som onödiga och upphävdes genom 
SFS 1996:162.89 I förarbetena konstaterades att förhållandet mellan skatteavtal 
och intern rätt numera reglerades genom införlivandelagarna. Rätten för 
regeringen att ingå skatteavtal reglerades dessutom direkt genom 10 kap. RF. 
Det konstaterades även att rätten som regeringen har att förordna att en viss 
inkomst ska vara fri från beskattning i Sverige endast kan utnyttjas när 67 kap. 
38 § SFL är tillämplig. När det gäller regeringens rätt att meddela närmare 
föreskrifter avseende tillämpning av skatteavtal angavs att ytterligare lagstöd än 
vad som följer av 8 kap. 7 § st. 1 RF om verkställighetsföreskrifter inte 
behövdes.90 Lagrådet hade heller inga invändningar mot att 72 § KL upphävdes 
just med hänsyn till att den var onödig.91 Bestämmelserna upphävdes därefter. 

Upphävandet av bestämmelserna förefaller innebära att lagstödet för 
regeringen att ingå skatteavtal numera enbart regleras av RF. Dessutom anförs 
det i förarbetena att regeringen kan utfärda verkställighetsföreskrifter avseende 
tillämpningen av skatteavtal enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF. Det kan således 
konstateras att det, med stöd av förarbetsuttalandet, är möjligt för regeringen att 
utfärda en bindande förskrift, i form av en verkställighetsföreskrift, som baseras 
på en generell överenskommelse.92 Det måste emellertid utredas om detta gäller 
både för reglerade och oreglerade överenskommelser, dvs. på vilket sätt kan 
verkställighetsföreskrifter användas vid generella överenskommelser? 

Om den reglerade överenskommelsen inte tillför något som är väsentligen 
nytt eller utgör nya åligganden i förhållande till den skatteavtalsbestämmelse 
som är ifråga, är det möjligt för regeringen att utfärda en sådan 
överenskommelse genom en verkställighetsföreskrift. Om den reglerade 

                                                        
86 Sandström, 1949 s. 50-51 och 429. 
87 Se kap. 2.2. 
88 Se dock kap. 1.3. 
89 Prop. 1995/96:121 s. 25. 
90 Prop. 1995/96:121 s. 25. 
91 Prop. 1995/96:121 s. 36. 
92 Se även Mattsson, 1990 s. 161 och Dahlberg, 2002 s. 459. 
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överenskommelsen däremot går utöver dessa krav kan den inte utfärdas på 
sådant sätt. Därför måste varje fall prövas noga i syfte att bedöma hur 
långtgående överenskommelsen får vara. Den mest troliga slutsatsen är att om 
verkställighetsföreskrifter är av mer formell karaktär utgör den en 
föreskriftsform som kan godkännas. Däremot är det mer tveksamt att materiella 
verkställighetsförskrifter kan motiveras på skatterättens område. En individuell 
avvägning måste emellertid göras. 

När det däremot gäller oreglerade överenskommelser så ligger det i 
överenskommelsens natur att gå utöver vad som reglerats i skatteavtalen. Det är 
därför högst sannolikt att en oreglerad överenskommelse per se kommer att 
bryta mot kraven för verkställighetsföreskrifter. Dvs. om en viss situation inte 
regleras genom ett skatteavtal och överenskommelse träffas om denna situation, 
så kan det inte ses som en utfyllnad som är förenlig med 8 kap. 7 § st. 1 RF. 
Regeringen kan därmed inte utfärda en generell överenskommelse i ett oreglerat 
fall i form av en verkställighetsföreskrift. För sådant fall krävs lagform. 

I den andra situationen utgör Skatteverket behörig myndighet och det 
behöver därmed undersökas hur delegationsmöjligheterna ser ut vid 
verkställighetsföreskrifter. Kompetens som tillfaller regeringen via 8 kap. 7 § st. 
1 RF kan delegeras till Skatteverket med stöd av 8 kap. 11 § RF. En myndighets 
kompetens att utfärda verkställighetsföreskrifter kräver alltid ett bemyndigande, 
eftersom sådan egen kompetens inte återfinns i RF. Bemyndiganden ska ges 
genom förordning. Verkställighetsföreskrifter som utfärdats utan bemyndigande 
saknar giltig rättsgrund.93 Skatteverket kan, efter delegation, ha möjlighet att 
utfärda bindande föreskrifter i lika stor omfattning, och med samma 
begränsningar, som regeringen. Detta betyder att det torde vara möjligt för 
Skatteverket att bemyndigas ingå generella överenskommelser i reglerade fall, 
om en dylik överenskommelse skulle kunna ha ingåtts och utfärdats av 
regeringen enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF. Möjligheten kan dock endast tillämpas 
inom ramen för den nordiska tillämpningsförordningen och inte enligt 
handläggningsförordningen. Det är däremot inte alls möjligt att bemyndiga 
Skatteverket att ingå generella överenskommelser i oreglerade fall, eftersom 
sådana överenskommelser inte kan inrymmas i 8 kap. 7 § st. 1 RF. 

5.3.2.4 Bemyndigande med stöd av 8 kap. 7 § st. 2 RF? 

Den sista bestämmelsen som kan behöva prövas är 8 kap. 7 § st. 2 RF, vilken 
avser regeringens egen restkompetens. Första punkten i nämnda paragraf 
behandlar regeringens rätt att meddela föreskrifter om verkställande av lag, 
medan andra punkten omfattar det som så att säga har blivit över, dvs. 
regeringens restkompetens.94 Restkompetensen är vidsträckt och det är 
huvudsakligen fråga om förvaltningsrättsliga föreskrifter som inte faller under 8 

                                                        
93 Hultqvist, 1995 s. 138-139. 
94 Se exempelvis Holmberg m.fl., 2012 s. 390. 
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kap. 2 § p. 2 RF.95 Enligt de äldre motiven till föregångaren till 8 kap. 2 § RF 
har bestämmelsen 

[…] utformats på sådant sätt att det skall framgå att även en föreskrift, som 
t.ex. i något hänseende begränsar omfattningen av ett tidigare föreskrivet 
ingrepp i enskildas förhållanden och därför kan sägas på så sätt och vis gå i 
’berättigande’ riktning, omfattas av kravet på lagform.96 

En föreskrift som går i berättigande riktning är exempelvis en ny möjlighet till 
avdragsrätt vid inkomstskattens bestämmande. Enligt nämnda lagrum ska även 
en sådan gynnande bestämmelse beslutas genom lag, vilket egentligen redan 
följer av den formella lagkraftens princip.97 Vad som faller utanför 8 kap. 2 § RF 
är således föreskrifter som är gynnande för enskilda, exempelvis bestämmelser 
om bidrag, utbildning och vård. Dessutom faller föreskrifter som är neutrala 
eller likgiltiga för enskilda utanför bestämmelsen, exempelvis regler om 
organisation och arbetsform för statlig förvaltning.98 Dylika bestämmelser kan 
därmed falla inom regeringens restkompetens.99 

Mot denna bakgrund kan det konstateras att restkompetensen med svårighet 
kan tillämpas vid generella överenskommelser som ska leda till bindande 
föreskrifter avseende skatt. Däremot kan restkompetensen sannolikt tillämpas då 
överenskommelserna rör bindande föreskrifter om exempelvis behörig 
myndighets arbetsformer. I förarbetena anges också att regler om organisation 
och arbetsform för statlig förvaltning utgör exempel på föreskrifter som 
utfärdats inom ramen för restkompetensen.100 Om sådana bestämmelser är 
neutrala eller likgiltiga för enskilda torde de kunna utfärdas av regeringen. 
Denna kompetens kan även delegeras till Skatteverket, i enlighet med 8 kap. 11 
§ RF och bemyndigandet i den nordiska tillämpningsförordningen. Däremot kan 
delegation inte ske inom ramen för handläggningsförordningen, eftersom den 
inte omfattar generella överenskommelser. 

5.3.3 Kompetensprövning vid överenskommelser som allmänna råd 

Ovan utreds situationen då generella överenskommelser ska ses som lag eller 
som annan bindande föreskrift.101 Inom ramen för förevarande avsnitt undersöks 
istället när generella överenskommelser ämnar leda till allmänna råd.102 

Det kan inledningsvis konstateras att det som behörig myndighet, både 
regeringen och Skatteverket, kan göra i förhållande till generella 

                                                        
95 Petrén & Ragnemalm, 1980 s. 195. 
96 Prop. 1973:90 s. 301. 
97 Prop. 1973:90 s. 301-302. Se även 8 kap. 18 § RF. 
98 Prop. 1973:90 s. 210, Strömberg, 1999 s. 153 och 160-165. 
99 Petrén & Ragnemalm, 1980 s. 195. 
100 Prop. 1973:90 s. 210. Se även Strömberg, 1999 s. 153 och 160-165. 
101 Se kap. 5.3.2. 
102 Se kap. 5.1. 
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överenskommelser som avses leda till bindande föreskrifter, kan givetvis även 
göras i samma utsträckning i förhållande till allmänna råd. När det gäller 
regeringen kan det anföras att regeringen har möjlighet att ingå internationella 
överenskommelser enligt 10 kap. 1 § RF, så länge riksdagens godkännande inte 
krävs. Det innebär att det inte krävs något ytterligare bemyndigande för 
regeringen att ingå överenskommelser, utan regeringen kan mer eller mindre 
fritt ingå sådana bestämmelser. Det betyder att regeringen kan ingå generella 
överenskommelser som inte åsyftas leda till bindande föreskrifter, i både 
reglerade och oreglerade fall. 

När det gäller Skatteverket kan följande anföras: ”Såvitt gäller 
myndigheternas rätt att besluta föreskrifter krävs alltid ett bemyndigande från 
regeringen. Myndigheterna kan dock utan särskilt bemyndigande besluta om 
’allmänna råd’.”103 Detta innebär således att det inte krävs något bemyndigande 
för att Skatteverket, i egenskap av behörig myndighet, ska få besluta om 
allmänna råd. Skatteverket har ett flertal produkter stående till buds, vilka inte 
avses leda till generell bundenhet. För det första kan det som benämns just 
Skatteverkets allmänna råd ges ut, vilka utgör verkets råd om tillämpning av 
olika författningar.104 Råden anger vanligen hur någon kan eller bör handla i 
vissa hänseenden. För det andra tas ställningstaganden fram för att åstadkomma 
en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Ställningstagandena 
kallas styrsignaler. För det tredje ges meddelanden ut, vilka numera motsvaras 
av de tidigare rekommendationerna.105 Även om den här typen av föreskrifter 
inte binder enskilda eller domstolar, verkar de för en enhetlig syn inom 
myndigheten, avseende vissa särskilt behandlade frågor. 

Det bör noteras att Skatteverkets produkter inte i sig medför att Skatteverket 
får börja ingå internationella överenskommelser på ett godtyckligt sätt. 10 kap. 2 
§ RF utesluter dock inte möjligheten för svensk förvaltningsmyndighet att ingå 
överenskommelse med en annan stats regering eller ministerium. Detta kan bli 
aktuellt exempelvis då motsvarande förvaltningsuppgift i den andra staten 
handläggs av ett sådant organ.106 Nämnda produkter kan utgöra ett sätt att skapa 
en enhetlig syn inom verket på hur vissa situationer kan lösas. Att denna syn 
sedan har skapats genom ett, med den andra behöriga myndigheten, gemensamt 
samförstånd är sannolikt inte lagstridigt. I alla fall inte i enlighet med den 
nordiska tillämpningsförordningen där bemyndigande av generella 
överenskommelser har getts till Skatteverket. 

                                                        
103 Holmberg m.fl., 2012 s. 353. 
104 Se kap. 5.1. 
105 Informationen är hämtad från http://www.skatteverket.se/rattsinformation 
106 Prop. 1973:90 s. 360-361. 
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5.3.4 Sammanfattande slutsatser – kompetensfrågor 

5.3.4.1 Den rättsliga kartan107 

Avsnittet rör den första forskningsuppgiften. Uppgiften innebär en undersökning 
av den rättsliga kartan avseende ömsesidiga överenskommelser för svenskt 
vidkommande. 

I kap. 5.3 undersöks vilken kompetens behörig myndighet har enligt RF i 
förhållande till generella överenskommelser.108 Fokus läggs framför allt vid kap. 
8 och 10 RF och nedan ges en kortare sammanfattning av de viktigaste 
slutsatserna. Inledningsvis presenteras resultaten av undersökningen i 
tabellform: 

Tabell 9: Resultat av undersökning avseende generella överenskommelsers 
förenlighet med RF. 

 
Typsituation BM Typ av ök. Karaktär Åsyftad effekt 

1 Reg. Generell Reglerad Bindande föreskrift 
RESULTAT: 
* Kan ej ingås om lag enligt 8 kap. 2-3, 18 §§, 10 kap. 3 § RF  
kan dock ingås om riksdagens godkännande ges. 
* Kan ingås om ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF. 
* Kan ingås om ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF. 

2 SKV Generell Reglerad Bindande föreskrift 
RESULTAT: 
Nej enligt handläggningsförordningen. 
 
RESULTAT: 
Ja enligt den nordiska tillämpningsförordningen:  
* Kan ej ingås om lag enligt 8 kap. 2-3, 18 §§, 10 kap. 2 § RF  
krävs riksdagens godkännande  bemyndigande inte möjligt. 
* Om ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF, så delegation enligt 8 kap. 11 
§ RF. 
* Om ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF, så delegation enligt 8 kap. 11 
§ RF. 

 
  

                                                        
107 Se kap. 1.2.2. 
108 Se kap. 5.3.2 och 5.3.3. 
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Fortsättning tabell 9 
Typsituation BM Typ av ök. Karaktär Åsyftad effekt 

3 Reg. Generell Oreglerad Bindande föreskrift 
RESULTAT: 
* Kan ej ingås om lag enligt 8 kap. 2-3, 18 §§, 10 kap. 3 § RF  
kan dock ingås om riksdagens godkännande ges. 
* Ej ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF. 
* Ej ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF. 

4 SKV Generell Oreglerad Bindande föreskrift 
RESULTAT: 
Nej enligt handläggningsförordningen. 
 
RESULTAT: 
Ja enligt den nordiska tillämpningsförordningen:  
* Kan ej ingås om lag enligt 8 kap. 2-3, 18 §§, 10 kap. 2 § RF  
krävs riksdagens godkännande  bemyndigande inte möjligt. 
* Ej ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF, så ej delegation enligt 8 kap. 11 
§ RF. 
* Ej ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF, så ej delegation enligt 8 kap. 11 
§ RF. 

5 Reg. Generell Reglerad Allmänna råd 
RESULTAT: 
Kan ingås om ok enligt 10 kap. 1, 3 §§ RF. 
Kan ingås om ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF. 
Kan ingås om ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF. 

6 SKV Generell Reglerade Allmänna råd 
RESULTAT: 
Nej enligt handläggningsförordningen.  Krävs dock sannolikt 
inte bemyndigande. 
 
RESULTAT: 
Ja enligt den nordiska tillämpningsförordningen + ok enligt 10 
kap. 2 § RF.  Krävs dock sannolikt inte bemyndigande, men 
ändå: 
* Om ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF, så delegation enligt 8 kap. 11 
§ RF. 
* Om ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF, så delegation enligt 8 kap. 11 
§ RF. 

7 Reg. Generell Oreglerad Allmänna råd 
RESULTAT: 
* Kan ingås om ok enligt 10 kap. 1, 3 §§ RF. 
* Kan ingås om ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF. 
* Kan ingås om ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF. 
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Fortsättning tabell 9 
Typsituation BM Typ av ök. Karaktär Åsyftad effekt 

8 SKV Generell Oreglerad Allmänna råd 
RESULTAT: 
Nej enligt handläggningsförordningen  krävs dock sannolikt 
inte bemyndigande. 
 
RESULTAT: 
Ja enligt den nordiska tillämpningsförordningen + ok enligt 10 
kap. 2 § RF.  Krävs dock sannolikt inte bemyndigande, men 
ändå: 
* Om ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF, så delegation enligt 8 kap. 11 
§ RF. 
* Om ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF, så delegation enligt 8 kap. 11 
§ RF. 

 
Det kan först fastställas att det är riksdagen som har den huvudsakliga 
normgivningsmakten inom det skatterättsliga området. Föreskrifter om skatt ska 
normalt sett ha lagform och lagarna ska stiftas av riksdagen. Skatter faller inom 
riksdagens obligatoriska lagområde och lagstiftningsmakt inom skatteområdet 
får inte delegeras.109 

I de fall som regeringen utgör behörig myndighet och det handlar om en 
generell överenskommelse som ska leda till en bindande föreskrift kan följande 
konstateras. Regeringen är förhindrad att ingå en överenskommelse, både 
reglerad och oreglerad, som kräver riksdagens godkännande samt utfärda en 
föreskrift som ska åsättas lagform. Detta följer av 10 kap. 3 § RF samt 1 kap. 4 § 
RF och 8 kap. 2-3 §§ RF. Däremot kan en generell överenskommelse, reglerad 
eller oreglerad, ingås om riksdagens godkännande lämnas. Regeringen måste i 
sådant fall lägga fram en proposition till riksdagen om antagande av en lag 
avseende överenskommelsens innehåll. Överenskommelsen kan sedan 
exempelvis bifogas det berörda skatteavtalet genom ett protokoll. Inte heller 
Skatteverket kan ingå eller utfärda dylika överenskommelser enligt 10 kap. 2 § 
RF samt 1 kap. 4 § RF och 8 kap. 2 § RF. Det kan även tilläggas att eftersom ett 
skatteavtal utgör lag, så kan inte behörig myndighet göra tillägg eller ändringar 
till en lag utan riksdagens godkännande. Det nämnda följer av den formella 
lagkraftens princip i 8 kap. 18 § RF.110 

Med hänsyn till att behörig myndighet inte kan utfärda ny lag för att 
implementera en generell överenskommelse, måste det undersökas om det finns 
andra bindande föreskrifter som kan tillämpas istället. Det konstateras därvid att 
8 kap. 5 § p. 3 RF inte kan utgöra en möjlig grund för regeringen att utfärda 
föreskrifter om tillämpning av skatteavtal i förhållande till den andra 
avtalsslutande staten.111 Vidare undersöks om regeringen kan utfärda bindande 

                                                        
109 Se kap. 5.3.2.1. 
110 Se kap. 5.3.2.1. 
111 Se kap. 5.3.2.2. 
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föreskrifter avseende generella överenskommelser genom verkställighets-
föreskrifter i 8 kap. 7 § st. 1 RF. En verkställighetsföreskrift kan fylla ut lagen, 
men får inte tillföra några nya åligganden för enskilda eller utgöra nya ingrepp. 
Om föreskriften uppfyller kraven så kan det bli aktuellt att tillämpa möjligheten, 
men det är sannolikt inte möjligt att få en generell överenskommelse i ett 
oreglerat fall att omfattas. Delegation kan även ske till Skatteverket enligt 8 kap. 
11 § RF i det reglerade fallet.112 Detta är emellertid endast möjligt genom den 
nordiska tillämpningsförordningen, vilken avser det nordiska avtalet. 

Även 8 kap. 7 § st. 2 RF avseende regeringens egen restkompetens 
undersöks i förhållande till generella överenskommelser. Bestämmelsen innebär 
att föreskrifter som är gynnande, neutrala och likgiltiga kan få utfärdas av 
regeringen. Restkompetensen får emellertid inte komma in på skatterättens 
område. Däremot är det möjligt att utfärda bindande föreskrifter med stöd av 
restkompetensen, om exempelvis behörig myndighets interna arbetssätt och 
liknande, om föreskrifterna är neutrala eller likgiltiga för enskilda. Delegation 
kan ske till Skatteverket enligt 8 kap. 11 § RF. Detta gäller dock endast inom 
den nordiska tillämpningsförordningen.113 

Det utreds vidare i avsnittet om situationen förändras om generella 
överenskommelser ämnar leda till allmänna råd, istället för generellt bindande 
föreskrifter.114 Enligt 10 kap. 1 § RF kan regeringen ingå internationella 
överenskommelser som inte kräver riksdagens godkännande. Det innebär att 
generella överenskommelser i både reglerade och oreglerade fall kan ingås av 
regeringen om de endast avses leda till allmänna råd. Det krävs således inget 
ytterligare bemyndigande för ingående av dylika överenskommelser. 

10 kap. 2 § RF utesluter heller inte att svensk förvaltningsmyndighet får ingå 
internationella överenskommelser. Delegation av regeringens kompetens enligt 
8 kap. 7 § st. 1 och 2 RF kan även delegeras till Skatteverket enligt 8 kap. 11 § 
RF. Detta är möjligt genom den nordiska tillämpningsförordningen, men inte 
genom handläggningsförordningen. Det krävs emellertid inget bemyndigande 
för att Skatteverket, såsom behörig myndighet, ska få besluta om allmänna råd. 
Det torde därmed vara möjligt för Skatteverket att ingå sådana 
överenskommelser inom ramen för samtliga skatteavtal och inte bara det 
nordiska. Skatteverket har ett flertal produkter som kan tillämpas, så som just 
allmänna råd, ställningstaganden eller styrsignaler samt meddelande. Dessa 
produkter kan till exempel användas för att skapa en enhetlig syn inom 
myndigheten. Att denna syn har skapats genom, ett med den andra behöriga 
myndigheten, gemensamt samförstånd strider sannolikt inte mot 10 kap. RF.115 

I den fortsatta undersökningen behandlas samtliga möjligheter för behörig 
myndighet att ingå generella överenskommelser, vilka nämns ovan. Det bör 
dock beaktas att behörig myndighets möjligheter att ingå en generell 
överenskommelse, utan riksdagens godkännande, är begränsade. 

                                                        
112 Se kap. 5.3.2.3. 
113 Se kap. 5.3.2.4. 
114 Se kap. 5.3.3 och 5.1. 
115 Se kap. 5.3.3. 
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5.3.4.2 Ett konsistent regelsystem?116 

Genom den andra forskningsuppgiften undersöks om det svenska regelsystemet 
avseende ömsesidiga överenskommelser är konsistent utformat. Inom ramen för 
detta avsnitt berörs den första117 och andra118 utvärderingsgrunden. 

Vid generella överenskommelser blir det särskilt viktigt att beakta den 
maktfördelning som finns nedlagd i RF. Det är riksdagen som stiftar lag om 
skatt och denna makt kan inte delegeras till varken till regeringen eller 
Skatteverket. Om en generell överenskommelse avses ha karaktären av lag, så 
krävs riksdagens godkännande och det är endast regeringen som kan ingå en 
sådan överenskommelse.119 Det följer således av gängse principer om 
maktfördelning att lagstiftningsmakten endast kan tillfalla riksdagen. Det utgör 
därtill en rättssäkerhetsaspekt för medborgarna att bindande lagar endast kan 
utfärdas efter riksdagens godkännande. 

Det finns dock viss möjlighet för behörig myndighet att ingå generella 
överenskommelser, utan att de ska åsättas lagform. I begränsad utsträckning kan 
behörig myndighet utfärda bindande föreskrifter med stöd av 
verkställighetsföreskrifter och restkompetensen, utan att det strider mot 8 kap. 
RF.120 

Problemet är att bemyndigandena i skatteavtalen, handläggningsförordningen 
samt den nordiska tillämpningsförordningen är breda och generellt utformade. 
Bemyndigandena är således alltför omfattande i förhållande till RF, vilket 
innebär att de till viss del strider mot RF. Regelsystemet avseende generella 
överenskommelser är därmed inte konsistent. 

5.4 Införlivande och offentliggörande 

5.4.1 Inledning 

I föregående kap. 5.3 undersöks vilka regler som ska tillämpas, och på vilket sätt 
de ska tillämpas, vid utredningen av behörig myndighets kompetens att ingå 
generella överenskommelser. Det fastläggs att skatteavtalen innehåller 
bemyndigande till behörig myndighet som till viss del strider mot RF. Det 
konstateras dock att det ändå finns vissa möjligheter, om än i begränsad 
utsträckning, att ingå generella överenskommelser.121 I detta avsnitt undersöks 
därav vad som gäller vid godkännandet av en generell överenskommelse såsom 
träffad internationell överenskommelse,122 hur införlivandet ska gå till,123 vilken 

                                                        
116 Se kap. 1.2.3. 
117 Se kap. 1.2.3.2. 
118 Se kap. 1.2.3.3. 
119 Se kap. 5.3.2.1. 
120 Se kap. 5.3.2.3 och 5.3.2.4. 
121 Se kap. 5.3.4. 
122 Se kap. 5.4.2. 



5. Generella överenskommelser 

293 

föreskriftsform som kan tillämpas124 samt vad som gäller för offentliggörande125 
och eventuell sekretess126. 

5.4.2 Godkännande 

Det kan till att börja med fastslås att det enligt 10 kap. 3 § RF krävs riksdagens 
godkännande vid ingående av en internationell överenskommelse i vissa fall.127 
Av den anledningen läggs en proposition till riksdagen vid antagandet av 
exempelvis skatteavtal. När det gäller själva godkännandet av en internationell 
överenskommelse anger art. 11 VCLT att: “The consent of a State to be bound 
by a treaty may be expressed by signature, exchange of instruments constituting 
a treaty, ratification, acceptance, approval or accession, or by any other means if 
so agreed.” 

Det vanligaste sättet för en stat att uttrycka sin bundenhet utgörs av signering 
och ratifikation.128 Det kan därför vara av värde att undersöka vad som avses 
med ratifikation.129 Ett synsätt är att ratifikation görs i två steg. Först ska 
organet, motsvarande den svenska riksdagen, godkänna överenskommelsen. 
Förfarandet kan kallas konstitutionell ratifikation. Det andra steget är den 
internationella proceduren, vilken gör att avtalet träder ikraft. Ikraftträdandet 
sker genom någon form av formellt utväxlande av, eller deposition av, 
ratifikationsinstrument.130 Ett annat synsätt är att ratifikation är en ensam, 
formell handling av landets ledning genom vilken ett åtagande görs att fullfölja 
de åligganden som följer av en internationell överenskommelse. Enligt sist 
nämnda synsätt är inte ratifikationen beroende av ytterligare utväxlingar av 
instrument för att anses fullbordad.131 

I de svenska förarbetena anges att ratifikation är ett slutligt godkännande av 
det statliga organ som enligt interna statsrättsliga bestämmelser är behörigt att 
ingå internationella överenskommelser. Innebörden är, enligt förarbetena, att de 
avtalsslutande staterna blir folkrättsligt bundna av exempelvis ett skatteavtal 
genom deposition eller utväxling av ratifikations- eller anslutningshandlingar.132 
Alternativt kan notifikation ske, vilket innebär ett förenklat förfarande där 
staterna på diplomatisk väg översänder noter till varandra. Av noterna framgår 
att respektive stat i sådant fall har godkänt skatteavtalet.133 

                                                                                                                                  
123 Se kap. 5.4.3. 
124 Se kap. 5.4.4. 
125 Se kap. 5.4.5. 
126 Se kap. 5.4.6. 
127 Se exempelvis kap. 5.3.2. 
128 Akehurst/Malanczuk, 1997 s. 131-132. Närmare om ”expression of consent to be bound by a 
treaty”, se Sinclair, 1984 s. 39-42. 
129 Se även art. 14.1 VCLT och exempelvis Shaw, 2003 s. 819-820. 
130 Crawford, 2012 s. 372-373 och 441-442. 
131 Fitzmaurice, 2010 s. 177-178. 
132 SOU 1974:100 s. 34. 
133 Lindencrona, 1994 s. 15. 
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När det gäller generella överenskommelser, så är bundenheten 
sammankopplad med den form som krävs för införlivandet. Härmed avses att 
om den generella överenskommelsen måste införlivas med lag, så bör 
ratifikation ske. Om den generella överenskommelsen däremot inte kräver 
riksdagens godkännande kan det vara tillräckligt med exempelvis signering för 
att bundenhet ska uppstå. 

5.4.3 Införlivande 

En stat kan behandla en internationell överenskommelse som en del av den 
interna rätten, utan att det behövs någon form av interna föreskrifter för att 
införliva överenskommelsen. Den ska således tillämpas direkt.134 Andra stater, 
exempelvis Sverige, fordrar särskilda internrättsliga bestämmelser för att 
internationella överenskommelser ska kunna bli tillämpliga i staten.135 I de fall 
åtagandena i överenskommelsen inte är förenliga med den interna rätten måste 
de interna bestämmelserna ändras eller kompletteras.136 Förfarandet sker därmed 
utifrån ett mer dualistiskt synsätt ifråga om internationella överenskommelsers 
förhållande till svensk intern lagstiftning.137 

Inom kap. 7.4 behandlas dualism kontra monism närmare, men för 
undersökningen i förevarande avsnitt kan följande behöva fastläggas. Enligt det 
dualistiska synsättet är folkrätten och den nationella svenska rätten två skilda 
rättssystem. En internationell överenskommelse utgör därför ett åtagande endast 
för de avtalsslutande staterna. Bestämmelserna måste först införlivas med den 
svenska rätten för att få en internrättslig verkan.138 Införlivandet i dualistiska 
stater kan framför allt ske genom antingen transformation eller inkorporation.139 

Transformation kan huvudsakligen ske genom två olika tillvägagångssätt. 
Det första sättet medför en omskrivning av bestämmelserna i 
överenskommelsen, vilket innebär att de omarbetas till sedvanlig 
författningstext.140 Då undersöks, för det första, om det finns en motsvarighet till 
den internationella överenskommelsen i de interna reglerna. Om det kan 
konstateras att den interna rätten inte strider mot bestämmelserna, behöver ingen 
åtgärd vidtas.141 Saknar den interna rätten motsvarighet eller innehåller den 
bestämmelser som strider mot överenskommelsen, måste ifrågavarande 
bestämmelser ändras. EU-rättsliga direktiv utgör exempel på bestämmelser som 
kan lämpa sig för transformationsmetoden. Genom transformering omarbetas 
den internationella överenskommelsen eller internationella bestämmelsen på så 
sätt att den interna regleringen får en systematisk, lagteknisk och redaktionell 

                                                        
134 SOU 1974:100 s. 44. 
135 SOU 1974:100 s. 44-45. 
136 SOU 1974:100 s. 45. 
137 Se utredning av Vogel, H-H., 1992 s. 343-365. 
138 Fensby, 1995 s. 414. 
139 SOU 1974:100 s. 45. 
140 SOU 1974:100 s. 48-49. 
141 SOU 1974:100 s. 45-46. 
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utformning som överensstämmer med den nationella lagstiftningen i övrigt.142 
Vid transformation brukar endast de bestämmelser som rör svenska förhållanden 
tas med.143 Transformation kan, för det andra, innebära att en mer eller mindre 
ordagrann översättning av texten i överenskommelsen intas i en intern 
författning.144 

Inkorporationsmetoden innebär att den internationella överenskommelsen 
ska tillämpas internt och därmed införas i den nationella rättsordningen i 
oförändrat skick. De EU-rättsliga förordningarna utgör typiska exempel på 
bestämmelser som lämpligen bör inkorporeras. Detsamma gäller även vid 
införlivande av exempelvis skatteavtal.145 

Inkorporationen kan omfatta hela överenskommelsen eller delar därav. 
Konsekvensen blir att bestämmelsens autentiska text ligger till grund för 
rättstillämpning samt att tolkning ska ske enligt folkrättsliga tolkningsregler.146 
Inkorporation innebär att båda staters förpliktelser tas in i svensk lag. Den andra 
staten kan däremot inte bli bunden genom svensk lag, utan blir folkrättsligt 
bunden genom avtalet.147 Själva införlivandet sker genom att det i en lag eller 
annan författning föreskrivs att den internationella överenskommelsen eller delar 
därav ska gälla som intern rätt och därmed tillämpas av nationella myndigheter. 
De inkorporerade bestämmelserna fogas då vanligen som bilaga till lagen.148 

För att en internationell överenskommelse ska kunna inkorporeras måste den 
kunna tillämpas enligt sin ordalydelse. Huvudsakligen ställs två krav för att 
inkorporation ska vara möjlig. För det första måste bestämmelsen ange att 
enskilda individer eller andra rättssubjekt utgör dess adressater, dvs. klart ange 
till vem som bestämmelsen riktas. För det andra måste bestämmelsen vara så 
fullständig och klart formulerad att den kan tillämpas utan kompletterande 
föreskrifter, dvs. den måste kunna fungera som en rättsregel för dess 
adressater.149 

Vid inkorporation är det den autentiska texten som ligger till grund för 
tolkning och tillämpning, även om den är avfattad på annat språk än svenska.150 
Vid transformation är det en sedvanlig svensk författningstext som ska 
tillämpas.151 Den principiella skillnaden är dock inte så stor i verkligheten. En 
överenskommelse vars autentiska språk är annat än svenska, inkorporeras 
vanligtvis tillsammans med en översättning. Det är därför troligt att det är den 
svenska översättningen som används först vid tillämpning och att den utländska 

                                                        
142 SOU 1974:100 s. 46. 
143 Prop. 2004/05:12 s. 44. 
144 SOU 1974:100 s. 53. 
145 SOU 1974:100 m.m. s. 11. För en utförlig diskussion om inkorporering eller transformation i ett 
konkret fall, se prop. 2004/05:12 s. 44. 
146 SOU 1974:100 s. 46. Se kap. 1.5.2. 
147 Prop. 2004/05:12 s. 42. 
148 SOU 1974:100 s. 54. 
149 SOU 1974:100 s. 86-87 och 95. 
150 Se kap. 1.5.2. 
151 SOU 1974:100 s. 96. 
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texten inte används förrän vid tveksamma tolkningsfall.152 Då en internationell 
överenskommelse har transformerats är det istället den svenska lagtexten som 
ska tillämpas. Uppkommer tveksamheter om bestämmelsernas innebörd är det 
dock troligt att den utländska texten och överenskommelsens förarbeten kommer 
användas vid tolkningen av den svenska lagtexten.153 

Det finns inga föreskrifter, varken folkrättsligt sett eller i RF, om hur 
införlivandet av internationella överenskommelser bör ske i Sverige. Det 
väsentliga är att innehållet och omfattningen av landets åtaganden i en 
överenskommelse tydligt återspeglas i den interna lagstiftningen som följer av 
införlivandet.154 Några generella riktlinjer, vilka kort presenteras nedan, kan 
emellertid utläsas av betänkandet om författningspublicering.155 För det första 
gäller för internationella överenskommelser som har en svensk autentisk text att 
införlivande generellt sett sker genom inkorporation.156 För överenskommelser 
som saknar svensk autentisk text, gäller för det andra, att metoden 
transformation genom översättning bör väljas. En transformation behöver, för 
det tredje, inte ske på traditionellt sätt, utan det är fullt möjligt att en svensk 
översättning av den autentiska utländska texten upphöjs till svensk författning.157 
I sådant fall blir innebörden att den svenska översättning ses som lag.158 För 
vissa myndigheter (och enskilda) kan det, för det fjärde, vara mer naturligt att 
tillämpa bestämmelserna i en överenskommelse på det autentiska utländska 
språket.159 I dylika fall måste en inkorporation göras tillsammans med en svensk 
översättning. Omvänt finns, för det femte, vissa fall då transformation är att 
föredra, exempelvis då bestämmelserna behöver omarbetas ur rättssystematiska 
skäl.160 

Mot den här bakgrunden kan det konstateras att det bör ske en individuell 
prövning i varje enskilt fall om vilken metod som är mest lämpad för 
införlivandet av en internationell överenskommelse.161 Trots denna slutsats 
undersöks i det följande vad som kan utgöra en lämplig form, ur ett mer 
generellt perspektiv, för införlivande av generella överenskommelser. 

Vid en första anblick kan transformation ses som en smidig metod för 
införlivande av generella överenskommelser. I samband med transformation kan 
överenskommelsen omarbetas både språkligt och redaktionellt för att strukturellt 
anpassas till svensk lagstiftningsteknik och skatteavtalet i övrigt.162 En 
genomgripande genomarbetning av överenskommelsen är även motiverad av 

                                                        
152 SOU 1974:100 s. 96-97. 
153 SOU 1974:100 s. 97. 
154 Fensby, 1995 s. 416. 
155 SOU 1974:100 Internationella överenskommelser och svensk rätt. Betänkande av utredningen 
om författningspublicering m.m. Därtill kan även prop. 1975/76:205 kan ge god ledning avseende 
införlivande av internationella överenskommelser med svensk rätt. 
156 SOU 1974:100 s. 98. 
157 SOU 1974:100 s. 98-99. 
158 SOU 1974:100 s. 100. 
159 SOU 1974:100 s. 100. 
160 SOU 1974:100 s. 101. 
161 Se även SOU 1974:100 s. 102. 
162 Se prop. 1989/90:12 s. 6. 
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kravet på att det svenska språket som tillämpas av det allmänna ska vara vårdat, 
enkelt och begripligt.163 Dessvärre kan det uppstå tveksamheter vid tolkning av 
texten, staterna emellan, som uppkommer på grund av den ensidiga 
ombearbetningen av den gemensamt överenskomna texten. Därför torde 
inkorporationsmetoden vara att föredra för införlivande, vilken även tillämpas 
vid införlivande av exempelvis skatteavtal som nämnts ovan. Inkorporation har 
också tillämpats i praktiken, då generella överenskommelser intagits i protokoll 
som bilagts skatteavtal. I vissa fall har den faktiska skriftväxlingen mellan de 
båda behöriga myndigheterna tagits med.164 Fördelen är att man mer eller 
mindre tydligt kan se hur överenskommelsen tillkommit och därmed erhålla 
hjälp vid tolkning och tillämpning. Dessutom minskar förhoppningsvis risken 
för missförstånd mellan staterna avseende just tolkning och tillämpning av 
bestämmelsen. 

5.4.4 Val av föreskriftsform 

Utifrån den generella utredningen i föregående kap. 5.4.3 framgår det att en 
internationell överenskommelse måste införlivas med svensk rätt på något sätt 
för att kunna tillämpas rättsligt i Sverige. Det fastslås även att 
inkorporationsmetoden torde vara att föredra vid införlivande av generella 
överenskommelser. I det följande avsnittet utreds genom vilken föreskriftsform 
som en generell överenskommelse bör införlivas. Det bör här erinras om 
terminologidiskussionen i kap. 5.3.1. 

För att mer precist utröna vilken form som en generell överenskommelse bör 
eller kan åsättas för implementering används Tabell 9, vilken anger resultatet 
från undersökningen av behörig myndighets kompetens vid tillämpning av RF 
samt handläggningsförordningen och den nordiska tillämpningsförordningen.165 
Tabellen plockas isär nedan och möjliggör en tydligare undersökning av varje 
enskild typsituation. 
 
Typsituation 1: 
 
Typsituation BM Typ av ök. Karaktär Åsyftad effekt 

1 Reg. Generell Reglerad Bindande föreskrift 
RESULTAT: 
* Kan ej ingås om lag enligt 8 kap. 2-3, 18 §§, 10 kap. 3 § RF  
kan dock ingås om riksdagens godkännande ges. 
* Kan ingås om ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF. 
* Kan ingås om ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF. 

 

                                                        
163 10-11 §§ språklag (2009:600). Se även prop. 2008/09:153 s. 32. 
164 Se exempelvis avtalet med Singapore (1968). 
165 Se kap. 5.3.4. 
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I typsituation 1 utgör regeringen behörig myndighet och det rör sig om en 
reglerad överenskommelse med bindande effekt. Det kan först konstateras att 
om en dylik överenskommelse ska implementeras i form av lag krävs riksdagens 
godkännande. Ges godkännande kan lagformen därmed tillämpas. Om 
överenskommelse kan ingås enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF, innebär det att regeringen 
av egen kraft kan utfärda verkställighetsföreskrifter. Sådana föreskrifter är 
bindande om de uppfyller vad som krävs. Likaså finns viss begränsad möjlighet 
till utfärdande av bindande föreskrifter med stöd av restkompetensen i 8 kap. 7 § 
st. 2 RF. 
 
Typsituation 2: 
 
Typsituation BM Typ av ök. Karaktär Åsyftad effekt 

2 SKV Generell Reglerad Bindande föreskrift 
RESULTAT: 
Nej enligt handläggningsförordningen. 
 
RESULTAT: 
Ja enligt den nordiska tillämpningsförordningen:  
* Kan ej ingås om lag enligt 8 kap. 2-3, 18 §§, 10 kap. 2 § RF  
krävs riksdagens godkännande  bemyndigande inte möjligt. 
* Om ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF, så delegation enligt 8 kap. 11 
§ RF. 
* Om ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF, så delegation enligt 8 kap. 11 
§ RF. 

 
I typsituation 2 är Skatteverket behörig myndighet och det rör sig om en 
reglerad överenskommelse som åsyftas ha bindande effekt. Bemyndigande har 
inte getts genom handläggningsförordningen, men däremot genom den nordiska 
tillämpningsförordningen. Skatteverket kan dock inte bemyndigas ingå en 
internationell överenskommelse som kräver riksdagens godkännande, vilket får 
till följd att lagformen inte är aktuell i förhållande till Skatteverkets 
överenskommelser. Om regeringen kan ingå överenskommelser enligt 8 kap. 7 § 
st. 1 och 2 RF är det möjligt att via delegation bemyndiga Skatteverket att ingå 
liknande överenskommelser enligt 8 kap. 11 § RF. Skatteverket kan därmed 
också utfärda verkställighetsföreskrifter och andra bindande föreskrifter, under 
förutsättning att de uppfyller kraven enligt 8 kap. 7 § st. 1 och 2 RF. Detta gäller 
enligt den nordiska tillämpningsförordningen för det nordiska skatteavtalet. 
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Typsituation 3: 
 
Typsituation BM Typ av ök. Karaktär Åsyftad effekt 

3 Reg. Generell Oreglerad Bindande föreskrift 
RESULTAT: 
* Kan ej ingås om lag enligt 8 kap. 2-3, 18 §§, 10 kap. 3 § RF  
kan dock ingås om riksdagens godkännande ges. 
* Ej ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF. 
* Ej ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF. 

 
I typsituation 3 utgörs behörig myndighet av regeringen, den generella 
överenskommelsen är oreglerad och effekten som åsyftas är bindande. I dessa 
fall krävs lagform, eftersom riksdagens godkännande behövs. Det är inte möjligt 
att utfärda föreskrifter med stöd av 8 kap. 7 st. 1 och 2 RF, eftersom en 
oreglerad överenskommelse kommer att gå utöver vad som gäller för 
verkställighetsföreskrifter och andra bindande föreskrifter. 
 
Typsituation 4: 
 
Typsituation BM Typ av ök. Karaktär Åsyftad effekt 

4 SKV Generell Oreglerad Bindande föreskrift 
RESULTAT: 
Nej enligt handläggningsförordningen. 
 
RESULTAT: 
Ja enligt den nordiska tillämpningsförordningen:  
* Kan ej ingås om lag enligt 8 kap. 2-3, 18 §§, 10 kap. 2 § RF  
krävs riksdagens godkännande  bemyndigande inte möjligt. 
* Ej ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF, så ej delegation enligt 8 kap. 11 
§ RF. 
* Ej ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF, så ej delegation enligt 8 kap. 11 
§ RF. 

 
I typsituation 4 är Skatteverket behörig myndighet, överenskommelsen 
oreglerad och den åsyftade effekten bindande. Bemyndigande har gjorts genom 
den nordiska tillämpningsförordningen, men inte enligt 
handläggningsförordningen. Med hänsyn till att det handlar om en oreglerad 
överenskommelse krävs riksdagens godkännande. Skatteverket kan inte 
bemyndigas ingå en sådan överenskommelse. Det är heller inte möjligt för 
regeringen att utfärda föreskrifter med stöd av 8 kap. 7 § st. 1 och 2 RF. Av den 
anledningen är det därmed inte möjligt med delegation till Skatteverket enligt 8 
kap. 11 § RF. 
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Typsituation 5: 
 
Typsituation BM Typ av ök. Karaktär Åsyftad effekt 

5 Reg. Generell Reglerad Allmänna råd 
RESULTAT: 
* Kan ingås om ok enligt 10 kap. 1, 3 §§ RF. 
* Kan ingås om ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF. 
* Kan ingås om ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF. 

 
I typsituation 5 är regeringen behörig myndighet och den generella 
överenskommelsen är reglerad, men den avses få en effekt som allmänna råd, 
vilka inte är generellt bindande. Det är fullt möjligt för regeringen att ingå dylika 
överenskommelser, med hänsyn till att det är regeringens uppgift att ingå 
internationella överenskommelser. Överenskommelserna kan implementeras 
exempelvis som interna riktlinjer för behörig myndighet. 
 
Typsituation 6: 
 
Typsituation BM Typ av ök. Karaktär Åsyftad effekt 

6 SKV Generell Reglerade Allmänna råd 
RESULTAT: 
Nej enligt handläggningsförordningen.  Krävs dock sannolikt 
inte bemyndigande. 
 
RESULTAT: 
Ja enligt den nordiska tillämpningsförordningen + ok enligt 10 
kap. 2 § RF.  Krävs dock sannolikt inte bemyndigande, men 
ändå: 
* Om ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF, så delegation enligt 8 kap. 11 
§ RF. 
* Om ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF, så delegation enligt 8 kap. 11 
§ RF. 

 
I typsituation 6 är Skatteverket behörig myndighet och den generella 
överenskommelsen reglerad. Den åsyftade effekten är allmänna råd, dvs. utan 
generell bundenhet. Bemyndigande har gjorts genom den nordiska 
tillämpningsförordningen, men inte enligt handläggningsförordningen. Om inte 
riksdagens godkännande krävs kan Skatteverket bemyndigas ingå internationella 
överenskommelser. Skatteverket har en rad olika produkter som kan vara 
aktuella att tillämpa vid implementeringen.166 För det första kan Skatteverkets 
allmänna råd ges ut, vilka utgör verkets råd om tillämpning av olika 
författningar samt anger hur någon kan eller bör handla i vissa hänseenden. För 
det andra tas ställningstaganden fram för att åstadkomma en enhetlig och 

                                                        
166 Se kap. 5.3.3. 
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likformig rättstillämpning inom verket. Dessa kallas styrsignaler och är endast 
bindande för verket. För det tredje ges meddelanden ut, vilka numera motsvaras 
av de tidigare rekommendationerna.167 

En generell överenskommelse i ett reglerat fall kan således utfärdas genom 
någon av nämnda produkter för att visa Skatteverkets syn på en viss situation. 
Även om den här typen av föreskrifter inte binder domstolar, skulle de kunna 
verka för en enhetlig syn inom myndigheten. En överenskommelse skulle i 
sådant fall kunna få effekt genom utgivandet av exempelvis en styrsignal, vilken 
förväntas efterföljas av myndigheten vid tillämpningen av det aktuella 
skatteavtalet. Det är i sådant fall lämpligt att informera behörig myndighet i den 
andra avtalsslutande staten om på vilket sätt bundenheten verkar inom landet. 
Det kan även poängteras att Skatteverket sannolikt kan ingå den här typen av 
överenskommelser utan att bemyndigande har getts. 
 
Typsituation 7: 
 
Typsituation BM Typ av ök. Karaktär Åsyftad effekt 

7 Reg. Generell Oreglerad Allmänna råd 
RESULTAT: 
* Kan ingås om ok enligt 10 kap. 1, 3 §§ RF. 
* Kan ingås om ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF. 
* Kan ingås om ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF. 

 
I typsituation 7 är regeringen behörig myndighet och det rör sig om en oreglerad 
överenskommelse med en effekt som allmänna råd. Här finns inga hinder för 
regeringen att ingå en dylik överenskommelse, särskilt med hänsyn till att 
överenskommelsen inte ska utgöra något bindande instrument. Jämför med 
bestämmelserna i 10 kap. 1, 3 §§ RF. Implementering kan exempelvis ske 
genom att överenskommelsen utgör interna riktlinjer för behörig myndighet. 
 
  

                                                        
167 http://www.skatteverket.se/rattsinformation 
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Typsituation 8: 
 
Typsituation BM Typ av ök. Karaktär Åsyftad effekt 

8 SKV Generell Oreglerad Allmänna råd 
RESULTAT: 
Nej enligt handläggningsförordningen. 
 
RESULTAT: 
Ja enligt den nordiska tillämpningsförordningen + ok enligt 10 
kap. 2 § RF.  Krävs dock sannolikt inte bemyndigande, men 
ändå: 
* Om ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF, så delegation enligt 8 kap. 11 
§ RF. 
* Om ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF, så delegation enligt 8 kap. 11 
§ RF. 

 
I typsituation 8 utgör Skatteverket behörig myndighet och den generella 
överenskommelsen som avses är oreglerad. Effekten som åsyftas är som 
allmänna råd. Bemyndigande har inte gjorts via handläggningsförordningen, 
men genom den nordiska tillämpningsförordningen. Även om det rör sig om en 
generell överenskommelse i ett oreglerat fall, kan Skatteverket bemyndigas ingå 
en dylik överenskommelse om den inte ska ha bindande effekt. 
Överenskommelsen kan implementeras genom någon av produkter vilka nämns 
under typsituation 4. Det kan poängteras att det sannolikt inte ens krävs något 
bemyndigande för Skatteverket vid dylika överenskommelser. 

Resultatet av undersökningen av vilken form som kan eller bör användas för 
implementering av generella överenskommelser kan illustreras genom ett tillägg 
av ytterligare en kolumn, möjlig form, till Tabell 9: 

Tabell 10: Resultat av undersökning av möjliga föreskriftsformer vid 
införlivande av generella överenskommelser.168 

 
Typ-
situation 

BM Typ av ök. Karaktär Åsyftad effekt Möjlig form 

1 Reg. Generell Reglerad Bindande 
föreskrift 

 
 
* Lagform om  
riksd.godk. 
* Verkställig- 
hetsföreskrift 
* Annan bind. 
föreskrift 

RESULTAT: 
* Kan ej ingås om lag enligt 8 kap. 2-3, 18 §§, 10 
kap. 3 § RF  kan dock ingås om riksdagens 
godkännande ges. 
* Kan ingås om ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF. 
* Kan ingås om ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF. 

                                                        
168 Se kap. 5.3.1. 
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Fortsättning tabell 10 
Typ-
situation 

BM Typ av ök. Karaktär Åsyftad effekt Möjlig form 

2 SKV Generell Reglerad Bindande 
föreskrift 

 
 
- 
 
 
* Verkställig- 
hetsföreskrift 
* Annan bind. 
föreskrift 

RESULTAT: 
Nej enligt handläggningsförordningen. 
 
RESULTAT: 
Ja enligt den nordiska tillämpningsförordningen: 
 
* Kan ej ingås om lag enligt 8 kap. 2-3, 18 §§, 10 
kap. 2 § RF  krävs riksdagens godkännande  
bemyndigande inte möjligt. 
* Om ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF, så delegation 
enligt 8 kap. 11 § RF. 
* Om ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF, så delegation 
enligt 8 kap. 11 § RF. 

3 Reg. Generell Oreglerad Bindande 
föreskrift 

 
 
* Endast  
lagform är  
möjlig – krävs 
riksd.godk. 

RESULTAT: 
* Kan ej ingås om lag enligt 8 kap. 2-3, 18 §§, 10 
kap. 3 § RF  kan dock ingås om riksdagens 
godkännande ges. 
* Ej ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF. 
* Ej ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF. 

4 SKV Generell Oreglerad Bindande 
föreskrift 

 
 
* Endast  
lagform är  
möjlig – krävs 
riksd.godk., 
men sådant 
bemyndigande 
är inte möjligt 

RESULTAT: 
Nej enligt handläggningsförordningen. 
 
RESULTAT: 
Ja enligt den nordiska tillämpningsförordningen: 
 
* Kan ej ingås om lag enligt 8 kap. 2-3, 18 §§, 10 
kap. 2 § RF  krävs riksdagens godkännande  
bemyndigande inte möjligt. 
* Ej ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF, så ej delegation 
enligt 8 kap. 11 § RF. 
* Ej ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF, så ej delegation 
enligt 8 kap. 11 § RF. 

 
  



Internationella Handelshögskolan i Jönköping 

304 

Fortsättning tabell 10 
Typ-
situation 

BM Typ av ök. Karaktär Åsyftad effekt Möjlig form 

5 Reg. Generell Reglerad Allmänna råd  
* T.ex. interna 
riktlinjer 
 

RESULTAT: 
* Kan ingås om ok enligt 10 kap. 1, 3 §§ RF. 
* Kan ingås om ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF. 
* Kan ingås om ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF. 

6 SKV Generell Reglerad Allmänna råd  
- 
 
 
* T.ex. interna 
riktlinjer 
* SKV:s  
produkter 

RESULTAT: 
Nej enligt handläggningsförordningen.  Krävs 
dock sannolikt inte bemyndigande. 
 
RESULTAT: 
Ja enligt den nordiska tillämpningsförordningen + 
ok enligt 10 kap. 2 § RF.  Krävs dock sannolikt 
inte bemyndigande, men ändå: 
* Om ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF, så delegation 
enligt 8 kap. 11 § RF. 
* Om ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF, så delegation 
enligt 8 kap. 11 § RF. 

7 Reg. Generell Oreglerad Allmänna råd  
* T.ex. interna 
riktlinjer 

RESULTAT: 
* Kan ingås om ok enligt 10 kap. 1, 3 §§ RF. 
* Kan ingås om ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF. 
* Kan ingås om ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF. 

8 SKV Generell Oreglerad Allmänna råd  
- 
 
 
* T.ex. interna 
riktlinjer 
* SKV:s  
produkter” 

RESULTAT: 
Nej enligt handläggningsförordningen. 
 
RESULTAT: 
Ja enligt den nordiska tillämpningsförordningen + 
ok enligt 10 kap. 2 § RF.  Krävs dock sannolikt 
inte bemyndigande, men ändå: 
* Om ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF, så delegation 
enligt 8 kap. 11 § RF. 
* Om ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF, så delegation 
enligt 8 kap. 11 § RF. 
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5.4.5 Offentliggörande 

I det följande avsnittet undersöks hur internationella överenskommelser bör 
offentliggöras.169 Härmed avses hur lagar och andra föreskrifter bör publiceras 
för att bli allmänt tillgängliga för den skattskyldige. Dvs. om en generell 
överenskommelse träffas, hur ska den i sådant fall offentliggöras? 

I 8 kap. 19 § RF anges att en beslutad lag ska utfärdas av regeringen så snart 
som möjligt.170 Vidare anges att lagar ska kungöras så snart som möjligt och 
detsamma gäller även för förordningar. Begreppet utfärdande innebär att ”lagen 
respektive förordningen får sin slutliga gestalt och normgivningsförfarandet 
därmed avslutas.”171 Regeringens utfärdande av lag benämns promulgation. 
Kungörande innebär däremot att lagen respektive förordningen görs allmänt 
tillgänglig. Både utfärdandet och kungörandet sker genom att lagen respektive 
förordningen offentliggörs, vilket vanligen sker i Svensk Författningssamling 
(SFS).172 

För att en föreskrift ska bli gällande krävs således kungörelse. Det innebär 
närmare bestämt att åtgärder vidtas för att offentliggöra föreskriften, vilket 
syftar till att sprida kännedom om föreskriften.173 Kungörande är således 
nödvändigt för efterlevnaden av föreskrifter. Dessutom har landets medborgare 
rätt att ta del av beslut fattade av riksdag, regering och förvaltningsmyndighet. 
Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det även en förutsättning att bundenhet endast 
kan uppkomma genom offentliggjorda bestämmelser. Slutligen har medborgare 
rätt att få kännedom om föreskrifter som faktiskt genererar rättigheter och 
förmåner som får utnyttjas.174 Om en föreskrift inte har kungjorts i rätt ordning, 
torde bestämmelserna inte kunna tillämpas gentemot en person som saknat 
kännedom om föreskriften.175 

RF saknar dock bestämmelser om utfärdande och kungörande av andra 
föreskrifter än lagar och förordningar.176 Här träder istället kungörandelagen177 
och författningssamlingsförordningen178 in. I 1 § kungörandelagen anges att 
författningar som har beslutats av riksdagen, regeringen eller av en myndighet 
som är underställd riksdagen eller regeringen ska kungöras. Detsamma gäller 
även för internationella överenskommelser. Med begreppet författningar avses i 
kungörandelagen lagar, förordningar och andra rättsregler som betecknas 
föreskrifter enligt 8 kap. RF.179 

                                                        
169 Se även Kleist, 2012 s. 81-83. 
170 För en närmare undersökning av bestämmelsens innebörd, se Bull, 1999 s. 954-967. 
171 Petrén & Ragnemalm, 1980 s. 207-208. 
172 Petrén & Ragnemalm, 1980 s. 208. 
173 Prop. 1975/76:112 s. 31. 
174 Prop. 1975/76:112 s. 32-33. 
175 Prop. 1975/76:112 s. 33. 
176 Prop. 1975/76:112 s. 21. 
177 Lag (1976) om kungörande av lagar och andra författningar. 
178 Författningssamlingsförordning (1976:725). 
179 1 § st. 2 kungörandelagen. 
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Kungörande är viktigt, oavsett på vilken nivå en föreskrift har tillkommit. Att 
en föreskrift tillkommit av en förvaltande myndighet, underställd riksdag och 
regering, är inget skäl till att vika från bestämmelserna om kungörande.180 Det 
som ska kungöras utgörs av föreskrifter som ska lända till allmän efterrättelse, 
dvs. bindande föreskrifter. Häri innefattas framför allt föreskrifter avseende 
materiell tillämpning av viss föreskrift som har betydelse för medborgarna samt 
föreskrifter som reglerar medborgarnas rättigheter och förmåner eller innehåller 
påbud eller förbud. 

I 2 § kungörandelagen anges de bindande föreskrifter som kan undantas från 
kungörelse. Det kan exempelvis röra sig om föreskrifter som inte får lämnas ut 
på grund av OSL. Det kan också handla om bestämmelser som endast reglerar 
en statlig myndighets inre förhållanden eller det inbördes förhållandet mellan 
statliga myndigheter. Härmed avses handläggningsrutiner eller liknande och 
föreskrifter som inte har någon större betydelse för medborgarna. En 
förutsättning är att bestämmelsen inte innehåller något som är av väsentligt 
intresse för en utomstående. Rekommendationer faller likaså utanför kravet om 
kungörelse.181 

Kungörandet av föreskrifter som däremot ska lända till allmän efterrättelse 
ska ske i den författningspublikation som föreskriften hör. De, för 
undersökningen, viktigaste författningspublikationerna utgörs av SFS samt ett 
antal särskilda författningspublikationer för de centrala 
förvaltningsmyndigheterna.182 

När det gäller centrala myndigheter anges i 9 § samt bilaga 1 till 
författningssamlingsförordningen att Skatteverket ska utge en 
författningssamling. När Skatteverket utgör utgivande myndighet benämns 
samlingen för Skatteverkets författningssamling (SKVFS). I 18 b § anges att när 
en myndighet under regeringen beslutar en författning, så ska rubriken till 
författningen innehålla myndighetens namn och ordet föreskrifter. I ingressen 
till författningen ska uppgift lämnas om bemyndigandet som beslutet grundar sig 
på. I 18 c § stadgas att det måste finnas en förteckning över samtliga gällande 
författningar och allmänna råd som har beslutats av myndigheten. Med allmänna 
råd avser förordningen generella rekommendationer om tillämpningen av en 
författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst ärende.183 
Författningarna ska åsättas ett löpnummer som består av årtal och ett nummer 
som är löpande för kalenderåret.184 När det gäller allmänna råd ska sådana 
tryckas eller på annat sätt mångfaldigas och tillhandahållas allmänheten. Oavsett 
om de är sammanförda med en författning eller om de har upprättats fristående 
kan de intagas i en författningssamling. Det är dock viktigt att det går att 
särskilja vilka bestämmelser som är bindande föreskrifter och vilka som utgör 

                                                        
180 Prop. 1975/76:112 s. 33. 
181 Se 2 § p. 1-2 kungörandelagen och prop. 1975/76:112 s. 33-34. 
182 Se 3 § kungörandelagen och prop. 1975/76:112 s. 35. 
183 1 § författningssamlingsförordningen. 
184 20 § st. 2 författningssamlingsförordningen. 
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allmänna råd.185 Allmänna råd ges numera ut i publikationen Skatteverkets 
allmänna råd (SKV A).186 När det gäller Skatteverkets meddelanden ges dessa ut 
i publikationen Skatteverkets meddelanden (SKV M). Skatteverkets 
informationer om internationella överenskommelser tas även, i förekommande 
fall, in i meddelandeserien.187 Publicering av Skatteverkets ställningstaganden 
för styrsignaler publiceras däremot endast på myndighetens hemsida.188 

14 § kungörandelagen avser fallet när en författning anger att en 
internationell överenskommelse ska gälla som svensk rätt. Överenskommelsen 
ska i sådant fall kungöras på samma sätt som författningen. Regeringen får dock 
bestämma att överenskommelsen kungörs på annat sätt om det är lämpligare. 
Var kungörandet i sådant fall sker ska anges i den författningssamling där 
författningen har kungjorts. 14 § kungörandelagen tillåter därför att 
internationella överenskommelser kungörs i publikationen Sveriges 
överenskommelser med främmande makter (SÖ). Häri kungörs de 
internationella överenskommelser som Sverige har tillträtt genom 
undertecknande, ratifikation eller anslutning.189 SÖ utgör dock inte någon 
egentlig författningssamling, utan kan istället liknas vid en publikation som ska 
informera fackmannen, dvs. tillhandahålla myndigheter och enskilda 
konventionstexter av olika slag.190 

Om en internationell överenskommelse har avfattas på fler än ett språk, får 
myndigheten som utfärdar föreskriften besluta att endast en text ska kungöras, 
enligt 14 § st. 2 kungörandelagen.191 Finns det en svensk text så ska den 
kungöras. Om en text har vitsord framför andra språkversioner får den 
vitsordade texten emellertid inte utelämnas vid kungörandet. För att inte belasta 
SFS med samtliga texter som äger lika vitsord har det utvecklats en praxis som 
innebär att den svenska texten kungörs i SFS samt eventuellt en engelsk och 
exempelvis en fransk version. De övriga språkversionerna kungörs därefter 
endast i SÖ.192 Vidare anges i 14 § st. 3-4 kungörandelagen att om en utländsk 
text har utelämnats vid kungörandet ska uppgift lämnas om var denna text finns 
tillgänglig. När det gäller situationen då svensk text saknas, så ska 
överenskommelsen kungöras tillsammans med en svensk översättning, om inte 
särskilda skäl föranleder annat. 

När det gäller internationella överenskommelser kompletteras 
kungörandelagen av förordning (1990:1070) om publicering av Sveriges 
internationella överenskommelser, m.m. I 1-2 §§ anges att överenskommelser 

                                                        
185 27 § st. 1 författningssamlingsförordningen. 
186 Före 2001 benämndes allmänna råd för Riksskatteverkets rekommendationer m.m. 
187 Detta publicerades tidigare i Riksskatteverkets författningssamling som Riksskatteverkets 
informationer om verkets internationella överenskommelser. 
188 För en djupgående utredning av dåvarande riksskatteverkets olika produkter, se Påhlsson, 1995. 
Se även Påhlsson, 2006 s. 404. 
189 Prop. 1989/90: s. 7. 
190 Vogel, H-H., 1990 s. 15. 
191 För en utredning av publicering och kungörande av internationella överenskommelser, se 
Vogel, H-H., 1990 s. 14-27. 
192 Prop. 1989/90:12 s. 7. 
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som Sverige ingår med andra stater eller mellanfolkliga organisationer ska 
offentliggöras i SÖ. Förordningen stadgar att det som publiceras i SÖ ska vara 
alla bindande internationella överenskommelser som regeringen har ingått 
inklusive ändringar. Överenskommelser som är av mindre vikt behöver dock 
inte publiceras. Dessutom ska inte överenskommelser som omfattas av 
offentlighets- och sekretesslagen lämnas ut. I 3 § anges vidare att 
överenskommelser som förvaltningsmyndigheter har ingått med utländska 
myndigheter kan undantagas från publicering om det finns särskilda skäl. 
Utgivaren, vilken utgörs av rättschefen i Utrikesdepartementet, avgör om 
undantag från publicering föreligger. Enligt 4 § ska överenskommelser, 
reservationer, förklaringar och beslut publiceras i sin helhet. Utgivaren kan dock 
bestämma att publicering istället ska ske i notisform. Överenskommelser eller 
beslut som saknar svensk text ska publiceras med en översättning enligt 6 §, om 
inte särskilda skäl talar för något annat. Slutligen stadgas i 13 § att varje 
myndighet som med stöd av 10 kap. 3 § RF ingår en internationell 
överenskommelse av offentligrättslig natur ska föra en förteckning över gällande 
sådana överenskommelser. Kopia av förteckningen lämnas årligen till 
Utrikesdepartementets rättsavdelning. 13 § gäller dock inte överenskommelser 
som omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. Det kan avslutningsvis 
nämnas att offentliggörandet av exempelvis skatteavtal görs genom SÖ och SFS. 

Mot den bakgrunden undersöks nedan hur generella överenskommelser ska 
offentliggöras för att bli allmängiltiga. Resultatet publiceras i tabellform genom 
bifogande av ytterligare en kolumn, krav på off.gör., till Tabell 10. Resultatet 
kommenteras efter tabellen. 

Tabell 11: Resultat av undersökning av eventuella krav på offentliggörande av 
generella överenskommelser. Inverkan av sekretessrättsliga bestämmelser är 
ej beaktade. 

 
Typ-
sit. 

BM Typ av 
ök. 

Karaktär Åsyftad 
effekt 

Möjlig form Krav på 
off.gör. 

1 Reg. Generell Reglerad Bindande 
föreskrift 

 
 
* Lagform om  
riksd.godk. 
* Verkställig- 
hetsföreskrift 
* Annan bind. 
föreskrift 

 
 
SFS + 
SÖ + 
lista till 
UD 

RESULTAT: 
* Kan ej ingås om lag enligt 8 kap. 2-3, 18 
§§, 10 kap. 3 § RF  kan dock ingås om 
riksdagens godkännande ges. 
* Kan ingås om ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 
RF. 
* Kan ingås om ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 
RF. 
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Fortsättning tabell 11 
Typ-
sit. 

BM Typ av 
ök. 

Karaktär Åsyftad 
effekt 

Möjlig form Krav på 
off.gör. 

2 SKV Generell Reglerad Bindande 
föreskrift 

 
 
- 
 
 
* Verkställig- 
hetsföreskrift 
* Annan bind. 
föreskrift 

 
 
- 
 
 
SFS + 
SÖ + 
SKVs 
egen 
förf.-
publ. 

RESULTAT: 
Nej enligt handläggningsförordningen. 
 
RESULTAT: 
Ja enligt den nordiska 
tillämpningsförordningen:  
* Kan ej ingås om lag enligt 8 kap. 2-3, 18 
§§, 10 kap. 2 § RF  krävs riksdagens 
godkännande  bemyndigande inte möjligt. 
* Om ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF, så 
delegation enligt 8 kap. 11 § RF. 
* Om ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF, så 
delegation enligt 8 kap. 11 § RF. 

3 Reg. Generell Oreglerad Bindande 
föreskrift 

 
 
* Endast  
lagform är  
möjlig – krävs 
riksd.godk. 

 
 
Om lag 
så: SFS 
+ SÖ + 
lista till 
UD 

RESULTAT: 
* Kan ej ingås om lag enligt 8 kap. 2-3, 18 
§§, 10 kap. 3 § RF  kan dock ingås om 
riksdagens godkännande ges. 
* Ej ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF. 
* Ej ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF. 

4 SKV Generell Oreglerad Bindande 
föreskrift 

 
 
* Endast  
lagform är  
möjlig – krävs 
riksd.godk., 
men sådant 
bemyndig-
ande är inte 
möjligt 

 
 
- 
 
 
- 

RESULTAT: 
Nej enligt handläggningsförordningen. 
 
RESULTAT: 
Ja enligt den nordiska 
tillämpningsförordningen:  
* Kan ej ingås om lag enligt 8 kap. 2-3, 18 
§§, 10 kap. 2 § RF  krävs riksdagens 
godkännande  bemyndigande inte möjligt. 
* Ej ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF, så ej 
delegation enligt 8 kap. 11 § RF. 
* Ej ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF, så ej 
delegation enligt 8 kap. 11 § RF. 
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Fortsättning tabell 11 
Typ-
sit. 

BM Typ av 
ök. 

Karaktär Åsyftad 
effekt 

Möjlig form Krav på 
off.gör. 

5 Reg. Generell Reglerad Allmänna 
råd 

 
 
* T.ex. 
interna 
riktlinjer 
 

 
 
Ej krav 
alt. SÖ 

RESULTAT: 
* Kan ingås om ok enligt 10 kap. 1, 3 §§ RF. 
* Kan ingås om ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF. 
* Kan ingås om ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF. 

6 SKV Generell Reglerad Allmänna 
råd 

 
 
- 
 
 
 

* T.ex. 
interna 
riktlinjer 
* SKV:s  
prod. 

 
 
- 
 
 
 

Ej krav 
alt. 
SKVs 
egen 
förf.-
publ. 
alt. SÖ 

RESULTAT: 
Nej enligt handläggningsförordningen.  
Krävs dock sannolikt inte bemyndigande. 
 

RESULTAT: 
Ja enligt den nordiska 
tillämpningsförordningen + ok enligt 10 kap. 
2 § RF.  Krävs dock sannolikt inte 
bemyndigande, men ändå: 
* Om ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF, så 
delegation enligt 8 kap. 11 § RF. 
* Om ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF, så 
delegation enligt 8 kap. 11 § RF. 

7 Reg. Generell Oreglerad Allmänna 
råd 

 
 
* T.ex. 
interna 
riktlinjer 

 
 
Ej krav 
alt. SÖ 

RESULTAT: 
* Kan ingås om ok enligt 10 kap. 1, 3 §§ RF. 
* Kan ingås om ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF. 
* Kan ingås om ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF. 

8 SKV Generell Oreglerad Allmänna 
råd 

 
 
- 
 
 

* T.ex. 
interna 
riktlinjer 
* SKV:s  
prod. 

 
 
- 
 
 

Ej krav 
alt. 
SKVs 
egen 
förf.-
publ. 
alt. SÖ 

RESULTAT: 
Nej enligt handläggningsförordningen. 
 

RESULTAT: 
Ja enligt den nordiska 
tillämpningsförordningen + ok enligt 10 kap. 
2 § RF.  Krävs dock sannolikt inte 
bemyndigande, men ändå: 
* Om ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF, så 
delegation enligt 8 kap. 11 § RF. 
* Om ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF, så 
delegation enligt 8 kap. 11 § RF. 
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Det kan sammantaget konstateras att generella överenskommelser som åsyftas 
ha en bindande effekt och som ingås av regeringen, bör offentliggöras i SFS och 
SÖ. Ingås överenskommelser som kräver stöd av riksdagen ska även en årlig 
lista skickas till UD innehållande en förteckning över de under året ingångna 
överenskommelserna. Bindande föreskrifter som ingås av Skatteverket bör 
offentliggöras i SFS, SÖ och SKV:s egna författningspublikationer. 

De generella överenskommelser som åsyftas ha en effekt såsom allmänna råd 
behöver däremot inte offentliggöras. Exempel på ett sådant fall är då den 
generella överenskommelsen innehåller interna bestämmelser avseende de 
behöriga myndigheternas handläggnings- och arbetsprocedurer. Det medför att 
en generell överenskommelse kan tillkomma, utan att den behöver 
offentliggöras och därmed bli allmänt tillgänglig. Det beror emellertid på 
överenskommelsens omfattning. 

5.4.6 Tillämpning av sekretessbestämmelser 

Det undersöks i kap. 5.4.5 hur generella överenskommelser bör offentliggöras 
efter införlivandet. Det bör emellertid också utredas om sekretessrättsliga 
bestämmelser ska tillämpas vid dylika överenskommelser, och i sådant fall, på 
vilket sätt. Två olika variabler måste därmed beaktas vid utredningen. För det 
första om överenskommelsen avses bindande effekt eller utgör allmänna råd. 
För det andra om det är överenskommelsen eller det bakomliggande materialet 
som lett fram till överenskommelsen som avses vid den sekretessrättsliga 
bedömningen. Med andra ord, om det är den aktuella överenskommelsen eller 
det bakomliggande materialet som begärs ut. 

Den andra variabeln, avseende bakomliggande material, kan behöva 
förklaras ytterligare. Ett exempel kan vara fallet då en generell 
överenskommelse har träffats och att det därefter uppkommer svårigheter, vid 
tolkning och tillämpning. Det kan då finnas anledning att behöva söka ledning i 
överenskommelsens bakomliggande material, dvs. överenskommelsens 
motsvarande förarbeten. Det är därför av intresse att utreda om sekretess gäller 
för uppgifter i dylikt material eller om det kan lämnas ut. Därtill bör det beaktas 
att det vid generella överenskommelser endast rör sig om ett enda ärende, dvs. 
ärendet mellan de behöriga myndigheterna i de båda avtalsslutande staterna. 
Normalt finns ingen skattskyldig inblandad och därmed har heller ingen ansökan 
om enskild överenskommelse gjorts. 

I den sekretessrättsliga utredningen bör först undersökas om en generell 
överenskommelse och dess bakomliggande material ska ses som allmänna 
handlingar. Det kan inledningsvis konstateras att en generell överenskommelse 
och det bakomliggande materialet kan definieras som handlingar enligt 2 kap. 3 
§ TF, eftersom de utgör framställningar i skrift. Överenskommelsen och 
materialet är även allmänt till sin karaktär om det har anlänt till myndigheten 
eller kommit den behöriga befattningshavaren tillhanda (2 kap. 6 § TF) eller om 
det är upprättat hos en myndighet och ärendet slutbehandlas (2 kap. 7 § TF). 
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Båda dessa scenarier är tänkbara vid generella överenskommelser och dess 
bakomliggande material, vilket medför att de kan utgöra allmänna handlingar.193 

När det gäller generella överenskommelser kan det anföras att det vore ett 
mycket märkligt förfarande att sekretessbelägga en dylik överenskommelse. Om 
den åsyftade effekten är att överenskommelsen ska utgöra en bindande 
bestämmelse, saknas rimlig anledning till sekretess. Om överenskommelsen ska 
leda till bestämmelser som är bindande internrättsligt i Sverige förutsätts att det 
inte finns något sannolikt skäl till sekretessbeläggande. För de fall då en generell 
överenskommelse avses leda till allmänna råd, eller bestämmelser som är 
likgiltiga för enskilda såsom interna regler för behörig myndighets arbete, är 
kravet på publicerande inte lika självklart. Det konstateras i kap. 5.4.5 att det 
inte föreligger krav på offentliggörande av interna bestämmelser som inte har 
någon större betydelse för den enskilde. 

Det kan sammantaget förutsättas att bindande generella överenskommelser 
inte kan beläggas med sekretess, eftersom den åsyftade effekten är en bindande 
föreskrift. Det kan även fastläggas att allmänna råd inte måste publiceras. Därav 
utreds heller inte sekretessfrågan ytterligare i förhållande allmänna råd. Intresset 
och värdet av resultatet är sannolikt tämligen begränsat. Det bör dock betonas att 
det ligger en skillnad mellan att inte behöva offentliggöra något och belägga 
något med sekretess. 

När det däremot gäller det bakomliggande materialet till en generell 
överenskommelse är offentligheten inte självklar. De begränsningar som kan bli 
aktuella i förhållande till rätten att ta del av materialet återfinns i 2 kap. 2 § p. 1 
TF, avseende rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller 
mellanfolklig organisation, dvs. utrikessekretessen.194 Däremot aktualiseras inte 
skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, dvs. 
skattesekretess, som vid enskilda överenskommelser, eftersom det normalt inte 
finns någon enskild inblandad i samband med förfarandet vid generella 
överenskommelser.195 Mot anförda bakgrund utreds nedan om, och i så fall hur, 
nämnda utrikessekretess inverkar. 

I 15 kap. 1 § OSL anges att sekretess gäller bland annat för uppgift som rör 
Sveriges förbindelse med en annan stat, om det kan antas att det stör Sveriges 
mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt kan skada landet om uppgiften 
röjs.196 Det kan snabbt konstateras att Sveriges utrikesförbindelser berörs vid 
generella överenskommelser, eftersom det rör sig om en överenskommelse 
mellan två avtalsslutande stater. För att utröna utrikessekretessens inverkan 
måste det undersökas om det bakomliggande materialet kan innehålla känsliga 
uppgifter eller om det utgör internationell sedvana att sekretess råder inom 
området. 

Samma slutsatser som dras av praxis vid enskilda överenskommelser gäller, 
enligt min mening, även för det bakomliggande materialet till generella 

                                                        
193 Se även kap. 4.6.2. 
194 Se kap. 4.6.3. 
195 Se kap. 4.6.4. 
196 Se kap. 4.6.3. 
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överenskommelser.197 I utredningen avseende enskilda överenskommelser 
konstateras det att offentlighet kan försvåra för behörig myndighet att 
genomföra arbetet, dvs. att framgångsrikt förhandla med den andra 
avtalsslutande staten, om den svenska myndigheten inte kan garantera sekretess 
i förhållande till den andra myndigheten.198 Det är möjligt att en sådan risk även 
föreligger i förhållande till generella överenskommelser, men det beror på 
överenskommelsens karaktär. Finns inslag av förhandling, försvåras sannolikt 
denna om sekretess inte garanteras. Under dylika förutsättningar handlar det mer 
om att garantera sekretess, för att få arbetet mellan myndigheterna att fungera. 
Anledningen är att förhandlingarna, liksom vid enskilda överenskommelser, 
ibland kan tendera att likna köpslagning och paketlösningar.199 Hur långtgående 
utrikessekretessen ska tillämpas, får dock avgöras i varje enskilt fall. Det kan i 
varje fall konstateras att uppgifter i samband med generella överenskommelser 
inte omfattas av dubbel sekretess, vilket de enskilda kan göra.200 

5.4.7 Sammanfattande slutsatser – införlivande och 
offentliggöranden 

5.4.7.1 Den rättsliga kartan201 

I avsnittet behandlas den första forskningsuppgiften. Uppgiften fokuseras till en 
undersökning av den rättsliga kartan, avseende ömsesidiga överenskommelser, 
för svenskt vidkommande. 

I kap. 5.4 undersöks vilka bestämmelser som ska tillämpas, och på vilket 
sätt, om en generell överenskommelse träffas. Vad gäller avseende 
godkännande,202 införlivande,203 val av föreskriftsform,204 offentliggörande205 
och sekretess206 vid till generella överenskommelser? 

Avseende godkännandet av en generell överenskommelse kan följande 
konstateras. Om överenskommelsen åsyftas att ha en bindande effekt, 
exempelvis genom att åsättas lagform, bör ratifikation lämpligen ske. I andra fall 
kan det vara tillräckligt med exempelvis signering.207 Införlivandet av en 
generell överenskommelse kan lämpligen ske genom inkorporation, vilket 
exempelvis görs då ett protokoll fogas till det aktuella skatteavtalet. Det finns 

                                                        
197 Se kap. 4.6.3. 
198 Se kap. 4.6.3. 
199 Se kap. 1.2.3.3 och 3.3.4.1. 
200 Se kap. 4.6.4. 
201 Se kap. 1.2.2. 
202 Se kap. 5.4.2. 
203 Se kap. 5.4.3. 
204 Se kap. 5.4.4. 
205 Se kap. 5.4.5. 
206 Se kap. 5.4.6. 
207 Se kap. 5.4.2. 
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emellertid inget större hinder för att överenskommelsen omvandlas till svensk 
föreskrift genom transformation.208 

Valet av föreskriftsform avgörs framför allt av vilket offentligt organ som 
har ingått överenskommelsen, om riksdagens godkännande har krävts eller inte, 
vilken bestämmelse i RF som ingåendet av överenskommelsen grundas på samt 
om överenskommelsen åsyftas ha generell bundenhet eller inte.209 Sammantaget 
kan följande anföras. Om regeringen är behörig myndighet och en reglerad 
överenskommelse som ska vara bindande ingås, kan den införlivas genom lag 
om riksdagens godkännande ges. Det kan även vara möjligt med formen 
verkställighetsföreskrift eller annan bindande föreskrift än lag. Då krävs 
emellertid att kraven i 8 kap. 7 § st. 1 respektive 2 RF uppfylls. Notera dock 
diskussionen om benämningen av olika föreskriftsformer i kap. 5.3.1. Om 
istället Skatteverket ingår en liknande överenskommelse utgörs den möjliga 
föreskriftsformen av verkställighetsföreskrifter eller andra bindande föreskrifter 
än lag. Även här måste kraven i 8 kap. 7 § st. 1 och 2 RF beaktas. Det kan 
poängteras att Skatteverket erhållit bemyndigande för generella 
överenskommelser vid det nordiska skatteavtalet genom den nordiska 
tillämpningsförordningen. 

När det gäller allmänna råd kan sådana utfärdas genom exempelvis olika 
slags interna riktlinjer. För Skatteverkets del finns även ett flertal interna 
produkter som kan tillämpas. 

I de fall då oreglerade överenskommelser som åsyftas vara bindande ingås är 
endast lagformen möjlig, under förutsättning att riksdagens godkännande 
lämnas. Det kan nämnas att Skatteverket heller inte kan bemyndigas ingå en 
internationell överenskommelse som kräver riksdagens godkännande enligt 10 
kap. 2 § RF. Sådan överenskommelse kan endast ingås av regeringen. Trots 
detta återfinns ett dylikt bemyndigande i den nordiska tillämpningsförordningen. 
Bemyndigandet strider således mot RF. 

De möjliga föreskriftsformer som kan tillämpas vid införlivandet av 
generella överenskommelser måste även offentliggöras i varierande 
utsträckning.210 Lagar och andra bindande föreskrifter offentliggörs i SFS och 
SÖ. De överenskommelser som regeringen ingår och som kräver stöd av 
riksdagen ska samlas i en gemensam lista som årligen skickas till UD. 
Skatteverket ska dessutom publicera bindande föreskrifter i de egna 
författningspublikationerna. De produkter som inte har generell bundenhet är 
emellertid undantagna från kravet på offentliggörande. Det är även de interna 
bestämmelser som inte anses ha någon större betydelse för allmänheten, 
exempelvis interna bestämmelser avseende handläggnings- och arbetsprocedurer 
mellan de båda behöriga myndigheterna. 

Det kan slutligen kort nämnas att generella överenskommelser som åsyftas 
ha en bindande effekt inte kan beläggas med sekretess, utan de måste 
offentliggöras i behörig ordning. När det gäller det bakomliggande materialet till 

                                                        
208 Se kap. 5.4.3. 
209 Se kap. 5.4.4. 
210 Se kap. 5.4.5. 



5. Generella överenskommelser 

315 

en generell överenskommelse måste det avgöras om det råder internationell 
sedvana på området att utrikessekretess ska tillämpas eller om medborgarnas rätt 
till insyn ska anses ha företräde. Här måste en avvägning göras om offentlighet 
skulle försvåra för behörig myndighet att genomföra sitt arbete. Det är oklart hur 
en dylik situation kommer att avgöras. 

5.4.7.2 Ett konsistent regelsystem?211 

I detta avsnitt behandlas den andra forskningsuppgiften, vilken omfattar en 
undersökning av det svenska regelsystemet avseende ömsesidiga 
överenskommelser och om det är konsistent utformat. Inom ramen för detta 
avsnitt fokuseras vid den första212 och andra213 utvärderingsgrunden. 

Det kan anföras att införlivandet och offentliggörandet av generella 
överenskommelser är av stor vikt för att säkerställa att den skattskyldige 
verkligen får ta del av dess innehåll. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv gäller, i alla 
fall för bindande överenskommelser, att publicering måste görs på ett korrekt 
sätt. Enligt min uppfattning förefaller det inte föreligga några motsägelsefulla 
bestämmelser i det svenska regelsystemet avseende införlivande och 
offentliggörande. Det är däremot inte klarlagt om behörig myndighet alltid 
uppfyller samtliga bestämmelser om offentliggörande. Själva regelsystemet får 
dock ses som konsistent utformat. 

5.5 Relationen till domstol och befintlig 
lagstiftning 

5.5.1 Inledning 

Inom detta kapitel återknyts till de tillämpliga bestämmelserna rörande behörig 
myndighets kompetens.214 För det första undersöks förhållandet mellan generella 
överenskommelser och lagakraftvunnen dom. Kan en generell överenskommelse 
träffas om dess innehåll strider mot en lagakraftvunnen dom?215 

Vidare utreds förhållandet mellan generell överenskommelse och befintlig 
lagstiftning. Kan en generell överenskommelse träffas om innehållet strider mot 
redan befintlig lagstiftning?216 Med befintlig lagstiftning avses här inte primärt 
något av de, i undersökningen, undersökta rättsområdena såsom konstitutionell 
rätt, förvaltningsprocessrätt och sekretessrättsliga bestämmelser.217 Det som 

                                                        
211 Se kap. 1.2.3. 
212 Se kap. 1.2.3.2. 
213 Se kap. 1.2.3.3. 
214 Se kap. 5.3. 
215 Se kap. 5.5.2. 
216 Se kap. 5.5.3. 
217 Se kap. 5.2. 
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avses är om en generell överenskommelse får strida mot exempelvis annan 
intern skattelagstiftning. Den springande punkten är om behörig myndighet kan 
ingå en generell överenskommelse om hur beskattning av situationen X ska ske, 
även om överenskommelsen i sådant fall kommer att strida mot lagen Y som 
redan reglerar situationen X. En följdfråga som uppkommer är därtill om 
träffade generella överenskommelser binder svensk domstol? 

5.5.2 Överenskommelse i strid med redan meddelad 
lagakraftvunnen dom 

I avsnittet behandlas förhållandet mellan generell överenskommelse och 
lagakraftvunnen dom. Kan en generell överenskommelse träffas av behörig 
myndighet om innehållet i överenskommelsen strider mot lagakraftvunnen dom? 
För svenskt vidkommande skulle situationen kunna uppkomma med hänsyn till 
exempelvis OMX-domen.218 I fallet konstaterade HFD att CFC-lagstiftningen 
skulle tillämpas istället för det svensk-schweiziska skatteavtalet. Frågan är om 
behörig myndighet i OMX-fallet hade kunnat ingå en generell överenskommelse 
med den schweiziska behöriga myndigheten för att förhindra att enskilda skulle 
utsättas för dubbelbeskattning. I kap. 4.4.2 utreds samma frågeställning, men 
utifrån enskilda överenskommelser. Frågan här är vad som gäller vid en generell 
överenskommelse. 

I de flesta svenska skatteavtal anges att art. 25.3 ska tillämpas ”to resolve by 
mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or 
application of the Convention.” Vidare anges att de behöriga myndigheterna 
“may also consult together for the elimination of double taxation in cases not 
provided for in the Convention.” Det kan därmed konstateras att ordalydelsen av 
varken modellavtalet eller svenska skatteavtal förhindrar att generella 
överenskommelser träffas, även om lagakraftvunnen dom meddelats. Hinder 
föreligger heller inte enligt kommentaren till modellavtalet. Den internrättsliga 
regleringen i form av 67 kap. 38 § SFL kan emellertid inte tillämpas vid 
generella överenskommelser. Ordalydelsen passar inte in. Det framgår redan 
genom textens formulering att bestämmelsen är avsedd att tillämpas vid enskilda 
överenskommelser. Frågan får istället undersökas utifrån om någon av de olika 
föreskriftsformer, som är möjliga för utfärdande av generella 
överenskommelser, får strida mot lagakraftvunnen dom. 

De föreskriftsformer som är tillgängliga för utfärdande av generella 
överenskommelser behandlas i kap. 5.4.4. Sammantaget utgörs de bindande 
föreskrifterna av lagar om riksdagens godkännande ges, 
verkställighetsföreskrifter om de följer kraven i 8 kap. 7 § st. 1 RF och andra 
bindande föreskrifter om de kan inrymmas i regeringens restkompetens enligt 8 
kap. 7 § st. 2 RF. Rör det sig däremot om allmänna råd kan dessa utfärdas som 
interna riktlinjer eller exempelvis genom någon av Skatteverkets produkter. 
Frågan kan konkretiseras på så sätt att det måste undersökas om lag och 

                                                        
218 Se kap. 1.6. 



5. Generella överenskommelser 

317 

verkställighetsföreskrifter får gå emot en lagakraftvunnen dom. För de fall då 
lag föreligger gäller att ny lag får gå emot rättspraxis och att lagar har högre 
dignitet än praxis. Det är därmed möjligt för behörig myndighet att ingå en 
generell överenskommelse, med riksdagens godkännande, som går emot en 
lagakraftvunnen dom. Detta gäller enbart då regeringen är behörig myndighet. 
Det kan vidare anföras att det vore lämpligt att rättspraxis endast kunde ändras 
genom ny lagstiftning. 

Det är sannolikt möjligt att även verkställighetsföreskrifter, och andra 
bindande föreskrifter än lag, kan gå emot laga kraft vunna domar under 
förutsättning att föreskrifterna har utfärdats i enligt med de aktuella 
bestämmelserna i 8 kap. RF. Det skulle i sådant fall betyda att behörig 
myndighet kan ingå generella överenskommelser, utan riksdagens godkännande, 
som går emot rättspraxis. Detta gäller för de fall då Skatteverket är behörig 
myndighet enligt den nordiska tillämpningsförordningen samt för regeringen 
enligt både nordiska tillämpningsförordningen och handläggningsförordningen. 

Det bör dock betonas att regeringens och Skatteverkets befogenheter inte är 
särskilt omfattande vid utfärdande av bindande föreskrifter och befogenheten 
kan därtill ifrågasättas avseende skatteområdet.219 Behörig myndighets rätt är 
därmed inte så lätt att utnyttja i praktiken. Det kan återknytas till OMX-fallet 
som exempel igen. Skulle behörig myndighet kunna ingå en generell 
överenskommelse, genom vilken anges att CFC-bestämmelserna inte ska 
tillämpas i förhållande till skatteavtalet med Schweiz, utan riksdagens 
godkännande? En sådan överenskommelse skulle, utan närmare analys, inte 
kunna inrymmas i en verkställighetsföreskrift eller annan bindande föreskrift än 
lag. En sådan överenskommelse skulle vara alldeles för långtgående. Det kan 
nöjas med att här konstatera att det åtminstone är teoretiskt möjligt för 
regeringen och Skatteverket (vid det nordiska skatteavtalet) att ingå en bindande 
generell överenskommelse i ett reglerat fall, genom utfärdande av 
verkställighetsföreskrift eller annan bindande föreskrift än lag, utan riksdagens 
godkännande, som går emot en lagakraftvunnen dom. 

Det kan avslutningsvis nämnas att det är möjligt för behörig myndighet att 
ingå generella överenskommelser i form av allmänna råd. Det blir dock lite 
egendomligt om Skatteverket ingår en sådan överenskommelse och utfärdar den 
som exempelvis en styrsignal. I sådant fall har verket angett att verket avser 
följa en intern föreskrift som inte är förenlig med praxis. Det skulle å ena sidan 
vara märkligt om Skatteverket på så sätt kunde sätta upp egna regler och 
bestämmelser. Det finns å andra sidan inte något stöd för att det skulle vara 
omöjligt. Om ett beslut ändå skulle grundas på en sådan styrsignal får det antas 
att ett dylikt beslut skulle överklagas. Sannolikt skulle domstolen då följa HFD 
och inte styrsignalen. 

                                                        
219 Se vidare kap. 5.3.2.3-5.3.2.4. 
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5.5.3 Överenskommelse i strid med redan befintlig lagstiftning 

I avsnittet undersöks förhållandet mellan generella överenskommelser och redan 
befintlig lagstiftning. Är det möjligt för behörig myndighet att ingå en generell 
överenskommelse, om innehållet i överenskommelsen strider mot redan 
befintlig lagstiftning? 

Fallet skulle exempelvis kunna uppkomma i samband med situationen som 
följde efter OMX-domen.220 I målet konstaterade HFD att CFC-lagstiftningen 
skulle tillämpas istället för det svensk-schweiziska skatteavtalet. Frågan är om 
behörig myndighet kan ingå en generell överenskommelse med den schweiziska 
behöriga myndigheten som anger att CFC-lagstiftningen generellt sett inte ska 
tillämpas på personer som omfattas av det svensk-schweiziska skatteavtalet. Får 
behörig myndighet ingå generella överenskommelser som strider mot redan 
befintlig lagstiftning? 
Enligt art. 25.3 OECD:s modellavtal, vilken de flesta svenska skatteavtal 
följer,221 ska de behöriga myndigheterna ”endeavour to resolve by mutual 
agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or 
application of the Convention.” Att bolaget i OMX-domen utsattes för CFC-
beskattning, trots befintligt skatteavtal, kan ses som “difficulties”. Kan behörig 
myndighet lösa den uppkomna situation genom att träffa en generell 
överenskommelse som anger att CFC-lagstiftningen inte ska tillämpas på sådana 
situationer? Varken modellavtalet, kommentaren eller något svenskt skatteavtal 
anger att generella överenskommelser inte får strida mot redan befintlig 
lagstiftning. För att undersöka om behörig myndighet kan ingå en dylik 
överenskommelse måste behörig myndighets konstitutionella kompetens ställas i 
relation till de olika föreskriftsformer som är aktuella för införlivandet av 
generella överenskommelser. För att strukturera upp undersökningen plockas 
Tabell 10 isär och får utgöra undersökningsunderlag.222 OMX-situationen får 
utgöra exempel för att konkretisera utredningen.223 
 
  

                                                        
220 Se kap. 1.6 och 4.3.4. 
221 Se kap. 2.3.3.3. 
222 Se kap. 5.3.1. 
223 Se kap. 1.6. 
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Typsituation 1: 
 
Typ-
situation 

BM Typ av ök. Karaktär Åsyftad effekt Möjlig form 

1 Reg. Generell Reglerad Bindande  
* Lagform om  
riksd.godk. 
* Verkställig- 
hetsföreskrift 
* Annan bind. 
föreskrift 

RESULTAT: 
* Kan ej ingås om lag enligt 8 kap. 2-3, 18 §§, 10 
kap. 3 § RF  kan dock ingås om riksdagens 
godkännande ges. 
* Kan ingås om ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF. 
* Kan ingås om ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF. 

 
I typsituation 1 är regeringen behörig myndighet och en bindande, generell 
överenskommelse i ett reglerat fall träffas. För det första kan lagformen 
tillämpas. Här krävs riksdagens godkännande. Om behörig myndighet träffar en 
överenskommelse och riksdagen ger sitt godkännande, resulterar detta i att en ny 
lag skapas. Den nya lagen kan i sådant fall upphäva lagstiftningen som 
överenskommelsen annars strider emot. I vårt exempel skulle den nya lagen 
kunna innebära ett lagstadgat undantag för tillämpningen av CFC-
bestämmelserna. Med riksdagens godkännande är förfarandet möjligt. Det 
innebär att en generell överenskommelse får strida mot befintlig lagstiftning, 
under förutsättning att riksdagen godkänner den. Den formella lagkraftens 
princip regleras av 8 kap. 18 § RF och innebär att lagar endast kan ändras eller 
upphävas genom en ny lag. En lag kan således ändras eller upphävas endast 
genom lagstiftning i samma ordning som den tillkom.224 

Regeringen har, för det andra, möjlighet att införliva en generell 
överenskommelse genom utfärdandet av en verkställighetsföreskrift som fyller 
ut lagen enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF. Utredningen i kap. 5.3.2.3 visar emellertid att 
en verkställighetsföreskrift inte får tillföra lagen något väsentligen nytt. I vårt 
exempel skulle det i sådant fall anges i en verkställighetsföreskrift, att CFC-
lagstiftningen inte ska tillämpas under vissa förutsättningar. Ett sådant undantag 
måste utgöra något väsentligen nytt och går därmed utöver regeringens 
kompetens. Det kan därför inte vara möjligt att införliva en dylik 
överenskommelse genom en verkställighetsföreskrift. Det är heller inte möjligt 
med hänvisning till den formella lagkraftens princip, eftersom en lag inte kan 
ändras genom en verkställighetsföreskrift. 

För det tredje kan regeringen utfärda bindande föreskrifter med stöd av 
restkompetensen i 8 kap. 7 § st. 2 RF. Sådana föreskrifter får endast vara 
neutrala eller likgiltiga för enskilda. Ett undantag till CFC-lagstiftningen kan 
inte anses vara varken neutralet eller likgiltigt. Därtill måste den formella 
lagkraftens princip beaktas. 
 
  

                                                        
224 Prop. 1973:90 s. 136. 



Internationella Handelshögskolan i Jönköping 

320 

Typsituation 2: 
 
Typ-
situation 

BM Typ av ök. Karaktär Åsyftad effekt Möjlig form 

2 SKV Generell Reglerad Bindande  
- 
 
 
* Verkställig- 
hetsföreskrift 
* Annan bind. 
föreskrift 

RESULTAT: 
Nej enligt handläggningsförordningen. 
 
RESULTAT: 
Ja enligt den nordiska tillämpningsförordningen: 
 
* Kan ej ingås om lag enligt 8 kap. 2-3, 18 §§, 10 
kap. 2 § RF  krävs riksdagens godkännande  
bemyndigande inte möjligt. 
* Om ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF, så delegation 
enligt 8 kap. 11 § RF. 
* Om ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF, så delegation 
enligt 8 kap. 11 § RF. 

 
I typsituation 2 är Skatteverket behörig myndighet, i enlighet med den nordiska 
tillämpningsförordningen, och det rör sig för det för det första om kompetens att 
ingå verkställighetsföreskrifter och andra bindande föreskrifter än lag, baserat på 
delegationsbestämmelsen i 8 kap. 11 § RF. Det är emellertid inte möjligt att 
utfärda föreskrifter som strider mot lag bland annat med hänsyn till den formella 
lagkraftens princip. Sammantaget kan Skatteverket således inte ingå en generell 
överenskommelse vars innehåll strider mot redan befintlig lag. 
 
 
Typsituation 3: 
 
Typ-
situation 

BM Typ av ök. Karaktär Åsyftad effekt Möjlig form 

3 Reg. Generell Oreglerad Bindande  
* Endast  
lagform är  
möjlig – krävs 
riksd.godk. 

RESULTAT: 
* Kan ej ingås om lag enligt 8 kap. 2-3, 18 §§, 10 
kap. 3 § RF  kan dock ingås om riksdagens 
godkännande ges. 
* Ej ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF. 
* Ej ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF. 

 
Typsituation 3 avser en bindande, oreglerad överenskommelse som träffas av 
regeringen. Här är lagformen den enda möjliga föreskriftsformen just med 
hänsyn till att det rör sig om oreglerade fall som åsyftas få bindande effekt. Ges 
riksdagens godkännande, kan dylik överenskommelse däremot ingås. 
Riksdagens godkännande innebär att ny lag stiftas. Det betyder att regeringen 
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kan ingå en generell överenskommelse i ett oreglerat fall, under förutsättning att 
riksdagens godkännande ges. 
 
Typsituation 4: 
 
Typ-
situation 

BM Typ av ök. Karaktär Åsyftad effekt Möjlig form 

4 SKV Generell Oreglerad Bindande  
* Endast  
lagform är  
möjlig – krävs 
riksd.godk., 
men sådant 
bemyndigande 
är inte möjligt 

RESULTAT: 
Nej enligt handläggningsförordningen. 
 
RESULTAT: 
Ja enligt den nordiska tillämpningsförordningen: 
 
* Kan ej ingås om lag enligt 8 kap. 2-3, 18 §§, 10 
kap. 2 § RF  krävs riksdagens godkännande  
bemyndigande inte möjligt. 
* Ej ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF, så ej delegation 
enligt 8 kap. 11 § RF. 
* Ej ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF, så ej delegation 
enligt 8 kap. 11 § RF. 

 
I typsituation 4 avses Skatteverkets möjlighet att ingå en oreglerad 
överenskommelse med bindande effekt, enligt bemyndigandet i den nordiska 
tillämpningsförordningen. Även här, liksom vid typsituation 3, är det endast 
lagformen som kan tillämpas. Skatteverket kan dock inte ingå en internationell 
överenskommelse som kräver riksdagens godkännande. Det är därför inte 
möjligt för Skatteverket att ingå en generell överenskommelse i ett oreglerat fall, 
med bindande effekt, vare sig den strider mot befintlig lagstiftning eller inte. 
Detta gäller trots att bemyndigande getts genom den nordiska 
tillämpningsförordningen. 
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Typsituation 5, 6, 7 och 8: 
 
Typ-
situation 

BM Typ av ök. Karaktär Åsyftad effekt Möjlig form 

5 Reg. Generell Reglerad Allmänna råd  
* T.ex. interna 
riktlinjer 
 

RESULTAT: 
* Kan ingås om ok enligt 10 kap. 1, 3 §§ RF. 
* Kan ingås om ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF. 
* Kan ingås om ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF. 

6 SKV Generell Reglerad Allmänna råd  
- 
 
 
 
* T.ex. interna 
riktlinjer 
* SKV:s  
prod. 

RESULTAT: 
Nej enligt handläggningsförordningen.  Krävs 
dock sannolikt inte bemyndigande. 
 
RESULTAT: 
Ja enligt den nordiska tillämpningsförordningen + 
ok enligt 10 kap. 2 § RF.  Krävs dock sannolikt 
inte bemyndigande, men ändå: 
* Om ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF, så delegation 
enligt 8 kap. 11 § RF. 
* Om ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF, så delegation 
enligt 8 kap. 11 § RF. 

7 Reg. Generell Oreglerad Allmänna råd  
* T.ex. interna 
riktlinjer 

RESULTAT: 
* Kan ingås om ok enligt 10 kap. 1, 3 §§ RF. 
* Kan ingås om ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF. 
* Kan ingås om ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF. 

8 SKV Generell Oreglerad Allmänna råd  
- 
 
 
* T.ex. interna 
riktlinjer 
* SKV:s  
prod. 

RESULTAT: 
Nej enligt handläggningsförordningen. 
 
RESULTAT: 
Ja enligt den nordiska tillämpningsförordningen + 
ok enligt 10 kap. 2 § RF.  Krävs dock sannolikt 
inte bemyndigande, men ändå: 
* Om ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF, så delegation 
enligt 8 kap. 11 § RF. 
* Om ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF, så delegation 
enligt 8 kap. 11 § RF. 

 
I de fyra angivna typsituationerna rör det sig om generella överenskommelser 
som utgör allmänna råd, då regeringen är behörig myndighet eller Skatteverket, 
enligt den nordiska tillämpningsförordningen. Frågan är om en sådan 
överenskommelse kan träffas, om den strider mot lagstiftning. I vårt exempel 
med OMX-fallet blir resultatet märkligt. I sådant fall skulle den generella 
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överenskommelsen innehålla ett undantag från CFC-lagstiftningen, men 
undantaget skulle inte utgöra en bindande bestämmelse. Det skulle därmed inte 
finnas något värde i eller rimligt skäl till att träffa en sådan överenskommelse. 
Varken regeringen eller Skatteverket kan ställa upp egna lagar för sina 
verksamheter som står i strid med befintlig lagstiftning. Det är därför sannolikt 
inte möjligt för behörig myndighet att ingå sådana överenskommelser. 

Det sammantagna resultatet av undersökningen kan åskåliggöras genom 
Tabell 12: 

Tabell 12: Resultat av undersökning om generella överenskommelser får strida 
mot befintlig lagstiftning. 

 
Typ-
situation 

BM Typ av 
ök. 

Karaktär Åsyftad 
effekt 

Möjlig form Får 
strida 
mot 
lag? 

1 Reg. Generell Reglerad Bindande  
* Lagform om 
riksd.godk. 
* Verkställig- 
hetsföreskrift 
* Annan bind. 
föreskrift 

 
* Ja – 
om lag 
* Nej 
 
* Nej 

RESULTAT: 
* Kan ej ingås om lag enligt 8 kap. 2-3, 
18 §§, 10 kap. 3 § RF  kan dock ingås 
om riksdagens godkännande ges. 
* Kan ingås om ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 
RF. 
* Kan ingås om ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 
RF. 

2 SKV Generell Reglerad Bindande  
- 
 
 
* Verkställig- 
hetsföreskrift 
* Annan bind. 
föreskrift 

 
- 
 
 
* Nej 
 
* Nej 

RESULTAT: 
Nej enligt handläggningsförordningen. 
 
RESULTAT: 
Ja enligt den nordiska 
tillämpningsförordningen:  
* Kan ej ingås om lag enligt 8 kap. 2-3, 
18 §§, 10 kap. 2 § RF  krävs 
riksdagens godkännande  
bemyndigande inte möjligt. 
* Om ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF, så 
delegation enligt 8 kap. 11 § RF. 
* Om ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF, så 
delegation enligt 8 kap. 11 § RF. 
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Fortsättning tabell 12 
Typ-
situation 

BM Typ av 
ök. 

Karaktär Åsyftad 
effekt 

Möjlig form Får 
strida 
mot 
lag? 

3 Reg. Generell Oreglerad Bindande  
* Endast  
lagform är  
möjlig – krävs 
riksd.godk. 

 
* Ja – 
om lag 

RESULTAT: 
Kan ej ingås om lag enligt 8 kap. 2-3, 18 
§§, 10 kap. 3 § RF  kan dock ingås om 
riksdagens godkännande ges 
Ej ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF 

4 SKV Generell Oreglerad Bindande  
* Endast  
lagform är  
möjlig – krävs 
riksd.godk., 
men sådant 
bemyndigande 
är inte möjligt 

 
* Nej RESULTAT: 

Nej enligt handläggningsförordningen. 
 
RESULTAT: 
Ja enligt den nordiska 
tillämpningsförordningen:  
* Kan ej ingås om lag enligt 8 kap. 2-3, 
18 §§, 10 kap. 2 § RF  krävs 
riksdagens godkännande  
bemyndigande inte möjligt. 
* Ej ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF, så ej 
delegation enligt 8 kap. 11 § RF. 
* Ej ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF, så ej 
delegation enligt 8 kap. 11 § RF. 

5 Reg. Generell Reglerad Allmänna 
råd 

 
 
* T.ex. interna 
riktlinjer 
 

 
 
* Sann-
olikt 
inte 

RESULTAT: 
* Kan ingås om ok enligt 10 kap. 1, 3 §§ 
RF. 
* Kan ingås om ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 
RF. 
* Kan ingås om ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 
RF. 
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Fortsättning tabell 12 
Typ-
situation 

BM Typ av 
ök. 

Karaktär Åsyftad 
effekt 

Möjlig form Får 
strida 
mot 
lag? 

6 SKV Generell Reglerad Allmänna 
råd 

 
 
- 
 
 
 
 
* T.ex. interna 
riktlinjer 
* SKV:s  
produkter 

 
 
- 
 
 
 
 
* Sann-
olikt 
inte 
* Sann-
olikt 
inte 

RESULTAT: 
Nej enligt handläggningsförordningen. 
 Krävs dock sannolikt inte 
bemyndigande. 
 
RESULTAT: 
Ja enligt den nordiska 
tillämpningsförordningen + ok enligt 10 
kap. 2 § RF.  Krävs dock sannolikt 
inte bemyndigande, men ändå: 
* Om ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF, så 
delegation enligt 8 kap. 11 § RF. 
* Om ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF, så 
delegation enligt 8 kap. 11 § RF. 

7 Reg. Generell Oreglerad Allmänna 
råd 

 
 
* T.ex. interna 
riktlinjer 

 
 
* Sann-
olikt 
inte  

RESULTAT: 
* Kan ingås om ok enligt 10 kap. 1, 3 §§ 
RF. 
* Kan ingås om ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 
RF. 
* Kan ingås om ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 
RF. 

8 SKV Generell Oreglerad Allmänna 
råd 

 
 
- 
 
 
* T.ex. interna 
riktlinjer 
* SKV:s  
produkter 

 
 
- 
 
 
* Sann-
olikt 
inte 
* Sann-
olikt 
inte 

RESULTAT: 
Nej enligt handläggningsförordningen. 
 
RESULTAT: 
Ja enligt den nordiska 
tillämpningsförordningen + ok enligt 10 
kap. 2 § RF.  Krävs dock sannolikt 
inte bemyndigande, men ändå: 
* Om ok enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF, så 
delegation enligt 8 kap. 11 § RF. 
* Om ok enligt 8 kap. 7 § st. 2 RF, så 
delegation enligt 8 kap. 11 § RF. 
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Genom att foga en ytterligare kolumn till höger i tabellen presenteras resultatet 
av huruvida en generell överenskommelse får strida mot redan befintlig 
lagstiftning eller inte. Sammantaget kan det anföras att det sannolikt endast är 
möjligt att ingå och införliva en sådan överenskommelse efter riksdagens 
godkännande. Enligt formella lagkraftens princip kan endast lag ändra annan 
lag. 

5.5.4 Är svensk domstol bunden av en överenskommelse? 

I avsnittet utreds om en generell överenskommelse är bindande för svensk 
domstol. I kap. 4.4.3 fastställs att domstolen inte är bunden av enskilda 
överenskommelser och syftet i förevarande avsnitt är att undersöka bundenheten 
av generella överenskommelser. Mattsson anger att: ”[…] det är troligt, att de 
behöriga myndigheterna inte kan binda domstolarna genom sådana beslut, som 
rör tolkning och tillämpning av avtalet. Ett sådant beslut får då ingen betydelse 
för det fall, att den skattskyldige vill ha frågan prövad i en svensk domstol.”225 
Mattsson är således tveksam till om en generell överenskommelse kan binda 
domstolarna. Det första som bör beaktas är återigen 11 kap. 3 § RF.226 I 
bestämmelsen fastslås domstolarnas självständighet och att varken myndigheter 
eller riksdagen får bestämma hur en domstol ska döma i det enskilda fallet. Inte 
heller får myndigheter eller riksdagen i övrigt bestämma hur en domstol ska 
tillämpa en rättsregel i ett särskilt fall. Det betyder att behörig myndighet inte 
kan bestämma hur domstolen exempelvis ska tolka en viss 
skatteavtalsbestämmelse. 

Om den generella överenskommelsen däremot har godkänts av riksdagen och 
erhållit lagstatus blir utfallet ett annat. Under dylika förutsättningar utgör 
överenskommelsen en lagbestämmelse, vilken är bindande för svensk 
domstol.227 Lagfallet är således tämligen okomplicerat. Har en generell 
överenskommelse införlivats genom lag är den bindande för domstolen. Det 
konstateras emellertid i kap. 5.3.2.3 och 5.4.4 att generella överenskommelser 
även kan utfärdas genom verkställighetsföreskrifter och andra bindande 
föreskrifter inom ramen för restkompetensen. Om sådana föreskrifter har 
tillkommit i rätt ordning och följer kraven som är uppställda för dem, ska även 
sådana föreskrifter vara bindande för domstolen. I förarbetena till den äldre RF 
anges att: ”Skulle någon myndighet utan rättsligt stöd meddela allmänna 
föreskrifter till ledning för domstolarnas handlande, är domstolarna helt obundna 
av dessa.”228 
Om myndigheter, motsatsvis, meddelar föreskrifter med rättsligt stöd, är sådana 
föreskrifter bindande för domstolen. Domstolen är således skyldig att följa 
myndighetsregler och regeringsföreskrifter, under förutsättning att de tillkommit 

                                                        
225 Mattsson, 1984 s. 183. 
226 Se kap. 4.4.3. 
227 Se även Francke m.fl., 1981 s. 380. 
228 Prop. 1973:90 s. 383. 
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i rätt ordning. Om verkställighetsföreskrifterna följer bestämmelserna i 8 och 10 
kap. RF är de bindande för domstolen. Notera dock att befogenheterna enligt 8 
kap. 7 § st. 1 RF inte är varken omfattande eller lätta att utnyttja för behörig 
myndighet vid generella överenskommelser. Det samma gäller för föreskrifter 
utfärdade enligt restkompetensen. 

Det kan även vara av intresse att undersöka hur HFD hanterat generella 
överenskommelser. Endast två mål där den aktuella situationen förekommit 
återfinns. I mål Ba 118/80, angående resning av beslut i handräckning i 
skatteärenden, konstaterade HFD inledningsvis att följande bestämmelser var 
tillämpliga: 

Enligt förordning (1978:723) om avtal mellan Sverige, Danmark, Finland, 
Island och Norge om handräckning i skatteärenden skall ett mellan länderna 
den 9 november 1972 ingånget avtal om handräckning i sådana ärenden i 
avtalets genom tilläggsavtal den 21 juli 1976 ändrade lydelse jämte viss i 
anslutning till avtalet år 1977 träffad överenskommelse lända till efterrättelse 
för Sveriges del i enlighet med särskilt meddelade föreskrifter. Sådana 
föreskrifter har meddelats genom förordning (1978:724) om tillämpning av 
avtal mellan länderna om handräckning i skatteärenden.229 

Förutom själva avtalet, som slöts 9 november 1972, nämnde domstolen fyra 
olika föreskrifter. För det första, förordning (1978:723) om avtal mellan Sverige, 
Danmark, Finland, Island och Norge om handräckning i skatteärenden. För det 
andra, tilläggsavtal från den 21 juli 1976 till 1972 -års avtal. För det tredje, 
förordning (1978:724) om tillämpning av avtal mellan Sverige, Danmark, 
Finland, Island och Norge om handräckning i skatteärenden. För det fjärde, en 
överenskommelse som träffats 1977 i anslutning till avtalet. Överenskommelsen 
var bifogad som bilaga 2 till förordning 1978:723 och benämndes 
”Överenskommelse enligt art. 20 i avtalet den 9 november 1972 mellan Sverige, 
Danmark, Finland, Island och Norge om handräckning i skatteärenden”. Syftet 
med överenskommelsen var att genomföra handräckningsavtalet från 1972.230 

Överenskommelsen var således tillkommen genom tillämpning av art. 20 i 
nämnda handräckningsavtal. Art. 20 angav att de behöriga myndigheterna i de 
avtalsslutande staterna kunde träffa ytterligare överenskommelse för att 
genomföra bestämmelserna i avtalet. Vidare angavs att: 

Om svårigheter eller tvivelsmål uppkommer mellan två eller flera av de 
avtalsslutande staterna rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal, skall 
de behöriga myndigheterna i dessa stater överlägga för att söka lösa frågan 
genom särskild överenskommelse. Resultatet av sådana överläggningar skall 
snarast delges behöriga myndigheter i övriga avtalsslutande stater.231 

                                                        
229 Ba 118/80. 
230 Förordning (1978:723) upphävdes 1982, vilket måste antas innebära att även 
överenskommelsen är upphävd. Förordning (1978:724) upphävdes 1990. 
231 Ba 118/80. 
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Art. 20 utgjorde således en möjlighet för de avtalsslutande staterna att träffa en 
särskild överenskommelse avseende tolkning och tillämpning av avtalet. 
Artikeln utgjorde därmed en möjlighet till träffande av en generell 
överenskommelse. I artikeln avsågs enbart fall som var reglerade av avtalet, 
eftersom ordalydelsen angav ”detta avtal”. Det är också en sådan 
överenskommelse som hade träffats och som återfanns som bilaga till förordning 
1978:723. 

Det intressanta i målet Ba 118/80 är vilka föreskrifter som HFD ansåg vara 
tillämpliga i den aktuella situationen. Domstolen fastslog att bland annat 
nämnda överenskommelse ”skall lända till efterrättelse för Sveriges del.” Det 
innebär, enligt min mening, att domstolen fastställde att en generell 
överenskommelse tillkommen av de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande 
staterna, fogad till en förordning, skulle ses som gällande rätt och tillämpas. 
Med hänsyn till domstolens formulering måste det antas att domstolen ansåg sig 
bunden av den generella överenskommelsen. 

Det andra målet är RÅ82 1:34. Målet utgör ett samlat grepp där sex olika fall 
avhandlades avseende den så kallade ettårsregeln. Fall nummer III är av intresse 
här. Den svenske medborgaren J var anställd av ett svenskt företag, men hade 
sitt arbete förlagt till Norge. Han vistades i sitt hem i Sverige under semester och 
högtider samt två veckoslut i månaden. I självdeklarationen redovisade J 
inkomster från sin arbetsgivare om 106.679 kr. Taxeringsnämnden upptog, 
förutom dessa medel, även 9.051 kr till beskattning vilka J uppburit från sin 
arbetsgivare under arbete i Norge. J överklagade taxeringsbeslutet och anförde 
att han beskattats i Norge för sina inkomster. I andra hand yrkade han avräkning 
för den skatt han erlagt i Norge. 

Länsrätten hade därefter att avgöra om ettårsregeln i dåvarande 54 § KL 
skulle tillämpas på J:s situation. Domstolen fann att J:s avbrott i vistelsen i 
Norge varit av tillfällig karaktär och inte av den typen som skulle medföra att 
utlandsvistelsen skulle ses som kortare än ett år. J ansågs därför frikallad från 
skattskyldighet för hela inkomsten från arbetsgivaren enligt 54 § KL. I den här 
situationen uppkom därför inte fråga om avräkning för utländsk skatt enligt 
skatteavtalet med Norge. 

Kammarrätten fann däremot att J:s hemresor varit i sådan omfattning att J 
inte var berättigad till skattebefrielse enligt 54 § KL. Kammarrätten konstaterade 
vidare att skatteavtalet med Norge inte hindrade att beskattning skedde i 
Sverige. I målet framkom även att J erlagt endast 1.768 Nkr i skatt i Norge. 
Enligt uppgift från den norska skattemyndigheten skulle J erlägga inkomstskatt i 
Norge med 37.066 Nkr. Detta medförde dock att J endast medgavs avräkning 
med erlagt belopp i svensk valuta, dvs. 1.485 kr. 

Prövningstillstånd meddelades och HFD konstaterade också att J inte 
uppfyllde kraven på skattebefrielse enligt 54 § KL. Lika med kammarrätten fann 
HFD att J var skattskyldig i Sverige även för den inkomst han åtnjutit av sitt 
arbete i Norge. Domstolen tillämpade sedan skatteavtalet med Norge, vilket 
medförde att J skulle skatta för sina norska inkomster även i Norge. Enligt 
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avtalet skulle dock avräkning för erlagd norsk skatt göras gentemot den svenska 
skatten. Till skillnad mot kammarrätten konstaterade HFD därefter följande: 

Enligt en mellan riksskatteverket och norska finans- och tulldepartementet 
träffad överenskommelse (RSFS 1981:30), som gällt sedan mars 1977, skall 
vid tillämpning av nyssnämnda avräkningsregel i artikel 24 § 4 
dubbelbeskattningsavtalet avräkning kunna ske i Sverige även för debiterad 
med icke erlagd norsk skatt. J har för beskattningsåret 1977 debiterats norsk 
skatt med 37.066 norska kr. En närmare bestämning av det avdrag J skall äga 
avräkna i anledning av debiterade norska skatter bör göras av länsrätten.232 

Resultatet blev att HFD inte gjorde någon annan ändring i kammarrättens dom 
än att frågan om själva avräkningen av norsk skatt återförvisades till länsrätten 
för beräkning och behandling. Domstolen tillämpade således skatteavtalet och 
konstaterade därefter att det träffats en generell överenskommelse mellan de 
behöriga myndigheterna i de båda avtalsslutande staterna, vilken närmare 
reglerade situationen om debiterad respektive erlagd skatt. Överenskommelsen 
medgav att även debiterad norsk skatt inberäknades när avräkningsmöjligheterna 
gentemot svensk skatt utreddes. Det intressanta i målet är att HFD tillämpade en 
generell överenskommelse såsom gällande rätt. Den aktuella överenskommelsen 
utgör en generell överenskommelse som träffats mellan de behöriga 
myndigheterna i Sverige respektive Norge. Det går dock inte att utläsa av domen 
om domstolen analyserat överenskommelsens rättsliga status eller legala grund. 

När det gäller generella överenskommelser och eventuell bundenhet för 
domstolen är praxis således mager och av äldre karaktär. I det första målet, Ba 
118/80, anger domstolen vilka bestämmelser som är tillämpliga. Häribland 
uppräknas en generell överenskommelse som gällande och som reglerar det 
aktuella området. Tyvärr uppkommer inte situationen då domstolen faktiskt 
behöver tillämpa överenskommelsen, vilket naturligtvis hade varit av stort 
intresse. Det kan i alla fall konstateras att domstolen anger överenskommelsen 
som gällande reglering. I målet RÅ82 1:34, vilket rörde J som bodde i Sverige 
men arbetade i Norge, var situationen emellertid annorlunda. I fallet tillämpade 
HFD den generella överenskommelsen, vilken blev avgörande för hur 
skatteberäkningen skulle göras. Mot bakgrund av nämnda två mål kan det dras 
en försiktig slutsats att HFD har för avsikt att följa generella överenskommelser. 
Det verkar endast ha gjorts i ett fall från 1982, men det var ändå ett klart fall av 
tillämpning. 

Domstolens bundenhet av generella överenskommelser är starkt förknippad 
med de konstitutionella aspekterna. Om en generell överenskommelse har 
införlivats med svensk rätt, exempelvis genom upphöjande till lag, och fogats 
till protokoll eller liknande, måste det stå klart att överenskommelsen ska följas. 
Då handlar det emellertid inte längre om en överenskommelse som sådan utan 
om svensk rätt med grund i en internationell överenskommelse. Om så inte har 
skett torde frågan om bundenhet inte vara lika självklar. 

                                                        
232 RÅ82 1:34. 
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I det första fallet, som rörde överenskommelsen som träffats i anslutning till 
det nordiska handräckningsavtalet, vilken benämndes ”Överenskommelse enligt 
art. 20 i avtalet den 9 november 1972 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island 
och Norge om handräckning i skatteärenden”, var överenskommelsen fogad som 
bilaga till förordning 1978:723. Eftersom överenskommelsen införlivats genom 
förordningsformen måste det antas att den skulle ha medfört faktiskt bundenhet 
för domstolen. När det gäller överenskommelsen i mål RÅ82 1:34 framgår det 
att den träffats mellan Skatteverket och det norska finans- och tulldepartementet. 
Överenskommelsen benämns RSFS 1981:30. Riksskatteverkets 
författningssamling (RSFS) innebär att det är något som Skatteverket har 
publicerat som rättsinformation.  

5.5.5 Sammanfattande slutsatser – relationen till domstol 

5.5.5.1 Den rättsliga kartan233 

I avsnittet undersöks den första forskningsuppgiften, vilken innebär en 
undersökning av den rättsliga kartan, avseende ömsesidiga överenskommelser, 
för svenskt vidkommande. I kap. 5.5 utreds om det är möjligt för behörig 
myndighet att ingå en generell överenskommelse som strider mot en 
lagakraftvunnen dom.234 Det kan konstateras att de till buds stående 
föreskriftsformer utgörs för behörig myndighet av lagar och föreskrifter 
utfärdade med stöd av 8 kap. 7 § st. 1 och 2 RF.235 

Lagar kan gå emot rättspraxis, vilket betyder att om riksdagens godkännande 
ges kan en generell överenskommelse åsättas lagform. Lagformen har högre 
hierarkisk rang än praxis, vilket medför att innehållet på så sätt får strida mot en 
lagakraftvunnen dom. Det innebär att regeringen, med riksdagens stöd, kan ingå 
en generell överenskommelse som strider mot lagakraftvunnen dom. Det är dock 
inte möjligt för Skatteverket. Även verkställighetsföreskrifter och andra 
bindande föreskrifter än lag får strida mot rättspraxis. Det krävs i sådant fall att 
föreskrifterna uppfyller kraven som uppställs genom 8 kap. RF, vilket dock 
begränsar behörig myndighets kompetens i hög utsträckning. Slutsatserna gäller 
både regeringen och Skatteverket. 

Vidare undersöks om behörig myndighet kan ingå generella 
överenskommelser som strider mot redan befintlig svensk lag, exempelvis annan 
skattelagstiftning. Det fastslås att lag endast kan ändras genom ny lag med 
hänvisning till den formella lagkraftens princip i 8 kap. 18 § RF. Det innebär att 
om en generell överenskommelse strider mot befintlig lagstiftning, måste 
överenskommelsen godkännas av riksdagen. I sådant fall utfärdas 
överenskommelsen genom lag som sannolikt upphäver den befintliga 
lagstiftningen. Det är däremot inte möjligt för regeringen eller Skatteverket att 

                                                        
233 Se kap. 1.2.2. 
234 Se kap. 5.5.1. 
235 Se dock kap. 5.3.1. 
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ingå en generell överenskommelse som strider mot lagstiftning, utan att 
riksdagens godkännande ges. Skatteverket kan heller inte bemyndigas ingå en 
internationell överenskommelse som kräver riksdagens godkännande. 

När det gäller generella överenskommelser som utgör allmänna råd, vilka 
strider mot befintlig lag, kan det konstateras att sådana överenskommelser 
sannolikt inte får ingås av behörig myndighet. Dylika överenskommelser skulle 
ändå bli förhållandevis meningslösa, eftersom de inte är bindande. 
Avslutningsvis kan därmed fastslås att om en generell överenskommelse strider 
mot befintlig lagstiftning krävs riksdagens godkännande och det är endast 
möjligt för det fall då regeringen utgör behörig myndighet. Något annat 
förfarande är inte görligt. 

Slutligen utreds om en generell överenskommelse är bindande för svensk 
domstol. Det anförs att så är fallet. Det krävs dock att överenskommelsen 
uppfyller kraven i 8 och 10 kap. RF och att den har tillkommit i behörig 
ordning.236 

5.5.5.2 Ett konsistent regelsystem?237 

Den andra forskningsuppgiften innebär att undersöka om det svenska 
regelsystemet avseende ömsesidiga överenskommelser är konsistent utformat. I 
det följande avsnittet utreds den första238 och andra239 utvärderingsgrunden. 

Frågan är om det föreligger motsättningar inom det svenska regelsystemet 
rörande relationen mellan generella överenskommelser och redan befintlig 
lagstiftning.240 Kan en generell överenskommelse träffas om den strider mot 
redan befintlig lagstiftning? Det kan anföras att bemyndigandet i art. 25.3 
OECD:s modellavtal är väldigt brett utformat och egentligen kan omfatta det 
mesta. Med hänsyn till konstitutionella bestämmelser om maktfördelning samt 
den formella lagkraftens princip måste bemyndigandet i art. 25.3 anses som 
motstridigt i förhållande till frågan om en överenskommelse får strida mot annan 
intern lagstiftning. Det kan inte ses som förenligt med RF att så breda 
bemyndiganden ges i skatteavtal, särskilt när 8 kap. 18 § RF klart anger att det 
krävs riksdagsbeslut för att ändra redan befintlig lagstiftning. 

Bemyndigandet i art. 25.3 kan även ifrågasättas när det gäller svensk 
domstols bundenhet av generella överenskommelser.241 Domstolen blir bunden 
under förutsättning att en generell överenskommelse har tillkommit i rätt 
ordning. Om riksdagen inte godkänt överenskommelsen eller den inte har ingåtts 
enligt 8 och 10 kap. RF, så uppkommer däremot bundenhet för svensk domstol. 
Enligt min uppfattning är det breda och vaga bemyndigandet i art. 25.3 inte 

                                                        
236 Se kap. 5.5.4. 
237 Se kap. 1.2.3. 
238 Se kap. 1.2.3.2. 
239 Se kap. 1.2.3.3. 
240 Se kap. 5.5.3. 
241 Se kap. 5.5.4. 
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förenligt med RF. Regelsystemet kan därmed inte ses som konsistent utformat ur 
denna synvinkel. 

5.6 Analys av behörig myndighets kompetens 
enligt svenska skatteavtalsbestämmelser och 
träffade generella överenskommelser 

5.6.1 Inledning 

5.6.1.1 Analys av kompetens i förhållande till skatteavtalsbestämmelser 

I detta avsnitt undersöks svenska skatteavtalsbestämmelser som innehåller 
hänvisning till generell överenskommelse. Utredningen görs utifrån de slutsatser 
som dragits inom ramen för undersökningen av generella överenskommelser.242 
Egentligen prövas inte avtalsbestämmelserna i sig, utan snarare den kompetens 
som ges till behörig myndighet genom bestämmelserna. För att genomföra 
undersökningen av de olika skatteavtalsbestämmelserna lämnas 
korshänvisningar till kap. 2 där inventeringen och systematiseringen av 
bestämmelserna görs. 

Det är inte samtliga bestämmelser i kap. 2 som undersöks inom ramen för 
förevarande kapitel, utan ett urval. De som valts ut är de som, enligt min 
uppfattning, innehåller en kompetensfråga som kan vara särskilt komplicerad 
med hänsyn till annan svensk rätt. De utvalda avtalsbestämmelserna analyseras 
därefter utifrån de problem som kan uppkomma i samband med den första 
utvärderingsgrunden, dvs. maktfördelning och kompetens. Den huvudsakliga 
frågeställningen är om behörig myndighet kan utnyttja den kompetens som ges 
via svenska skatteavtal eller om det föreligger internrättsliga hinder härför. 

I undersökningen i förevarande kapitel indelas bestämmelserna i grupper 
utifrån den funktion, uppgift eller befogenhet som behörig myndighet ges 
genom avtalen. Systematiseringen som görs inom ramen för kap. 2 bygger 
framför allt på avvikelser i förhållande till modellavtalet, medan det i 
förevarande analys inte är just avvikelserna som sådana som är av intresse. 
Istället grupperas behörig myndighets olika former av funktioner, uppgifter eller 
befogenheter som faktiskt ges genom de svenska skatteavtalen. 

5.6.1.2 Analys av kompetens i förhållande till träffade generella 
överenskommelser 

Vid undersökningen av skatteavtalsbestämmelserna kopplas, i förekommande 
fall, an till ett urval av olika generella överenskommelser som svensk behörig 

                                                        
242 Se kap. 5.3-5.5. 
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myndighet faktiskt har träffat med behörig myndighet i annan avtalsslutande 
stat. En utredning görs av om sådana överenskommelser hade kunnat ingås i 
dagsläget. Hade befintliga generella överenskommelser kunnat ingås idag och 
hur skulle överenskommelserna i sådant fall ha införlivats och offentliggjorts? 
Det betyder att redan ingångna överenskommelser prövas utifrån den rätt som 
nu råder, dvs. de resultat som framkommit genom utredningen av generella 
överenskommelser. Det bör dock beaktas att undersökningen inte avser att 
analysera lagstödet för befintliga överenskommelser vid tidpunkten då de 
ingicks, utan de befintliga överenskommelserna används endast som grund för 
analys av utredningens resultat. 

De generella överenskommelser som undersöks i avsnittet överlappar i viss 
mån de bestämmelser som inventeras i kap. 2. Syftet med kap. 2 är att inventera 
samtliga bestämmelser i skatteavtal avseende ömsesidiga överenskommelser. 
Syftet med förevarande kapitel är istället att identifiera generella 
överenskommelser som har ingåtts och pröva dessa utifrån dagens rättsläge. Det 
kan noteras att inte hela innehållet i överenskommelserna, som undersöks i det 
följande avsnittet, presenteras. Endast den eller de delar som är av intresse för 
undersökningen behandlas. Slutligen kan nämnas att det endast är generella 
överenskommelser som undersöks i den här delen av syftet. Anledningen är att 
de enskilda överenskommelserna som faktiskt har träffats av behörig myndighet 
är belagda med sekretess.243 

5.6.1.3 Var återfinns överenskommelserna? 

Det är inte helt enkelt att hitta ingångna generella överenskommelser, vilket 
utgör ett rättssäkerhetsproblem i sig. För det första återfinns överenskommelser 
införda i skatteavtalen eller i protokoll som bifogats det aktuella skatteavtalet. 
Överenskommelserna kan därför lämpligen sökas reda på med hjälp av en 
genomgång av skatteavtal i SFS samt genom sökning i SÖ.244 I flera fall utgörs 
innehållet i de olika protokollen av generella överenskommelser, vilka har 
ingåtts av de behöriga myndigheterna. Att överenskommelserna sedan 
införlivats med svensk rätt genom införande i ett protokoll bifogat till 
skatteavtalet innebär även att överenskommelsen normalt har 
riksdagsbehandlats. 

Ett vanligt arbetssätt är att ett protokoll, som undertecknats i samband med 
skatteavtalets ingående, görs till en del av själva skatteavtalet genom att det 
bifogas avtalet. I vissa fall integreras dock överenskommelsen helt med texten 
och inget konkret protokoll bifogas.245 Protokollen innehåller vanligen mer 
detaljerade bestämmelser om hur vissa avtalsartiklar ska tolkas eller tillämpas 

                                                        
243 Se kap. 4.6. 
244 Sökningen i SÖ baseras på den förteckning av överenskommelser som finns publicerad på 
Utrikesdepartementets webbplats och omfattar år 1994 till och med januari 2012. Dessutom har 
genomgång av Register över Sveriges internationella överenskommelser Den 31 december 1997 
gjorts. 
245 Se exempelvis avtalen med Österrike (1959), Schweiz (1965) och Kina (1999). 
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eller hur behörig myndighet ska arbeta. Protokollen kallas inte alltid för 
protokoll, utan begreppen annex och memorandum of understanding tillämpas 
också i vissa fall. Sådana överenskommelser, intagna i protokollen, kan utgöra 
generella överenskommelser. Ett exempel på formulering är följande: 

At the moment of signing the Convention for the avoidance of double 
taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income 
and on capital between the Kingdom of Sweden and the Republic of Chile, 
the Contracting States have agreed that the following provisions shall form 
an integral part of the Convention […].246 

I vissa fall återfinns även skriftväxlingen (exchange of notes) i samband med 
den här typen av protokoll.247 Syftet med att infoga sådan skriftväxling torde 
vara att den innehåller ytterligare information om hur någonting ska tolkas eller 
tillämpas. Skriftväxlingen utgör vanligen själva bakgrunden till den generella 
överenskommelsen som intas i protokollet. I vissa fall är det dock själva 
skriftväxlingen som fått utgöra den avtalsrättsliga bestämmelsen. 

Det kan visserligen hävdas att överenskommelser, eller bestämmelser, som 
tillkommit i samband med avtalens ingående inte utgör just generella 
överenskommelser utan snarare är en del av avtalsförhandlingarna. Det går 
emellertid inte att utesluta att generella överenskommelser faktiskt också sluts i 
samband med avtalens ingående. 

Vissa avtal innehåller, förutom ovan nämnda typ av protokoll, ytterligare 
protokoll som inte tecknats i samband med ingåendet av själva skatteavtalet. Ett 
exempel på formulering utgörs av följande: 

A Supplementary Convention to the Convention of 27 November between 
France and Sweden for the avoidance of double taxation was concluded 
through an Exchange of Notes on 14 and 18 March 1991 and shall apply in 
the same manner as the main Convention.248 

Sådana protokoll kan också innehålla generella överenskommelser, vilka träffats 
av de behöriga myndigheterna. Flertalet av sådana överenskommelser har 

                                                        
246 Protokollet till avtalet med Chile (2004). Se även liknande bestämmelser i protokoll till avtalet 
med Marocko (1961), Brasilien (1975), Rumänien (1976), Spanien (1976), Jugoslavien (1980), 
Italien (1980), Korea (1981), Ungern (1981), Bangladesh (1982), Japan (1983), Pakistan (1985), 
Turkiet (1988), Thailand (1988), Indonesien (1989), Frankrike (1990), Nederländerna (1991), 
Mexico (1992), Gambia (1993), Estland/Lettland (1993), Litauen (1993), Namibia (1993), Irland 
(1993), Venezuela (1993), Bolivia (1994), Vietnam (1994), Argentina (1995), Ukraina (1995), 
Norden (1996), Luxemburg (1996), Indien (1997), Kina (1999), Taiwan (2001), Malaysia (2002) 
och Portugal (2002). 
247 Exchange of notes, bifogat till protokollet till avtalet exempelvis med Malta (1995). Se även 
exchange of notes bifogat avtalet med Singapore (1968), Brasilien (1975), Korea (1981) och USA 
(1994). 
248 Protokollet till avtalet med Frankrike (1990). Se även exempelvis avtalen med Österrike (1959), 
Korea (1981), Norden (1996) och Kina (1999). 
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publicerats enskilt i SÖ.249 Överenskommelserna som träffats i samband med 
avtalets ingående publiceras däremot inte enskilt, eftersom de vanligen utgör en 
integrerad del av avtalet. 

För det andra återfinns överenskommelser i Skatteverkets olika publikationer 
och författningssamlingar. Nedan undersöks de överenskommelser som återfinns 
vid sökning på Skatteverkets webbplats.250 Sökningen har i detta avseende 
begränsats till digitalt publicerat material. 

Det bör noteras att det kan finnas ytterligare generella överenskommelser, 
vilka inte har offentliggjorts av olika skäl. Om det finns överenskommelser som 
endast rör behöriga myndigheters interna förehavanden är de troligen inte 
offentliggjorda, bland annat med hänsyn till att de inte angår allmänheten i 
någon högre utsträckning.251 Det är heller inte säkert att de har offentliggjorts i 
behörig ordning.252 En sådan typ av överenskommelser torde vara tämligen 
svåråtkomlig för en utomstående. Mot anförda bakgrund kan det konstateras att 
det inte kan uteslutas att det finns ytterligare generella överenskommelser, än de 
som behandlas i det följande avsnittet. 

5.6.2 Analys av behörig myndighets kompetens att avgöra… 

5.6.2.1 … omfattningen av skatteavtalet 

Enligt ett stort antal svenska skatteavtal har behörig myndighet getts kompetens 
att avgöra om en viss skatt, situation eller företeelse omfattas av det aktuella 
skatteavtalet eller inte. Nedan anges sådana situationer i korthet. 

I samband med motsvarande art. 2 ges behörig myndighet möjlighet att 
bestämma om en skatt ska omfattas av skatteavtalet eller inte. Det betyder att en 

                                                        
249 Se exempelvis protokollet till avtalet med Frankrike (1990): Tilläggsavtal till avtalet den 27 
nov. 1990 för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på 
inkomst och förmögenhet SÖ 1992:8. Se även exempelvis avtalen med Österrike (1959): 1991, 
nov. 5. Protokoll om ändring i det i Stockholm den 14 maj 1959 undertecknade avtalet för 
undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet samt det i 
Stockholm den 6 april 1970 undertecknade protokollet SÖ 1993:1, Schweiz (1965): 1992, mars 10. 
Protokoll till avtalet den 7 maj 1965 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på 
inkomst och förmögenhet SÖ 1993:14, Brasilien (1975): 1985, dec. 18 och dec. 2. Skriftväxling om 
förlängning av artiklarna 10 (par 2a och 5), 11 (2b), 12 (2b) och 23 (3) i dubbelbeskattningsavtalet 
den 25 april 1975 SÖ 1985:96, Kenya (1973): 1987, maj 11 och mars 23. Skriftväxling om 
förlängning av avtalet den 28 juni 1973 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på 
inkomst och förmögenhet SÖ 1987:35 och Tanzania (1976): 1987, juli 2 och mars 23. Skriftväxling 
om förlängning av avtalet den 2 maj 1976 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter 
på inkomst och förmögenhet SÖ 1987:36. 
250 Sökningen är gjord enligt följande: SKVFS år 1995-2012 (föreskrifter), SKV M år 2001-2013 
(meddelanden), SKV A år 1995-2013 (allmänna råd), ställningstaganden år 1994-2013 samt 
Riksskatteverkets informationer om verkets internationella överenskommelser (gällande 
överenskommelser före år 2004). Äldre, upphävda överenskommelser har även kunnat spåras via 
databasen InfoTorg. 
251 Se kap. 5.3.2. 
252 Se kap. 5.4.5 och 5.4.6. 
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generell överenskommelse kan träffas om skatteavtalet kommer att tillämpas 
eller inte avseende en viss skatt.253 Behörig myndighet kan vidare besluta om 
tidbegränsade bestämmelser ska förlängas (se avsnitt 5.6.2.2). I samband 
härmed kan behörig myndighet även besluta om vilka skatter som ska omfattas 
av de tidsbegränsade bestämmelserna.254 

I samband med motsvarande art. 10 kan behörig myndighet avgöra om viss 
”stock exchange” är av sådan karaktär att den ska godkännas enligt skatteavtalet, 
dvs. att avgöra om ett visst fall ska anses omfattat av skatteavtalet eller inte.255 
Ett antal bestämmelser rör pensionsplaner. Behörig myndighet har även 
möjlighet att avgöra om en pensionsplan i den ena avtalsslutande staten ska 
behandlas på samma sätt i den andra staten. Behörig myndighet ska då även 
besluta om den skattemässiga behandlingen av pensionsplanen, dvs. närmare 
förutsättningar och tidsrymd.256 Det är dock inte helt klarlagt att bestämmelserna 
om stock exchange och pensionsplaner utgör generella överenskommelser. De 
kan möjligen utgöra generella beslut i enskilda fall. 

När det gäller fast driftställe och avräkning anges i ett skatteavtal att behörig 
myndighet kan avgöra om bestämmelsen ska fortsätta att gälla, även om svensk 
intern lagstiftning ändras.257 I ett antal skatteavtal anges vidare att vissa 
aktiviteter ska beskattas med femton procent. Enligt bestämmelserna kan 
behörig myndighet även utöka denna till att omfatta även andra aktiviteter som 
inte nämns i avtalet.258 

Ovan anförda avtalsbestämmelser kan således leda till överenskommelser 
som innebär att exempelvis aktiviteten X ska omfattas av det aktuella 
skatteavtalet eller inte. Det kan röra sig om överenskommelser som avser 
enskilda personer, men med hänsyn till bestämmelsernas utformning är det mer 
sannolikt att syftet är att skapa generella överenskommelser. Till exempel att 
pensionsplaner av typen Y ska omfattas av avtalet. Följdfrågan som uppkommer 
är om behörig myndighet har kompetens att ingå dylika generella 
överenskommelser. Kan sådana bestämmelser inrymmas inom en 
verkställighetsföreskrift eller annan bindande föreskrift än lag? Föreskrifter får 
inte tillföra något väsentligen nytt som inte redan finns med i bestämmelsen. Att 
en ytterligare aktivitet skulle omfattas av avtalet måste ses som ett klart exempel 
på att gå utöver vad som redan anges. Föreskrifterna är inte heller varken 
neutrala eller likgiltiga. Det krävs således att föreskrifterna utfärdas i lagform. 
Sådana bestämmelser kan endast ingås av regeringen, eftersom Skatteverket inte 
är behörigt att ingå internationella överenskommelser som kräver riksdagens 
godkännande. Detsamma gäller för fallet då behörig myndighet kan besluta om 
en skatt ska anses omfattas av avtalet. För det krävs sannolikt också riksdagens 
godkännande. 

                                                        
253 Se kap. 2.4.1. 
254 Se kap. 2.5.8 (se andra gruppen av avvikelser). 
255 Se kap. 2.4.4 (se första gruppen av avvikelser). 
256 Se kap. 2.5.6. 
257 Se kap. 2.5.9 (se tredje gruppen av avvikelser). 
258 Se kap. 2.5.8 (se andra gruppen av avvikelser). 
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Samtliga av ovan angivna skatteavtalsbestämmelser avser sannolikt generella 
överenskommelser i reglerade fall. De behandlade överenskommelserna 
kommer kräva riksdagens godkännande och endast regeringen kan ingå sådana 
överenskommelser. 

5.6.2.2 … om förlängning av tidsbegränsade bestämmelser 

I ett stort antal skatteavtal återfinns bestämmelser som är tidsbegränsade, 
vanligen i samband med art. 23. I flertalet av bestämmelserna anges att behörig 
myndighet kan träffa överenskommelse om huruvida den tidsbegränsade 
bestämmelsen ska förlängas.259 Sådana överenskommelser har också träffats av 
behörig myndighet. Nedan undersöks behörig myndighets kompetens att ingå 
sådana överenskommelser samt redan träffade överenskommelser. 

I en motion från 1988 uppmärksammades frågan huruvida behörig 
myndighet kunde ha möjlighet att ingå bestämmelser om förlängning av 
bestämmelser i skatteavtal.260 Här avsågs en så kallad matching credit-
bestämmelse, vilken motsvarades av art. 23 OECD:s modellavtal. En sådan 
bestämmelse innebär att möjlighet ges till avräkning i Sverige av ett högre 
skattebelopp än vad som faktiskt har erlagts i den andra staten. Skälen är att 
främja handel och investeringar i utvecklingsländer.261 I motionen angavs att det 
föreslagna skatteavtalet medförde att de behöriga myndigheterna  

[…] kan justera vissa regler på ett sätt som kan innebära att riksdagens 
grundlagsfästa beskattningsrätt kringgås. Även tidigare dubbelbeskattnings-
avtal innehåller liknande bestämmelser, något som dock inte observerats. Då 
det inte får råda någon som helst tvekan om att ett dubbelbeskattningsavtal i 
alla avseenden följer lagstiftningen, borde enligt vår uppfattning regeringen 
förelägga riksdagen eventuella ändringsförslag i dubbelbeskattningsavtalen 
som enligt ursprungstexten skulle kunnat lösas på ministernivå.262 

Motionärerna motsatte sig med andra ord att behörig myndighet själv kunde 
besluta om förlängning av vissa avtalsbestämmelser, dvs. utan riksdagens 
godkännande. Med anledning av motionen begärde skatteutskottet yttrande från 
konstitutionsutskottet.263 I yttrandet angavs att regeringen har möjlighet att 
besluta om verkställighetsföreskrifter, under förutsättning att föreskrifterna 
endast fyller ut den berörda lagen och inte innehåller några nya åligganden. Det 
angavs vidare att matching credit-bestämmelserna inte innebar en delegation av 
riksdagens normgivningsmakt. Därför konstateras följande: 

                                                        
259 Se kap. 2.5.8 (se första gruppen av avvikelser). 
260 Se Motion till riksdagen 1988/89:Sk35 av Bo Lundgren m.fl. (m) med anledning av prop. 
1988/89:61 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern. 
261 Prop. 1988/89:61 s. 40. 
262 Motion till riksdagen 1988/89:Sk35 av Bo Lundgren m.fl. (m) med anledning av prop. 
1988/89:61 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern. 
263 Konstitutionsutskottets yttrande 1988/89:KU3y Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och 
Cypern, m.m. 
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Det ankommer på regeringen att i vanlig ordning beakta regeringsformens 
regler när det gäller att införliva en internationell överenskommelse med den 
svenska rättsordningen. […] Med hänsyn till intresset av att det inte bör 
förekomma någon tveksamhet i fråga om vad som skall anses falla inom 
lagområdet och vad som skall anses utgöra verkställighetsföreskrift bör 
regeringen enligt konstitutionsutskottet mening alltid förelägga riksdagen 
sådana överenskommelser på ministernivå som gäller förlängning av 
bestämmelse i dubbelbeskattningsavtal.264 

Konstitutionsutskottets yttrande medförde således en rekommendation till 
regeringen att ändring i enlighet med sådana skatteavtalsbestämmelser skulle 
riksdagsprövas. Nedan undersöks ett exemplifierande urval av de matching 
credit-bestämmelser som återfinns i Sveriges skatteavtal med Singapore, 
Brasilien, Korea, Kenya, Tanzania och Kina. I samband med dessa avtal har det 
även träffats efterföljande generella överenskommelser. 

När det gäller avtalet med Singapore har förlängning av ifrågavarande 
matching credit-bestämmelse skett ett flertal gånger.265 När avtalet 
undertecknades 1968 fanns ingen tvekan om att Sverige skulle bevilja Singapore 
matching credit-förmåner, eftersom Singapore var en ny statsbildning med 
stimulansbehov för den ekonomiska utvecklingen. När den tredje förlängningen 
löpte ut diskuterades huruvida Singapore, som en då högt utvecklad stat, skulle 
fortsätta ges dylika förmåner. Det beslutades dock att fördelarna med att stärka 
de ekonomiska förbindelserna, mellan Sverige och Singapore genom ytterligare 
en förlängning, utgjorde ett övervägande skäl.266 I avtalet anges följande: 

The provisions of this paragraph shall apply until 31st December 1985. [1] 
The competent authorities shall consult each other in order to determine 
whether the provisions of this paragraph shall be applicable after that date.267 

I fotnoten som artikeln refererar till genom ”[1]” anges att: 

By the Exchange of Notes on 4 March 1985, this period was extended to 31 
December 1990. A further extension to 31 December 2000 and a material 
modification of this provision applies by virtue of the Exchange of Notes of 7 
and 28 June 1991.268 

Förlängningarna av bestämmelserna i avtalet med Singapore har införlivats på 
olika sätt. Antingen har överenskommelserna infogats med hjälp av ett protokoll 
eller så har överenskommelserna integrerats med själva avtalstexten. Det bör 

                                                        
264 Motion till riksdagen 1988/89:Sk35 av Bo Lundgren m.fl. (m) med anledning av prop. 
1988/89:61 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern. 
265 SFS 1977:91, SFS 1981:1343, SFS 1985:789 och SFS 1991:1886. Se även exempelvis prop. 
1983/84:35 och prop. 1991/92:114. 
266 Prop. 1991/92:45 s. 45. 
267 Avtalet med Singapore (1968): Art. XIX.5. 
268 Avtalet med Singapore (1968): Art. XIX fotnot 1. 
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nämnas att de senare överenskommelserna har införlivats efter riksdagens 
godkännande. De träffades också efter nämnda motion och 
konstitutionsutskottets yttrande. 

När det gäller avtalet med Brasilien anges i protokollet till avtalet att 
begränsningarna som följer av art. 23.3 endast ska tillämpas under de första tio 
åren som avtalet gäller.269 Därefter kan de behöriga myndigheterna komma 
överens om en förlängning.270 Det innebar att bestämmelsen gällde till och med 
1985. Härefter träffades en överenskommelse om en tioårig förlängning, vilken 
gällde till och med 1995.271 I protokollet till avtalet infogades följande fotnot: 
“By exchange of notes of 18 December 1985 the application of these provisions 
was extended for another 10 years. By exchange of notes of 19 and 26 March 
1996 their application was extended for 1996 and 1997.”272 

Överenskommelsen (första meningen) införlivades genom förordning, vilket 
innebär att riksdagen inte granskat förlängningen. År 1995 inleddes 
förhandlingar om ett helt nytt avtal och genom en noteväxling beslutades att 
förlängningen även skulle omfatta åren 1996 och 1997 (andra meningen).273 
Syftet var att ett nytt avtal skulle ha kommit tillstånd till dess, dock har något 
nytt avtal inte kunnat slutas ännu. Den sista förlängningen införlivades genom 
lag, vilket innebär att riksdagsprövning av överenskommelsen gjordes. Den 
senaste förlängningen gjordes även efter ovan nämnda motion samt yttrandet 
från konstitutionsutskottet, vilket antyder att regeringen tagit intryck härav. 

När det gäller avtalet med Korea har en förlängning av tidsperioden gjorts 
även i detta fall.274 Enligt art. 22 i avtalet angavs att matching credit-
bestämmelsen skulle tillämpas under det första tio åren. Därefter kunde behörig 
myndighet komma överens om en eventuell förlängning. En sådan 
överenskommelse träffades också, vilken innebar en femårig förlängning av 
bestämmelsen. Överenskommelsen har behandlats av riksdagen och det kan 
noteras att överenskommelsen träffades efter motionen och 
konstitutionsutskottets yttrande. Till avtalet fogades skriftväxlingen mellan de 
behöriga myndigheterna, vilken bland annat har följande lydelse: 

In the event of these proposals being acceptable to you, this letter together 
with your letter accepting the proposals shall constitute an agreement  
between the competent authorities  of the Government of the Kingdom of 
Sweden and the Government of the Republic of Korea for the purpose of 
paragraph 4 of Article 22.275 

                                                        
269 Protokollet till avtalet med Brasilien (1975): 1.a. Se även prop. 1975/76:9 s. 8-9. 
270 Protokollet till avtalet med Brasilien (1975): 1.c. Se även prop. 1975/76:9 s. 8-9. 
271 Se Förordning (1986:23) om ändring i förordning (1975:1427) om tillämpning av avtal mellan 
Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, m.m. 
272 Protokollet till avtalet med Brasilien (1975): fotnot 1. 
273 Prop. 1995/96:230 s. 7-8. Se Lag om (1996:738) om tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet 
mellan Sverige och Brasilien. 
274 Prop. 1991/92:45 s. 44 och 48. 
275 Protokollet till avtalet med Korea (1981): Exchange of notes to the 1981 treaty (1991), I. 
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I have the honour to inform you that the foregoing proposals are acceptable 
to me and that your letter of the 15th May, 1991, and this letter shall together 
constitute an agreement between the competent authorities of the 
Government of the Republic of Korea and the Government of the Kingdom 
of Sweden for the purpose of paragraph 4 of Article 22.276 

Tidsmässig förlängning har även skett genom någon form av utväxling av brev 
mellan behöriga myndigheter i de avtalsslutande staterna avseende de lite äldre 
avtalen ingångna med Kenya277 och Tanzania278. I fallet med Kenya förlängdes 
bestämmelsen med 14 år, efter den ursprungliga tioårsperioden. 
Överenskommelsen intogs genom förordningen och utgör en integrerad del av 
avtalstexten.279 

Även överenskommelse med Tanzania har intagits i förordningen till avtalet 
och bestämmelsen utgör en integrerad del av avtalet.280 Bestämmelsen kom att 
förlängas med tio år, efter utgången av den initiala tioårsperioden. Själva 
överenskommelsen återfinns i anvisningarna till avtalet. Ingen av de båda 
överenskommelserna med Kenya och Tanzania har behandlats av riksdagen, 
men de ingicks också före motionen och konstitutionsutskottets yttrande. Kina 
och Sverige har också förlängt bestämmelserna angående matching credit 
1999.281 Genom ett protokoll infördes en förlängning från och med 1997 till och 
med 2006.282 Notera att bestämmelsen skulle tillämpas retroaktivt, dock 
omfattas inte bestämmelser som är till den skattskyldiges fördel av 
retroaktivitetsförbudet i 2 kap. 10 § RF.283 De nyare förlängningarna har 
riksdagsbehandlats. Därefter har dock ingen ytterligare förlängning skett. 

Frågan är hur den här typen av generella överenskommelser kan 
klassificeras. Överenskommelserna avser ett visst ämne, dvs. matching credit, 
vilket utgörs av bestämmelser som är reglerade av skatteavtalen i sig. Det visar 
på att det handlar om en generell överenskommelse i ett reglerat fall. Skulle 
behörig myndighet ha möjlighet att ingå en sådan överenskommelse med hänsyn 
till dagens rådande rättsläge? En förlängning av en skatteavtalsbestämmelse 
måste jämföras med skapandet av ny lag. En sådan generell överenskommelse 
måste godkännas av riksdagen. Om regeringen har riksdagens godkännande, kan 
en sådan generell överenskommelse ingås och utfärdas genom lag. Däremot kan 

                                                        
276 Protokollet till avtalet med Korea (1981): Exchange of notes to the 1981 treaty (1991), II. 
277 Avtalet med Kenya (1973): tillägg till Article XXII.4. 
278 Avtalet med Tanzania (1979): tillägg till Article 24.6 “Extended for another period of 10 years 
by letters dated 23 March 1987 and 2 July 1987.” Se även prop. 1976/77:8 med förslag till 
godkännande av avtal mellan Sverige och Tanzania för undvikande av dubbelbeskattning 
beträffande skatter på inkomst och förmögenhet s. 7. 
279 Förordning (1987:982) om ändring i kungörelsen (1974:69) om tillämpning av avtal mellan 
Sverige och Kenya för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och 
förmögenhet. 
280 Förordning (1977:580) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tanzania, se 
anvisningarna i bilaga 2. 
281 Prop. 1999/2000:62 s. 1 och 46-49. 
282 Prop. 1999/2000:62 s. 46. 
283 Se Holmberg m.fl., 2012 s. 134. Se Warnling-Nerep, 2008/09 s. 835-859. 
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inte Skatteverket bemyndigas ingå en sådan överenskommelse. Om 
överenskommelse ingås kan den lämpligen offentliggöras genom SÖ samt fogas 
som protokoll till avtalet eller genom integrering av själva avtalstexten. 

5.6.2.3 … om ”mode of application” 

I flertalet svenska skatteavtal anges i avtalsbestämmelser att behörig myndighet 
har möjlighet att bestämma ”the mode of application” av en viss bestämmelse. 
Det innebär att behörig myndighet kan utforma närmare regler för hur en viss 
bestämmelse ska tillämpas. Möjligheten aktualiseras i vissa fall i förhållande till 
utdelningar284, räntor285, royaltyn286, studenter287, vid metodartikeln 23288 samt 
vid särskilda bestämmelser om avgifter289. Vidare ges möjlighet till behörig 
myndighet, avseende pensionsplaner, att ”prescribe conditional rules concerning 
the application of this provision”.290 I det tyska avtalet finns även en 
specialreglering som avser uthyrning av arbetskraft. För att få bestämmelsen att 
fungera och för att säkerställa att dubbelbeskattning inte uppkommer har behörig 
myndighet möjlighet att träffa överenskommelser härom.291 

Skatteverket har ingått en generell överenskommelse med behörig myndighet 
i Schweiz, vilken syftade till att genomföra artiklarna 10 och 11 i det svensk-
schweiziska avtalet.292 Överenskommelsen ersätter den äldre överenskommelsen 
av den 29 november 1985. Den nya överenskommelsen består av elva artiklar 
avseende hur de båda staterna ska hantera artiklarna 10 och 11, vilka i stort 
motsvaras av OECD:s modellavtal. Det anges i överenskommelsen, först för 
Schweiz del och sedan för Sveriges del, när nedsättning ska ske genom hel eller 
partiell återbetalning, hur ansökningsförfarandet ska gå till, närmare om 
handläggning och beslut samt formföreskrifter. Överenskommelsen intogs i 
Riksskatteverkets meddelanden Serie S (RSV S), men upphörde att gälla 1998-
06-24. Informationen ersattes därefter av samma överenskommelse, vilken 
istället offentliggjordes i RSFS.293 

                                                        
284 Se kap. 2.4.4 (se art. 10.2). 
285 Se kap. 2.4.5 (se art. 11.2). 
286 Se kap. 2.4.6 (se art. 12.2). 
287 Se kap. 2.5.7 (se första gruppen av avvikelser). 
288 Se kap. 2.5.8 (se femte gruppen av avvikelser). 
289 Se kap. 2.6.3. 
290 Se kap. 2.5.9 (se första gruppen av avvikelser). 
291 Se kap. 2.5.4 (se andra gruppen av avvikelser). 
292 RSV S 1994:7 Riksskatteverkets information om överenskommelse den 17 augusti 1993 mellan 
Sverige och Schweiz för att genomföra artiklarna 10 och 11 i det svensk-schweiziska avtalet den 7 
maj 1965 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet. 
Överenskommelsen upphäver RSV S 1994:7 Riksskatteverkets information om överenskommelse 
den 17 augusti 1993 mellan Sverige och Schweiz för att genomföra artiklarna 10 och 11 i det 
svensk-schweiziska avtalet den 7 maj 1965 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande 
skatter på inkomst och förmögenhet. Överenskommelsen trädde ikraft 1993-08-17 och upphävdes 
1998-06-24. 
293 RSFS 1998:8 Riksskatteverkets information om överenskommelse den 17 augusti 1993 mellan 
Sverige och Schweiz för att genomföra artiklarna 10 och 11 i det svensk-schweiziska avtalet den 7 
maj 1965 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet. 
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Det är sannolikt att behöriga myndigheter tillämpat motsvarande art. 25.3 
OECD:s modellavtal för att genomföra överenskommelsen. I överenskommelsen 
anges följande: ”Överenskommelsen har, sedan vissa ändringar vidtagits efter 
skriftväxling, följande lydelse.”294 

Överenskommelsen rör ett område som är reglerat genom avtalet och utgör 
en generell överenskommelse i ett reglerat fall. Överenskommelsen är tämligen 
omfattande, men rör själva genomförandet och den praktiska tillämpningen av 
art. 10 och 11. Överenskommelsen tillför ny information som inte kan utläsas av 
avtalet, men det är bestämmelser om hur de behöriga myndigheterna ska 
samarbeta med varandra för att kunna få skatteavtalet att fungera avseende art. 
10 och 11. Skatteverket kan, i egenskap av behörig myndighet, ha möjlighet att 
ingå liknande överenskommelser även i dagsläget. Överenskommelserna kan i 
sådant fall utfärdas som verkställighetsföreskrifter. Överenskommelserna bör då 
lämpligen offentliggöras i SKV M och sannolikt SÖ. Om bestämmelserna är 
neutrala och likgiltiga för enskilda skulle även delegerad kompetens inom 
restkompetensen kunna tillämpas av Skatteverket för att utfärda bindande 
föreskrifter. Det som måste beaktas är om föreskrifterna är alltför omfattande. I 
sådant fall går de utöver 8 kap. 7 § st. 1 och 2 RF och lagformen krävs. Det 
betyder att Skatteverket inte kan ingå överenskommelser av sådan typ, utan 
endast regeringen efter riksdagens godkännande. 

I situationen med skatteavtalet med Brasilien, vilken behandlas i kap. 5.6.2.2, 
avsågs inte endast motsvarigheten till art. 23 OECD:s modellavtal, utan även art. 
10-11. I protokollet angavs att de begränsningar som följde av art. 10.2 och art. 
11.2 endast skulle tillämpas under de första tio åren under vilka avtalet gällde.295 
I samband med att överenskommelser träffades om förlängning avseende 
motsvarande art. 23, träffades även överenskommelser om förlängning av 
nämnda artiklar.296 I dagsläget måste riksdagens godkännande lämnas för 
ingående av överenskommelse avseende sådana förlängda avtalsbestämmelser. 
Skatteverket saknar däremot möjlighet att ingå sådan överenskommelse, 
eftersom riksdagens godkännande krävs. 

                                                                                                                                  
Överenskommelsen upphäver RSV S 1994:7 Riksskatteverkets information om överenskommelse 
den 17 augusti 1993 mellan Sverige och Schweiz för att genomföra artiklarna 10 och 11 i det 
svensk-schweiziska avtalet den 7 maj 1965 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande 
skatter på inkomst och förmögenhet. Överenskommelse trädde ikraft 1998-01-01 och är fortfarande 
tillämplig. 
294 RSFS 1998:8 Riksskatteverkets information om överenskommelse den 17 augusti 1993 mellan 
Sverige och Schweiz för att genomföra artiklarna 10 och 11 i det svensk-schweiziska avtalet den 7 
maj 1965 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet. 
Min kursivering. 
295 Protokollet till avtalet med Brasilien (1975): 1.b. Se även prop. 1975/76:9 s. 6 och 8-9. 
296 För övrig analys, se kap. 1.6.2. 
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5.6.2.4 … om tolkning av termer och uttryck 

I två avtal finns bestämmelser som ger behörig möjlighet att träffa 
överenskommelse i förhållande till motsvarande art. 3.2.297 Artikeln anger att 
termer och uttryck som inte definierats genom avtalet ska ha samma betydelse 
som de skulle ha haft enligt intern lagstiftning. I förevarande avtal görs 
hänvisning till intern lagstiftning, om inte behöriga myndigheter har träffat 
överenskommelse om termen eller uttryckets innebörd. Har sådan 
överenskommelse träffats, ska överenskommelsen gälla framför den interna 
rätten. 

Bestämmelserna utgör exempel på generella överenskommelser i reglerade 
fall. Termerna och uttrycken finns i sådant fall redan i lagen, men det är problem 
med tolkningen av dem. Enligt propositionen till avtalet har hänvisningen till 
ömsesidig överenskommelse intagits som en påminnelse om möjligheten för 
behöriga myndigheter att ingå en överenskommelse för att lösa en 
tolkningsfråga. Det poängteras dock att en dylik överenskommelse måste 
införlivas genom svensk lag för att bli gällande i Sverige.298 

Om innehållet i överenskommelserna inte medför något väsentligen nytt kan 
de falla in under behörig myndighets kompetens avseende 
verkställighetsföreskrifter. Det är emellertid risk för att tilläggen medför så 
mycket nytt att lagformen kommer krävas, vilket även anges i nämnda 
propostion. Det innebär att endast regeringen kan ingå en sådan 
överenskommelse efter riksdagens godkännande. 

5.6.2.5 … om stimuleringsåtgärder 

I flera skatteavtal finns särskilda bestämmelser avseende stimuleringsåtgärder, 
dvs. investeringsfrämjande åtgärder. I flertalet av dessa bestämmelser finns 
möjlighet för behörig myndighet att träffa överenskommelser om hur 
bestämmelserna ska fungera, om de ska förlängas, om vad som ska anses 
omfattas, om omfattningen bör utvidgas m.m.299 

Bestämmelser som innehåller stimuleringsåtgärder kan jämföras med de 
tidsbegränsade bestämmelser som behandlas i kap. 5.6.2.2. Sådana 
bestämmelser måste regleras genom lag. Eftersom det handlar om så ingripande 
och omfattande bestämmelser krävs riksdagens godkännande. Skatteverket kan 
därmed inte ingå en sådan överenskommelse. 

5.6.2.6 … hur beräkning vid fast driftställe ska göras 

Behörig myndighet har möjlighet att ange närmare bestämmelser om hur 
beräkningen av vinst hänförlig till fast driftställe ska beräknas. Detta är relaterat 
till motsvarande art. 5 och 7.300 

                                                        
297 Se kap. 2.5.1. 
298 Prop. 1992/93:3 s. 61. 
299 Se kap. 2.5.8 (se tredje gruppen av avvikelser). 
300 Se kap. 2.5.2 (se andra gruppen av avvikelser). 
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Om det rör sig om rena beräkningar, som inte medför några väsentliga 
ändringar eller tillägg till avtalsbestämmelserna, kan sådana överenskommelser 
utfärdas som verkställighetsföreskrifter. Det kan även bli aktuellt med andra 
bindande föreskrifter inom ramen för restkompetensen, men bara om 
överenskommelsen är neutral eller likgiltig för de skattskydliga. Om 
bestämmelserna emellertid är mer omfattande krävs riksdagens godkännande 
och endast regeringen kan i sådant fall ingå överenskommelserna. 

5.6.2.7 … om procedurregler vid informationsutbyte och annan 
administrativ assistans 

I samband med art. 26 och 27 anges flera möjligheter för behörig myndighet att 
exempelvis träffa överenskommelser om procedurregler. De båda artiklarna är 
allmänt hållna på så sätt att den konkreta proceduren kan behöva regleras genom 
kompletterande bestämmelser.301 

Skatteverket har, i egenskap av behörig myndighet, ingått överenskommelse 
avseende administrativ assistans med Estland302, Lettland303, Italien304, 
Frankrike305, Spanien306, Polen307, Litauen308, Ryssland309 och Nederländerna310. 
Härmed avses assistans med informationsutbyte samt indrivning av skatter. 
Överenskommelserna grundas uttryckligen bland annat på motsvarande art. 26 
och 27 OECD:s modellavtal. 

Det är sannolikt att överenskommelserna tillkommit med stöd av 
motsvarande art. 25.3 OECD:s modellavtal. Överenskommelserna innehåller 
konkreta anvisningar om hur det praktiska arbetet med assistansen ska 
genomföras och är tämligen omfattande. 

Trots att överenskommelserna är omfattande bör det noteras att 
överenskommelserna rör ett, genom avtalen, reglerat område. Det innebär att 
överenskommelserna kan klassificeras som generella överenskommelser i 
reglerade fall. Samtliga överenskommelser är fortfarande ikraft. Skatteverket har 

                                                        
301 Se kap. 2.4.7, 2.5.10 och 2.5.11. 
302 RSFS 1998:9 Riksskatteverkets information om överenskommelse den 28 april 1995 om 
administrativ assistans mellan Sverige och Estland. 
303 RSFS 1998:10 Riksskatteverkets information om överenskommelse den 14 december 1995 om 
administrativ assistans mellan Sverige och Lettland. 
304 RSFS 1998:11 Riksskatteverkets information om överenskommelse den 29 april 1997 om 
administrativ assistans mellan Sverige och Italien. 
305 RSFS 1998:12 Riksskatteverkets information om överenskommelse den 17 april 1998 om 
administrativ assistans mellan Sverige och Frankrike. 
306 RSFS 1999:8 Riksskatteverkets information om överenskommelse den 26 mars 1999 om 
administrativ assistans mellan Sverige och Spanien. 
307 RSFS 2000:25 Riksskatteverkets information om överenskommelse den 21 maj 1999 om 
administrativ assistans mellan Sverige och Polen. 
308 RSFS 2000:23 Riksskatteverkets information om överenskommelse den 29 juni 2000 om 
administrativ assistans mellan Sverige och Litauen. 
309 RSFS 2000:24 Riksskatteverkets information om överenskommelse den 18 september 2000 om 
administrativ assistans mellan Sverige och Ryssland. 
310 SKV M 2004:19 Skatteverkets information om överenskommelse den 3 september 2004 om 
administrativ assistans mellan Sverige och Nederländerna. 
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enligt nu rådande rättsläge möjlighet att ingå generella överenskommelser i 
reglerade fall. Överenskommelserna får dock inte vara av den art att de kräver 
riksdagens godkännande. Konkreta anvisningar om behörig myndighets 
praktiska arbete, skulle kunna inrymmas i Skatteverkets kompetens enligt 8 kap. 
RF. Skatteverket skulle därmed kunna ha möjlighet att ingå liknande 
överenskommelser även idag, under förutsättning att de uppfyller kraven för 
verkställighetsföreskrifter och andra bindande föreskrifter än lag. Det bör 
emellertid beaktas att överenskommelserna både är detaljerade och omfattande. 
De balanserar därmed på gränsen till vad som kan accepteras inom ramen för 
sådana föreskrifter. För att kunna ge ett mer precist svar behöver 
överenskommelserna studeras noga och jämföras med motsvarande art. 26 och 
27 i tillhörande skatteavtal. En sådan noggrann studie av bestämmelserna 
tenderar dock att utgöra ett sidospår och det är därför tillräckligt att konstatera 
följande.311 Skatteverket skulle sannolikt kunna ingå liknande 
överenskommelser idag, men det bör noga beaktas att inget väsentligen nytt får 
tilläggas. I annat fall krävs riksdagens godkännande och endast regeringen får 
ingå sådana överenskommelser. 

Det kan vidare noteras att samtliga överenskommelser, utom den med 
Nederländerna, har offentliggjorts genom RSFS. Överenskommelsen med 
Nederländerna, vilken också är den senaste, har istället offentliggjorts genom 
SKV M. Förklaringen ligger i en förändring av Riksskatteverkets rutiner för 
offentliggörande.312 I meddelandena tas bland annat Skatteverkets informationer 
om internationella överenskommelser in.313 Om en dylik överenskommelse 
ingicks i dagsläget, skulle den också lämpligen kunna offentliggöras genom 
SKV M och sannolikt även SÖ. 

5.6.2.8 … om justering av beloppsgränser 

I vissa skatteavtal har behörig myndighet möjlighet att justera angivna belopp 
och beloppsgränser exempelvis för ersättningar av olika slag. Ändringarna ska 
vara föranledda av förändringar i valutakurser, växlingskurser eller liknande.314 
Likaså finns möjlighet att ändra i belopp och beloppsgränser i förhållande till 
medel som studenter erhåller. Ändringarna kan i sådant fall föranledas av 
ändringar i valutakurser eller ändrad intern lagstiftning.315 

Dylika ändringar torde kunna omfattas av kompetensen i samband med 
verkställighetsföreskrifter. Om inget väsentligen nytt tillförs, så krävs inte 
lagformen. Handlar det om skälighetsbaserade ändringar torde både regeringen 
och Skatteverket kunna göra sådana. Om ändringarna är mer ingripande krävs 
dock riksdagens godkännande. 

                                                        
311 Se kap. 1.3. 
312 RSV M 2001:1 Riksskatteverkets information om bl.a. innehållet i publikationen 
Riksskatteverkets meddelanden. 
313 Informationen är hämtad från http://www.skatteverket.se/rattsinformation 
314 Se kap. 2.5.4 (se den första gruppen av avvikelser). 
315 Se kap. 2.5.7 (se första gruppen av avvikelser). 



Internationella Handelshögskolan i Jönköping 

346 

5.6.2.9 … särskilt om renstängsel 

I det nordiska avtalet finns särskilda bestämmelser om uppsättning av 
renstängsel.316 Samtliga fyra punkter är avhängiga av att de behöriga 
myndigheterna träffar en generell överenskommelse. (Den första punkten 
behandlas inom ramen för kap. 6). Den andra punkten anger att inkomster 
hänförliga till arbeten med uppsättning och underhåll av renstängsel mellan 
svensk-norska gränsen ska beskattas i den fysiska personens hemviststat. Enligt 
min mening handlar det här sannolikt om en mer generell bestämmelse, dvs. en 
grupp av fysiska personer som ska beskattas på särskilt sätt under vissa 
förutsättningar. En sådan överenskommelse kräver lagformen, vilket betyder att 
riksdagens godkännande behövs och att endast regeringen kan ingå 
överenskommelsen. Skatteverket kan inte ingå en sådan överenskommelse. 

I tredje punkten stadgas att punkt 1 och 2 även gäller i förhållandet mellan 
Norge och Finland. Enligt den fjärde punkten anges att de behöriga 
myndigheterna ska bestämma den geografiska omfattningen av punkt 1-3. Att 
bestämma den geografiska omfattningen utgör ett sådant väsentligt tillägg till 
bestämmelsen att lagformen krävs. Skatteverket kan således inte ingå en sådan 
överenskommelse, utan endast regeringen, efter riksdagens godkännande. 

Liknande generella överenskommelser har träffats mellan de behöriga 
myndigheterna i Sverige och Norge enligt det numera upphävda svensk-norska 
skatteavtalet. Överenskommelserna är dock inte längre ikraft och inte heller 
avtalet, men överenskommelserna behandlas ändå nedan, eftersom de illustrerar 
hur den här typen av överenskommelser kan fungera. 

Den första överenskommelsen är träffad mellan Skatteverket och det norska 
finans- och tulldepartementet och avsåg tillämpningen av art. 20 § 1 i det 
svensk-norska skatteavtalet.317 Artikeln omfattade ersättningar och pensioner 
som utbetalades av, eller från fonder inrättade av, en avtalsslutande stat eller 
dess regionala eller kommunala förvaltningsmyndigheter. Situationen omfattade 
fallet då ersättningar utbetalades från den ena avtalsslutande staten till en person, 
som hade hemvist i den andra avtalsslutande staten, på grund av arbete som 
denna person utfört i den utbetalande staten. Arbetet skulle ha utförts i den 
utbetalande statens eller dess regionala eller kommunala 
förvaltningsmyndigheters tjänst. Under angivna förutsättningar fick den 
utbetalande staten beskatta ersättningen. Ordalydelsen medförde att det krävdes 
att personen var bosatt i den andra staten. De behöriga myndigheterna träffade 
dock en överenskommelse härom, vilken innebar följande: 

Riksskatteverket och det norska Finans- och Tulldepartementet har med stöd 
av artikel 26 § 3 i avtalet och under hänvisning till artikel 19 punkt 1 i de av 
OECD rekommenderade reglerna för bilaterala dubbelbeskattningsavtal 
träffat överenskommelse om att artikel 20 § 1 skall gälla såväl för det fall att 
                                                        

316 Se kap. 2.5.5. 
317 RSV Dt 1972:6.3 Överenskommelse mellan riksskatteverket och det norska Finans- och 
Tulldepartementet angående tillämpning av art. 20 § 1 i 1971 års svensk-norska 
dubbelbeskattningsavtal. Överenskommelsen trädde ikraft 1972-01-01 och upphävdes 1992-01-01. 
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den skattskyldige är bosatt i den andra avtalsslutande staten som för det fall 
att den skattskyldige endast uppehåller sig i denna stat.318 

Överenskommelsen innebar således att inte endast fall där personen var bosatt i 
den andra avtalsslutande staten skulle omfattas, utan även fall där personen 
endast uppehöll sig i staten. Överenskommelsen träffades med stöd av artikeln 
om generella överenskommelser i det svensk-norska skatteavtalet, vilken 
grundades på art. 25.3 OECD:s modellavtal. 

Överenskommelsen syftade till att klargöra hur artikeln ska tolkas och vad 
som ska anses omfattas av artikeln. Själva situationen, dvs. utbetalning av 
ersättningar, är således reglerad av avtalet och överenskommelsen ämnar till att 
klargöra hur det reglerade området ska tillämpas. Överenskommelsen utgör 
därmed en generell överenskommelse i ett reglerat fall. Enligt dagens 
bestämmelser skulle inte Skatteverket ha möjlighet att ingå en liknande 
överenskommelse. För detta krävs lagformen. En sådan överenskommelse ska 
offentliggöras i SFS och SÖ. 

Den andra överenskommelsen träffades också mellan riksskatteverket och 
det norska finans- och tulldepartementet.319 Överenskommelsen avsåg hur 
bestämmelsen om inkomst vid uppsättning och underhåll av renstängsel skulle 
tillämpas. 

I enlighet med artikel 16 § 3 […] har genom skriftväxling ömsesidigt avtal 
träffats den 19 december 1975 mellan riksskatteverket och norska Finans- 
och tulldepartementet om de sträckor längs svensk-norska riksgränsen på 
vilka dubbelbeskattningsavtalets bestämmelser om inkomst vid uppsättning 
och underhåll av spärrstängsel för renar skall tillämpas.320 

Enligt överenskommelsen skulle skatteavtalets bestämmelser omfatta de 
sträckor som omfattades enligt tre äldre överenskommelser avseende uppförande 
och underhåll av renstängsel samt renbetning ingångna av svenska och norska 
regeringen.321 Skatteavtalets art. 16 § 3 skulle således tillämpas på områden som 
angavs i de tre äldre överenskommelserna. Överenskommelsen syftade därför 
till att klargöra ett redan reglerat område i skatteavtalet och måste därmed anses 
utgöra en generell överenskommelse i ett reglerat fall. Enligt dagens 
bestämmelser skulle Skatteverket ha möjlighet att ingå en liknande 
överenskommelse i form av en verkställighetsföreskrift. Frågan är, återigen, om 
innehållet i överenskommelsen skulle strida mot kraven på 
verkställighetsföreskrifter. Enligt min mening balanserar en dylik 

                                                        
318 RSV Dt 1972:6.3 Överenskommelse mellan riksskatteverket och det norska Finans- och 
Tulldepartementet angående tillämpning av art. 20 § 1 i 1971 års svensk-norska 
dubbelbeskattningsavtal. 
319 RSV Dt 1976:13 Avtal mellan riksskatteverket och norska Finans- och tulldepartementet enligt 
art. 16 § 3 i 1971 års svensk-norska dubbelbeskattningsavtal. 
320 RSV Dt 1976:13 Avtal mellan riksskatteverket och norska Finans- och tulldepartementet enligt 
art. 16 § 3 i 1971 års svensk-norska dubbelbeskattningsavtal. 
321 SÖ 1956:29, SFS 1972:114 och SFS 1972:116. 
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överenskommelse på gränsen till vad Skatteverket får göra. Det är möjligt att det 
skulle krävas lagformen för en sådan överenskommelse, vilket innebär att 
Skatteverket inte få ingå den. Däremot kan regeringen ingå överenskommelsen, 
dock efter godkännande av riksdagen. En sådan överenskommelse skulle 
därefter offentliggöras i SFS och SÖ. 

En intressant aspekt är hur överenskommelsen var tänkt att tillämpas. Det 
anges att den skulle träda ikraft den 19 december 1975 och skulle tillämpas på 
inkomster som förvärvats efter utgången av 1971. Det måste ifrågasättas hur 
detta står i förhållande till grundlagsbestämmelser avseende retroaktiv 
lagstiftning. Ett svar kräver ett bestämmande om den är till den skattskyldiges 
fördel eller inte, vilket dock inte görs här. Det är även intressant att notera att 
överenskommelsen som trädde ikraft den 19 december 1975, skulle tillämpas på 
inkomster från och med 1972. Den utkom dock inte förrän den 16 september 
1976. Under nio månader kan, åtminstone inte, någon skattskyldig haft 
kännedom om att överenskommelsen existerade. 

Den tredje överenskommelsen avsåg avräkning av norsk inkomstskatt från 
svensk inkomstskatt.322 Riksskatteverket och norska finans- och 
tulldepartementet hade under pågående förhandlingar träffat följande 
överenskommelse: 

Under nedan nämnda förutsättningar skall avräkning för norsk slutlig 
inkomstskatt få beslutas, även om den norska skatten inte har erlagts. 
Förutsättningarna är, att den norska skatten har debiterats och att den svenska 
myndighet, som beslutar om avräkning, anser att den norska beskattningen 
överensstämmer med dubbelbeskattningsavtalets föreskrifter. I fall då 
myndigheten anser att beskattningen i Norge är för hög, tex [sic] i samband 
med skönstaxering, äger myndigheten medge avräkning för den norska 
inkomstskatten med så stor del som är hänförlig till den inkomst som enligt 
myndigheten får beskattas i Norge.323 

Överenskommelsen angav således hur avräkningen av norsk inkomstskatt fick 
göras från den svenska inkomstskatten. Vidare angavs att om den svenska 
beskattningsmyndigheten ansåg att den norska skatten var för hög skulle 
myndigheten, före beslut, kontakta Skatteverket. Skatteverket skulle i sådant fall 
vidta åtgärder gentemot Norge, med hänsyn till att beskattningen kunde ha 
uppkommit i strid mot skatteavtalet. Det kan antas att den generella 
överenskommelsen i den delen syftade till att behöriga myndigheter skulle träffa 
en enskild överenskommelse, men det är inte helt klart. 

Eftersom överenskommelsen avsåg ett redan reglerat område utgör den en 
generell överenskommelse i ett reglerat fall. Det är oklart om Skatteverket skulle 

                                                        
322 RSFS 1981:30 Riksskatteverkets information med anledning av överenskommelse mellan 
verket och norska finans- och tulldepartementet om avräkning för norsk inkomstskatt från svensk 
inkomstskatt; utfärdad den 28 april 1981. Överenskommelsen upphävdes 1992-01-01. 
323 RSFS 1981:30 Riksskatteverkets information med anledning av överenskommelse mellan 
verket och norska finans- och tulldepartementet om avräkning för norsk inkomstskatt från svensk 
inkomstskatt; utfärdad den 28 april 1981. 
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kunna ingå en likande överenskommelse i dagsläget. Idag skulle 
överenskommelsen publicerats i SKV M och eventuellt SÖ. 
Överenskommelsens själva formulering lämnar dock en del att önska om både 
klarhet och struktur. Den här överenskommelsen är också intressant med hänsyn 
till hur den avsågs träda ikraft: 

Överenskommelsen träder i kraft sedan vardera parten erhållit skriftligt 
godkännande från den andra parten beträffande överenskommelsens lydelse. 
/Fotnot: Sedan riksskatteverket den 9 februari 1977 undertecknat 
överenskommelsen, har verket den 14 mars 1977 erhållit skriftligt 
godkännande från norska finans- och tulldepartementet./324 

Vidare angavs att överenskommelsen trädde ikraft 14 mars 1977. Den utkom 
däremot inte förrän den 15 juni 1981. Det innebär att skattskyldiga inte torde 
haft kännedom om den och därför inte haft möjlighet att åberopa den under de 
första fyra år som den varit giltig. Det kan även noteras att överenskommelsen 
har tillämpats av HFD.325 

Den fjärde överenskommelsen avsåg avräkning av icke erlagd norsk 
inkomstskatt från svensk inkomstskatt och hänger samman med den tredje 
norska överenskommelsen.326 Det bör dock noteras att det inte är helt klart om 
detta utgör ett ensidigt ställningstagande från riksskatteverkets sida eller om det 
rör sig om en information som grundas på ett gemensamt beslut mellan de 
behöriga myndigheterna. Det mest sannolika är att det rör sig om en 
överenskommelse, men att informationen återges som verkets uppfattning av hur 
den aktuella situationen ska hanteras. 

Enligt 24 § 4 i det svensk-norska skatteavtalet skulle Sverige, om person med 
hemvist i Sverige uppbar inkomst som fick beskattas i Norge enligt avtalet, göra 
en avräkning av ett belopp som motsvarade den skatt som erlagts i Norge, från 
personens svenska inkomstskatt. Det konstaterades i informationen att svensk 
arbetskraft i stor utsträckning använts i Norge i samband med oljeutvinning. 
Många skattskyldiga utgick då ifrån att de inte skulle betala någon skatt alls i 
Norge. De erlade därför skatt i Sverige, utan jämkning. Efter erlagd skatt i 
Sverige erhöll de skattskyldiga krav även på norsk skatt. Vidare angavs att även 
om Norge fick beskatta inkomsten enligt avtalet, skulle dessa fall enligt avtalets 
ordalydelse inte medges någon avräkning. Anledningen var att de skattskyldiga 
inte erlagt skatt i Norge. För att lösa problemet träffades den ovan nämnda tredje 
överenskommelsen, vilken innebar att avräkning fick göras av ej erlagd norsk 
inkomstskatt. Det konstaterades vidare att i flera av de aktuella fallen av 
dubbelbeskattning hade preskriptionstiden för svensk indrivning av den norska 
skatten gått ut. Om den skattskyldige i sådant fall medgavs avräkning för norsk 

                                                        
324 RSFS 1981:30 Riksskatteverkets information med anledning av överenskommelse mellan 
verket och norska finans- och tulldepartementet om avräkning för norsk inkomstskatt från svensk 
inkomstskatt; utfärdad den 28 april 1981. 
325 Se kap. 5.5.4. 
326 RSFS 1982:29 Riksskatteverkets information om avräkning för icke erlagd norsk inkomstskatt 
från svensk inkomstskatt. Ikraftträdande 1982-07-01 och upphävande 1992-01-01. 
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skatt som inte erlagts och om beslut om överföring till Norge av den för mycket 
erlagda svenska skatten, skulle skatten återbetalas till den skattskyldige. Skatt 
som hade återbetalats var därefter inte åtkomlig för svensk indrivning av den 
norska skatten. Om den skattskyldige inte betalade den norska skatten frivilligt 
skulle den skattskyldige bli helt eller delvis fri från skatt på de norska 
inkomsterna. Skatteverket ville därför poängtera följande: 

[…] att med stöd av 1977 års särskilda överenskommelse medge avräkning 
för icke erlagd norsk inkomstskatt är fakultativ och avsedd att utnyttjas 
endast i fall, då man rimligen kan anta att svensk skatt som skall återbetalas 
kan av myndigheterna tas i anspråk för betalning av den norska skatten.327 

Den tredje överenskommelsen syftar således till ett försök att eliminera 
dubbelbeskattning, medan den fjärde informationen syftar mer till att stävja fall 
av undvikande av inbetalning av den norska skatten. Skulle avräkning få göras 
av ej erlagd norsk skatt, krävdes att det fanns möjlighet att ta svensk skatt i 
anspråk för att garantera att den norska skatten drevs in. Skatteverket 
poängterade dock att de skattskyldiga alltid skulle upplysas om sina möjligheter 
till enskild överenskommelse enligt skatteavtalet för att få fall av 
dubbelbeskattning lösta. 

Frågan är om den fjärde informationen ska anses utgöra en överenskommelse 
mellan de båda behöriga myndigheterna. Med hänsyn till informationens 
innehåll, måste det dock antas att någon form av överenskommelse torde ligga 
till grund. Eftersom informationen dessutom avser ett redan reglerat område 
måste den anses utgöra en generell överenskommelse i ett reglerat fall. Det kan 
även noteras att den fjärde överenskommelsen egentligen syftar till att klargöra 
och begränsa den tredje överenskommelsen. Sannolikt krävs riksdagens 
godkännande för en sådan överenskommelse. 

5.6.3 Sammanfattande slutsatser – behörig myndighets kompetens 
enligt svenska skatteavtalsbestämmelser och träffade 
generella överenskommelser 

5.6.3.1 Den rättsliga kartan328 

Avsnittet rör den första forskningsuppgiften. Uppgiften innebär en undersökning 
av den rättsliga kartan avseende ömsesidiga överenskommelser för svenskt 
vidkommande. 

I kap. 5.6 görs två utredningar. För det första undersöks den kompetens som 
ges till behörig myndighet genom svenska skatteavtalsbestämmelser som 
hänvisar till behörig myndighet eller generell överenskommelse. Kan behörig 

                                                        
327 RSFS 1982:29 Riksskatteverkets information om avräkning för icke erlagd norsk inkomstskatt 
från svensk inkomstskatt. 
328 Se kap. 1.2.2. 
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myndighet utnyttja den kompetens som ges via svenska skatteavtal eller 
föreligger internrättsliga hinder härför?329 För det andra undersöks och prövas de 
generella överenskommelser som har träffats av behörig myndighet. Hade 
befintliga överenskommelser kunnat ingås idag och hur skulle 
överenskommelserna i sådant fall ha införlivats och offentliggjorts?330 

De olika avtalsbestämmelserna kan inordnas i nio olika grupper, utifrån den 
funktion, uppgift eller befogenhet som ges behörig myndighet genom 
skatteavtalen. Nedan sammanfattas resultatet av utredningarna. 

Den första gruppen avser skatteavtalsbestämmelser där behörig myndighet 
medges avgöra omfattningen av skatteavtalet.331 Det kan sammantaget 
konstateras att sådana generella överenskommelser i reglerade fall kräver 
riksdagens godkännande. Av den anledningen kan inte Skatteverket bemyndigas 
ingå dylika överenskommelser. Däremot är det möjligt för regeringen. Endast 
lagformen kan tillämpas, eftersom överenskommelserna sannolikt skulle 
medföra något som är så väsentligen nytt att verkställighetsföreskrifter inte kan 
tillämpas. 

Den andra gruppen omfattar bestämmelser som avser förlängning av 
tidsbegränsade avtalsartiklar.332 Sådan generell överenskommelse i reglerat fall 
kräver riksdagens godkännande och kan endast ingås av regeringen. Det finns 
emellertid äldre överenskommelser som ingåtts utan riksdagens godkännande. 
Det är dock inte möjligt i dagsläget. Numera krävs godkännande och lagform. 
Överenskommelserna behöver därefter offentliggöras i SFS och SÖ. 

Den tredje gruppen avser skatteavtalsbestämmelser där det anges att behörig 
myndighet kan överenskomma om ”the mode of application” av vissa, i avtalet, 
angivna bestämmelser.333 Se särskilt överenskommelsen mellan Sverige och 
Schweiz, vilken behandlas i kap. 5.6.2.3. Sådana generella överenskommelser i 
reglerade fall kan komma att utfärdas genom tillämpning av 
verkställighetsföreskrifter. Det beror på hur omfattande överenskommelserna är. 
Tillförs däremot något som kan ses som väsentligen nytt så måste lagformen 
tillämpas, vilket också medför att endast regeringen kan ingå dylika 
överenskommelser. 

Den fjärde gruppen omfattar bestämmelser där behörig myndighet kan 
avgöra betydelsen av odefinierade termer i avtalet.334 Det rör sig om generella 
överenskommelser i reglerade fall. Det finns viss möjlighet att utfärda sådana 
överenskommelser som verkställighetsföreskrifter, men det är risk att tilläggen 
utgör något väsentligen nytt. I sådant fall krävs riksdagens godkännande och att 
regeringen ingår överenskommelsen. 

                                                        
329 Se kap. 5.6.1.1. 
330 Se kap. 5.6.1.2. 
331 Se kap. 5.6.2.1. 
332 Se kap. 5.6.2.2. 
333 Se kap. 5.6.2.3. 
334 Se kap. 5.6.2.4. 
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Den femte gruppen består av avtalsbestämmelser avseende 
stimuleringsåtgärder.335 Sådana åtgärder kan jämföras med de tidsbegränsade 
bestämmelserna, vilka kräver riksdagens godkännande, lagformen och att 
regeringen ingår överenskommelserna. 

Den sjätte gruppen av bestämmelser omfattar hur beräkning av fasta 
driftställen ska göras.336 Om det endast är rena beräkningar som inte tillför något 
väsentligen nytt till avtalsartikeln, kan verkställighetsformen tillämpas. Är det 
dock mer omfattande bestämmelser krävs lagformen. 

Den sjunde gruppen avser avtalsbestämmelser om procedurregler vid 
informationsutbyte och annan administrativ assistans.337 Om det rör sig om 
konkreta anvisningar om behörig myndighets interna procedurer och arbete är 
det möjligt att sådana generella överenskommelser i reglerade fall kan införlivas 
genom verkställighetsföreskrifter. De överenskommelser som har träffats är 
emellertid tämligen detaljerade och omfattande. De balanserar därmed på 
gränsen till att riksdagens godkännande skulle krävas. Skatteverket kan 
sannolikt ingå dylika överenskommelser även i dagsläget, men bestämmelserna i 
8 kap. 7 § st. 1 RF måste beaktas noga. I annat fall krävs riksdagens 
godkännande och lagform. Sådan överenskommelse kan inte Skatteverket 
bemyndigas ingå. Om Skatteverket ingår dylika överenskommelser bör de 
offentliggöras i SKV M och SÖ. 

Den åttonde gruppen av bestämmelser avser justering av olika 
beloppsgränser.338 Om det endast handlar om enklare skälighetsbedömningar 
kan det vara möjligt att införliva en generell överenskommelse i ett reglerat fall 
genom verkställighetsföreskrifter. Skatteverkets överenskommelser ska i sådant 
fall offentliggöras i SKV M och SÖ. Vid mer omfattande ändringar krävs dock 
riksdagens godkännande och att regeringen ingår överenskommelsen. 

Den nionde och sista gruppen rör särskilda avtalsbestämmelser avseende 
renstängselaktiviteter.339 Det är två punkter, dvs. punkt 2 och 4, som är av 
intresse här och de återfinns i det nordiska skatteavtalet. Punkt 2 avser att 
behörig myndighet kan avgöra om alla personer med en viss inkomst ska 
omfattas av skatteavtalet. Detta utgör en generell överenskommelse i ett reglerat 
fall och riksdagens godkännande krävs. Punkt 4 avser att behörig myndighet kan 
avgöra den geografiska omfattningen av skatteavtalet. För detta krävs riksdagens 
godkännande och lagform. 

Det finns även ett antal generella överenskommelser avseende uppsättande 
av renstängsel med tillhörande aktiviteter som har träffats av Riksskatteverket, 
men som inte längre är ikraft. De är ändå av intresse för att illustrera funktionen 
av sådana överenskommelser. 

Den första överenskommelsen avser pensioner och ersättningar. I dagsläget 
kan inte Skatteverket ingå en sådan överenskommelse, utan lagformen krävs. 

                                                        
335 Se kap. 5.6.2.5. 
336 Se kap. 5.6.2.6. 
337 Se kap. 5.6.2.7. 
338 Se kap. 5.6.2.8. 
339 Se kap. 5.6.2.9. 
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Den andra överenskommelsen rör om inkomsterna ska omfattas av avtalet. 
Skatteverket kan sannolikt inte ingå en sådan överenskommelse i dag, men det 
är ett gränsfall. Den tredje överenskommelsen rör avräkning av skatt. Det är 
oklart om det är möjligt för Skatteverket att ingå en liknande överenskommelse 
idag. Om det är möjligt att tillämpa verkställighetsföreskrifter ska sådana sedan 
offentliggöras i SKV M och SÖ. Den fjärde överenskommelsen kan utgöra ett 
ensidigt ställningstagande från Skatteverkets sida, vilket rör 
avräkningsbestämmelserna i den tredje överenskommelsen. Det är emellertid 
inte omöjligt att det ligger en överenskommelse till grund för ställningstagandet. 
Det är sannolikt möjligt för Skatteverket att ingå en liknande överenskommelse i 
dagsläget. Verkställighetsföreskriften ska i sådant fall offentliggöras genom 
SKV M och SÖ. 

5.6.3.2 Ett konsistent regelsystem?340 

I avsnittet läggs fokus på den andra forskningsuppgiften, vilken innebär att 
undersöka om det svenska regelsystemet avseende ömsesidiga 
överenskommelser är konsistent utformat. Nedan berörs den första341 och 
andra342 utvärderingsgrunden. 

Analysen av svenska skatteavtalsbestämmelser visar att det finns ett tämligen 
stort antal bestämmelser som Sverige inte kan uppfylla. Med uppfyllande avses 
att behörig myndighet inte av egen kraft, dvs. genom egen kompetens, kan ingå 
dylika överenskommelser. I de flesta fall krävs riksdagens godkännande. Om 
riksdagens godkännande ges är det emellertid möjligt för regeringen att ingå 
sådana överenskommelser. Däremot kan inte Skatteverket ingå generella 
överenskommelser som kräver riksdagens godkännande. Det kan visserligen 
anföras att regeringen i egenskap av behörig myndighet, har möjlighet att 
uppfylla samtliga skatteavtalsbestämmelser, under förutsättning att riksdagen 
godkänner överenskommelserna. Det kan visserligen anföras att om riksdagen 
inte godkänner överenskommelsen, så kan heller inte behörig myndighet ingå 
densamma. Sett ur den synvinkeln innehåller svenska skatteavtal flera olika 
bestämmelser som behörig myndighet inte säkert kan komma att uppfylla. Det 
kan därtill nämnas att det i undersökningen påvisas att ett flertal generella 
överenskommelser faktiskt har träffats, vilka skulle ha behövt riskdagens 
godkännande. 

När de gäller bemyndigandena kan det hävdas att det inte är garanterat att de 
båda behöriga myndigheterna ändå skulle ha lyckats komma överens i varje 
enskilt fall. Det handlar om förhandlingar där de båda myndigheterna ska kunna 
enas. Det kan emellertid anses att problem att komma överens inte är samma sak 
som att svensk behörig myndighet kan vara förhindrad att ingå en 
överenskommelse. Det svenska regelsystemet är därmed inte konsistent. 

                                                        
340 Se kap. 1.2.3. 
341 Se kap. 1.2.3.2. 
342 Se kap. 1.2.3.3. 
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Detta leder till följdfrågan, om vilken eventuell inverkan som folkrättsliga 
aspekter har, för de fall då en stat inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot en 
den andra avtalsslutande staten. En sådan utredning företas i följande kap. 7. 
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6 Generella beslut i enskilda fall 

6.1 Överenskommelsernas särdrag 

Den tredje och sista gruppen av ömsesidiga överenskommelser som behandlas i 
undersökningen utgörs av något som här benämns för generella beslut i enskilda 
fall.1 Överenskommelserna behandlas i detta kapitel utifrån den första och andra 
forskningsuppgiften.2 

Denna typ av överenskommelse återfinns inte i modellavtalet, men i vissa 
svenska skatteavtal. Det kan därför vara av intresse att behandla dem inom 
ramen för studien. De generella besluten i enskilda fall omfattas inte av 
avgränsningarna, eftersom det träffas en bilateral överenskommelse mellan de 
båda behöriga myndigheterna, till skillnad gentemot de interna 
överenskommelserna.3 

I likhet med enskilda överenskommelser, så handlar det om en viss 
skattskyldig som har gjort en ansökan till behörig myndighet. I likhet med de 
generella överenskommelserna har beslutet verkan framåt i tiden. Det som 
skiljer sig åt vid generella beslut i enskilda fall är att dessa överenskommelser 
rör ett enskilt fall, men framåt i tiden. Härmed avses ett beslut som är av mer 
generell karaktär för den enskilde. De utgör således en slags blandform av 
enskilda och generella överenskommelser. Undersökningsvariablerna kan 
illustreras genom följande tabell: 

Tabell 13: Undersökningsvariabler avseende generella beslut i enskilda fall. 

 
BM Typ av ök. Åsyftad effekt 
Bilaterala åtgärder enbart mellan behöriga myndigheter 
Nordiska tillämpningsförordningen 
Reg. Generellt beslut i enskilt fall Bindande 
SKV Generellt beslut i enskilt fall Bindande 
Bilaterala åtgärder enbart mellan behöriga myndigheter 
Handläggningsförordningen 
Reg. Generellt beslut i enskilt fall Bindande 
SKV Generellt beslut i enskilt fall Bindande 
 
De svenska skatteavtalsbestämmelserna avseende generella beslut i enskilda fall 
kan systematiseras i två huvudgrupper. Den första huvudgruppen avser 
bestämmelser som är till för att avgöra om en viss skattskyldig ska omfattas av 
avtalet eller inte. Den andra huvudgruppen utgörs av bestämmelser som särskilt 

                                                        
1 Se kap. 1.1. 
2 Se kap. 1.2.2 och 1.2.3. 
3 Se kap. 1.3. 



Internationella Handelshögskolan i Jönköping 

356 

avser renstängsel och därmed tillhörande problematik. Nedan kommenteras de 
olika bestämmelserna. 

Den första huvudgruppen består således av artiklar som kan avgöra om en 
viss skattskyldig ska omfattas av det aktuella skatteavtalet eller inte. Flera 
skatteavtalsbestämmelser avser fallet då behörig myndighet kan träffa 
överenskommelse om att en viss institution, vanligen en statlig sådan, ska anses 
som en skattebefriad institution enligt avtalet. Dylika bestämmelser återfinns i 
samband med utdelningar4 och vid icke-diskriminering5, men framför allt vid 
räntor6. Det nordiska skatteavtalet anger vidare särskilda bestämmelser för 
flygbolaget SAS. Det anges att behörig myndighet kan träffa överenskommelse 
om att samma bestämmelser även ska gälla för liknande konsortium.7 En grupp 
av avtalsbestämmelser gäller dessutom behörig myndighets möjlighet att 
bestämma att det aktuella skatteavtalet inte ska tillämpas på vissa bestämda 
bolag. Det handlar om bestämmelser som rör off-shoreverksamhet8 samt 
limitation on relief-9 och limitation on benefits-bestämmelser10. 

Den andra huvudgruppen handlar om renstängsel. I det nordiska avtalet finns 
särskilda bestämmelser om uppsättning av renstängsel.11 Samtliga fyra punkter i 
avtalet är avhängiga av att de behöriga myndigheterna träffar en generell 
överenskommelse. Den första punkten anger att verksamheten avseende 
uppsättning och underhåll av renstängsel mellan den svensk-norska gränsen 
endast ska beskattas i bolagets hemviststat. Bestämmelsen innebär att behörig 
myndighet kan träffa överenskommelse om ett visst bolag ska omfattas av 
skatteavtalets bestämmelser eller inte. Avtalsbestämmelsens första punkt anger 
således att överenskommelser kan träffas om visst bolag som arbetar med 
uppsättning av renstängsel ska omfattas av det nordiska skatteavtalet eller inte. 

6.2 Identifiering av aktualiserade rättsområden 

De rättsområden som aktualiseras vid generella beslut i enskilda fall måste först 
identifieras. En dylik kartläggning baseras på de svenska bestämmelser som ska 
tillämpas när förfarandet med generella beslut i enskilda fall förenas med det 
svenska regelsystemet. Vid undersökningen av generella beslut i enskilda fall 
aktualiseras frågan om det rör sig om ett enskilt beslut eller ett generellt beslut 
(dvs. normbildning). Gränsdragningen här emellan måste därmed utredas. 

Eftersom behörig myndighet ingår en internationell överenskommelse 
undersöks 10 kap. RF. Likaså utreds om 8 kap. RF kan komma att ha betydelse, 

                                                        
4 Se kap. 2.4.4 (se fjärde gruppen av avvikelser). 
5 Se kap. 2.5.9 (se andra gruppen av avvikelser). 
6 Se kap. 2.4.5 (se första, andra, tredje, fjärde, femte gruppen av avvikelser). 
7 Se kap. 2.5.12. 
8 Se kap. 2.6.1 (se första gruppen av avvikelser). 
9 Se kap. 2.6.1 (se andra gruppen av avvikelser). 
10 Se kap. 2.6.1 (se tredje gruppen av avvikelser). 
11 Se kap. 2.5.5. 
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eftersom det handlar om en överenskommelse av mer generell karaktär. Med 
hänsyn till att det rör enskilda skatteobjekt kan förvaltningsrättsliga 
bestämmelser komma att aktualiseras samt förvaltningsprocessrättsliga 
bestämmelser. Även sekretessrättsliga bestämmelser behöver undersökas, 
eftersom det dels rör sig om en internationell överenskommelse, och dels om 
sekretess avseende den skattskyldiges person. 

De rättsområden som måste undersökas utgörs således av konstitutionell rätt, 
förvaltningsprocessrätt, allmän förvaltningsrätt och sekretess. Det rör sig därmed 
om samma rättsområden som vid enskilda12 och generella överenskommelser13. 
För att undvika upprepningar lämnas korshänvisningar i vissa frågor, till 
utredningarna som görs inom ramen för kap. 4 och 5, i den utsträckning det är 
möjligt. 

6.3 Tillämpliga bestämmelser 

I det följande avsnittet undersöks vilken kompetens behörig myndighet har när 
det gäller generella beslut i enskilda fall. Det måste först utredas om det handlar 
om ett enskilt beslut eller om ett generellt beslut, dvs. någon form av 
normgivning. Därefter undersöks behörig myndighets kompetens i relation till 8 
och 10 kap. RF. Likaså utreds förhållandet till redan befintlig lagstiftning och 
relationen till svensk domstol. 

Det måste inledningsvis fastställas om överenskommelserna avses leda till ett 
enskilt beslut eller till ett generellt beslut, med vilket avses normbildning. 
Beslutet avses få effekt framåt i tiden och frågan är om beslutet kan ses som en 
generell överenskommelse. Det kan inledningsvis konstateras att lagar och andra 
bindande föreskrifter ska ha generell utformning och får inte riktas mot enskilda 
fall. Det är därför inte möjligt att utfärda en generell överenskommelse, såsom 
definierad i kap. 5.1, som riktas mot en enskild skattskyldig. Det är dock möjligt 
att utfärda en sådan generell överenskommelse i form av en bindande föreskrift 
om den åsätts generell karaktär och om den uppfyller övriga konstitutionella 
krav.14 Det verkar emellertid inte vara syftet med bestämmelserna avseende 
generella beslut i enskilda fall. Syftet verkar snarare vara att lösa ett enskilt fall 
på generell basis, dvs. att de behöriga myndigheterna exempelvis kan avgöra att 
institutionen X ska hanteras som skattebefriad framöver. En sådan 
överenskommelse utgör inte en ömsesidig överenskommelse i art. 25:s mening, 
utan en ytterligare kompetensmöjlighet för behörig myndighet. 

Det handlar således om en överenskommelse mellan de båda behöriga 
myndigheterna som rör ett enskilt fall, men som avses ha en generell verkan 
framåt i tiden. Överenskommelsen mynnar sedan ut i ett beslut som meddelas 
den enskilde. Härigenom aktualiseras gränsdragningen mellan ett enskilt beslut 
och ett generellt beslut. Ett sådant förhållande har behandlats i RÅ 1986 ref 

                                                        
12 Se kap. 4.2. 
13 Se kap. 5.2. 
14 Se kap. 5.3.2. 
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108.15 Fallet gällde gränsdragningen mellan föreskrifter i särskilda fall och 
generella föreskrifter i förhållande till dåvarande hälsoskyddslagen. Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden hade beslutat om förbud för gatumusik inom vissa tider 
och visst område i Stockholm. Nämnden hade rätt att besluta om förbud i 
särskilda fall, men däremot saknades rätt att utfärda generella, bindande 
föreskrifter. HFD anförde: 

Som framgår av det anförda har beslutet en rad begränsningar som mot 
bakgrund av vad som sägs i […] lagmotiven ger det karaktär av beslut i 
särskilt fall. Men det har också inslag av generell karaktär därigenom att det 
gäller i fråga om alla som önskar utföra gatumusik inom det angivna området 
i Gamla stan. [HFD] finner emellertid att karaktären av beslut i särskilt fall 
överväger. Beslutet får därför anses ha stöd i […]-lagen.16 

Trots att nämndens beslut hade inslag av generell karaktär, ansåg HFD att 
karaktären av beslut i särskilt fall övervägde. Fallet visar hur avvägningen 
mellan ett enskilt beslut och en generell föreskrift kan komma att bedömas. Det 
mest sannolika, gällande generella beslut i enskilda fall, är att det handlar om 
beslut och inte någon form av föreskrifter. Det bör även poängteras att bindande 
föreskrifter ska vara generella. Kravet på att föreskrifter ska ha generell 
tillämpbarhet innebär att bestämmelserna inte får riktas mot en enskild person.17 
Bull och Sterzel anger: 

I lagstiftningspraxis har man betonat att frågan om en lag är generellt 
tillämpbar måste bedömas utifrån ett flertal faktorer såsom hur många 
personer som lagen potentiellt berör, hur stort geografiskt område den träffar 
och under vilken tid den ska gälla eller hur många gånger den kan tänkas 
kunna tillämpas. Ju färre personer, mindre område och kortare tid eller färre 
möjliga fall att tillämpa lagen på, desto mer talar för att det egentligen är 
fråga om ett beslut.18 

Kan behörig myndighet ingå en överenskommelse som avser ett generellt beslut 
i ett enskilt fall? Det handlar om att regeringen eller Skatteverket ska kunna ingå 
en internationell överenskommelse som leder fram till ett beslut som avser en 
enskild skattskyldig. Beslutet avses att gälla framåt i tiden. Med hänsyn till 
bestämmelsernas utformning utgör de egentligen, mer eller mindre vanliga 
beslut, men som har sin grund i en internationell överenskommelse. 

Det kan konstateras att regeringen kan ha möjlighet att ingå en dylik 
överenskommelse med grund i 1 kap. 6 § RF och 10 kap. 1 § RF. Om 
regeringens begränsade kompetens att utfärda andra bindande föreskrifter än lag 
kan tillämpas, enligt 8 kap. 7 § st. 1 och 2 RF, krävs riksdagens godkännande.19 

                                                        
15 Bohlin & Warnling-Nerep, 2009 s. 50. 
16 RÅ 1986 ref 108. 
17 Bull & Sterzel, 2010 s. 193. 
18 Bull & Sterzel, 2010 s. 194. 
19 Se 10 kap. 3 § RF och 8 kap. RF. Se även kap. 4.3.3. 
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När det gäller Skatteverkets kompetens anges i 10 kap. 2 § RF att bemyndigande 
får ges. Bemyndigande får anses ha getts genom den nordiska 
tillämpningsförordningen avseende det nordiska avtalet. Däremot är det 
tveksamt om bemyndigande har getts genom handläggningsförordningen. 
Handläggningsförordningen anger att det ska röra sig om ändring i beskattning 
eller annat beslut om påförd skatt.20 Enligt min uppfattning kan 
handläggningsförordningen sannolikt inte ses som ett bemyndigande till 
Skatteverket avseende generella beslut i enskilda fall med hänsyn till 
förordningens ordalydelse. Detta innebär sammantaget att regeringen utgör 
behörig myndighet och att Skatteverket utgör behörig myndighet vid det 
nordiska avtalet.21 

Det kan även noteras att 67 kap. 38 § SFL inte är aktuell att tillämpa vid ett 
generellt beslut i enskilt fall. 67 kap. 38 § SFL avser situationen då ett beslut om 
skatt ska ändras.22 Vid dessa överenskommelser finns sannolikt inget beslut som 
ska ändras. Överenskommelsen gäller istället framåt i tiden. Skulle 
överenskommelsen dock även omfatta tidigare beskattningsbeslut är 
bestämmelsen i SFL tillämplig. 

När det gäller själva ärendehanteringen kan det konstateras att det även här 
kan handla om två olika ärenden, men det beror på innehållet i själva 
avtalsbestämmelsen.23 Antingen kan ärendet initieras av att en skattskyldig 
ansöker om att få en viss behandling enligt avtalet, eller så initieras ärendet 
genom de behöriga myndigheterna, vilka exempelvis vill exkludera en viss typ 
av bolag från avtalets tillämpningsområde. Det kan således finnas ett ärende som 
pågår mellan de båda behöriga myndigheterna och ett annat ärende mellan den 
skattskyldige och svensk behörig myndighet eller endast ett ärende mellan de 
båda behöriga myndigheterna. Den skattskyldige är inte part i ärendet mellan de 
behöriga myndigheterna, men dock i ett eventuellt ansökningsärende. 

Om det rör sig om ett ansökningsärende ska FL:s bestämmelser tillämpas i 
samma utsträckning som vid enskilda överenskommelser.24 Därtill kan sannolikt 
samma slutsatser som konstateras avseende offentlighet och sekretess, vid 
enskilda överenskommelser, även tillämpas för de generella besluten i enskilda 
fall.25 Skulle besluten emellertid ha en mer generell karaktär gäller att de ska 
offentliggöras på samma sätt som de generella överenskommelserna.26 

Det behöver även utredas om generella beslut i enskilda fall kan träffas om 
de strider mot redan befintlig lagstiftning. Kan regeringen eller Skatteverket 
träffa en överenskommelse enligt skatteavtal som strider mot annan intern 
lagstiftning?27 När det gäller avtalsbestämmelserna om skattebefrielse torde det 
vara möjligt för regeringen att tillämpa dispensbestämmelserna i 12 kap. 8 § RF 

                                                        
20 Se kap. 3.2.3 och 3.2.5. 
21 Se kap. 4.3.3. 
22 Se kap. 4.3.2.1. 
23 Se kap. 4.5.3. 
24 Se kap. 4.5. 
25 Se kap. 4.6. 
26 Se kap. 5.4.6. 
27 Se kap. 4.3.4 respektive 5.5.3. 



Internationella Handelshögskolan i Jönköping 

360 

och 65 kap. 11 § IL. Det är dock inte möjligt för Skatteverket.28 Det kan betonas 
att regeringen måste beakta 1 kap. 9 § RF vid tillämpning av 
dispensbestämmelserna. När det däremot gäller avtalsbestämmelserna om att en 
viss skattskyldig inte ska omfattas av skatteavtalet under vissa förutsättningar så 
är läget mer oklart. Om beslutet har mer generell karaktär kommer riksdagens 
godkännande att krävas, eftersom det sannolikt är en för omfattande 
överenskommelse för att verkställighetsföreskrifter eller andra bindande 
föreskrifter än lag ska kunna tillämpas. Både regeringen och Skatteverket kan 
fatta beslut i det enskilda fallet, men endast regeringen kan ingå 
överenskommelse som kräver riksdagens godkännande. Om beslutet inte har 
generell karaktär, utan riktas mot en specifik enskild, får avtalsbestämmelserna 
ses som undantag införda i skatteavtalen. Det föreligger sannolikt inget hinder 
för regeringen eller Skatteverket att tillämpa en dylik bestämmelse, dock måste 
1 kap. 9 § RF beaktas även här. 

Frågan som följer av detta är hur domstolen ska hantera ett generellt beslut i 
ett enskilt fall. Om beslutet har mer generell karaktär kan det binda domstolen 
på samma sätt och under samma förutsättningar som gäller för generella 
överenskommelser.29 Handlar det istället om ett förvaltningsrättsligt beslut som 
riktas mot en enskild, så binder överenskommelsen inte domstol. I sådant fall är 
domstolen fri att göra en annan bedömning och/eller bortse från 
överenskommelsen.30 

6.4 Sammanfattande slutsatser – generella beslut i 
enskilda fall 

I detta avsnitt ges sammanfattande slutsatser avseende generella beslut i enskilda 
fall utifrån den första och andra forskningsuppgiften.31 Inom den andra 
uppgiften beaktas den första och andra utvärderingsgrunden.32 

Det kan sammantaget konstateras att det finns ett antal bestämmelser i 
svenska skatteavtal som kan karaktäriseras som generella beslut i enskilda fall. 
Dessa överenskommelser utgör bilaterala åtgärder mellan de båda behöriga 
myndigheterna och ska därför inkluderas i undersökningen av ömsesidiga 
överenskommelser, även om de inte utgör sådana överenskommelser i 
modellavtalets mening. 

Utredningen resulterar i följande slutsats. För det fall då 
överenskommelserna liknar generella beslut, dvs. någon form av normgivning, 
kan slutsatserna avseende generella överenskommelser tillämpas. För det fall då 
överenskommelser mer liknar beslut som avser en viss enskild, så kan 

                                                        
28 Se kap. 4.3.3. 
29 Se kap. 5.5.4. 
30 Se kap. 4.4.3. 
31 Se kap. 1.2.2 och 1.2.3. 
32 Se kap. 1.2.3.2 och 1.2.3.3. 
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slutsatserna avseende enskilda överenskommelser tillämpas. Det måste således i 
första hand avgöras vilken karaktär som det generella beslutet i det enskilda 
fallet har. 

Detta innebär sammantaget att samma problem som uppkommer vid enskilda 
respektive generella överenskommelser även kan aktualiseras vid de generella 
besluten i enskilda fall. Det betyder därmed att det svenska regelsystemet inte är 
helt konsistent utformat avseende de generella beslutet i enskilda fall heller. Om 
besluten kan karaktäriseras som generella överenskommelser föreligger 
huvudsakligen problem i förhållande till konstitutionella bestämmelser om 
maktfördelning och kompetens.33 Om besluten istället kan karaktäriseras som 
enskilda överenskommelser uppkommer problem relaterat till rättssäkerhet.34 

 

                                                        
33 Se kap. 5. 
34 Se kap. 4. 
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7 VCLT:s bestämmelser om tolkning 
och tillämpning av traktater 

7.1 Inledning 

I detta kapitel behandlas den andra forskningsuppgiften. Uppgiften omfattar en 
undersökning av om det svenska regelsystemet, avseende ömsesidiga 
överenskommelser, är konsistent utformat eller om det föreligger 
motsägelsefulla bestämmelser.1 I kapitlet läggs fokus vid den tredje 
utvärderingsgrunden, dvs. VCLT:s bestämmelser om tolkning och tillämpning 
av traktater.2 Med anledning av att analysen företas utifrån resultatet av den 
första och andra forskningsuppgiften,3 läggs undersökningen i ett eget kapitel. 
Det är motiverat ur en strukturell synvinkel, även om det medför ett kapitel som 
är förhållandevis kort. 

Det kan inledningsvis konstateras att ömsesidiga överenskommelser har sin 
legala grund i skatteavtal, och skatteavtalen införlivas i sin tur med svensk rätt. 
Det innebär att art. 25 i svenska skatteavtal utgör svensk intern rätt efter 
införlivandet. I undersökningen analyseras tillämpning av, å ena sidan, 
ömsesidiga överenskommelser, och å andra sidan, konstitutionell rätt, 
förvaltningsprocessrätt, allmän förvaltningsrätt och sekretess. Genom 
undersökningen fastställs att flera olika internrättsliga hinder och svårigheter 
uppkommer vid tillämpningen av ömsesidiga överenskommelser. Detta får till 
följd att behörig myndighet (egentligen Sverige) inte alltid har kompetens eller 
möjlighet att uppfylla alla artiklar, som hänvisar till ömsesidiga 
överenskommelser, i samtliga svenska skatteavtal. 

Mot bakgrund av ovan anförda svårigheter framgår det i undersökningen att 
det föreligger ett flertal olika bestämmelser i svensk rätt som inte är förenliga 
med bestämmelserna om ömsesidiga överenskommelser i de införlivade 
skatteavtalen. Det betyder således att Sverige inte kan uppfylla alla åtaganden i 
skatteavtalen, trots att Sverige har ingått folkrättsligt bindande avtal härom. I det 
följande avsnittet undersöks vad som gäller vid tillämpning av svensk intern rätt 
i relation till folkrättsliga bestämmelser. Med intern svensk rätt avses här 
konstitutionell rätt, förvaltningsprocessrätt, allmän förvaltningsrätt och 
sekretess. Därtill avses svenska skatteavtal.4 Vad innebär det att Sverige inte kan 
uppfylla sina folkrättsliga åtaganden fullt ut? 

                                                        
1 Se kap. 1.2.3. 
2 Se kap. 1.2.3.4. 
3 Se kap. 3, 4, 5 och 6. 
4 Se kap. 1.3. 
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7.2 VCLT:s tillämplighet vid ömsesidiga 
överenskommelser 

I avsnittet utreds om VCLT:s bestämmelser är tillämpliga vid den typen av 
internationella avtal som ömsesidiga överenskommelser utgör. Enligt Corten 
och Klein görs en skillnad mellan avtal, å ena sidan, och policyuttalanden eller 
så kallade gentlemen’s agreements, å andra sidan. En överenskommelse måste 
ha åtminstone ett minimum av legalt innehåll för att utgöra ett avtal.5 Med 
policyuttalanden avses ”statements of policy rather than instruments intended to 
lay down legal rights and obligations.”6 Applicerat på generella 
överenskommelser kan det anföras att de överenskommelser som leder till mer 
interna riktlinjer mellan de behöriga myndigheterna inte utgör avtal i 
konventionens bemärkelse. Däremot kan överenskommelser som får en konkret 
påverkan för den skattskyldiges skattesituation utgöra ett avtal enligt VCLT:s 
mening. 

Därmed kan följande konstateras. En enskild överenskommelse skapar 
skyldigheter för den ena eller båda avtalsslutande stater genom att åtgärder 
avseende den skattskyldiges skattesituation ska vidtas. En generell 
överenskommelse, både reglerad eller oreglerad, kan också skapa skyldigheter 
för en eller båda stater, exempelvis genom att överenskommelser reglerar en viss 
skattesituation. I nämnda situationer uppkommer avtal med legalt innehåll enligt 
VCLT. Även generella beslut i enskilda fall torde utgöra avtal med legalt 
innehåll. Däremot kan generella överenskommelser som utgör policyuttalanden, 
interna riktlinjer eller liknande utgöra överenskommelser där sådant innehåll 
saknas. Dylika överenskommelser ska normalt inte klassificeras som avtal enligt 
VCLT. Innebörden är att VCLT då heller inte ska tillämpas. 

Följdfrågan som uppkommer är hur de ömsesidiga överenskommelser, som 
ses som avtal enligt VCLT, kan klassificeras eller inordnas under själva 
konventionen. Det skulle kunna vara möjligt att se själva överenskommelsen 
som det huvudsakliga avtalet, vilket är föremål för tolkning och tillämpning, 
enligt art. 31.1 VCLT. Enligt min mening är det emellertid mer logiskt att 
istället se det ursprungliga skatteavtalet som det huvudsakliga avtalet. Art. 39 
VCLT anger att ”[a] treaty may be amended by agreement between the parties”. 
Enligt Corten och Klein görs åtskillnad mellan en efterföljande 
överenskommelse som avser en ändring av avtalet eller en närmare tolkning av 
avtalet. Det är i sådant fall möjligt att hänföra en, till skatteavtalet, efterföljande 
ömsesidig överenskommelse till art. 31.3.a VCLT, dvs. ”any subsequent 
agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or the 
application of its provisions”.7 ”Any subsequent agreement” kan anses omfatta 
samtliga typer av ömsesidiga överenskommelser, oavsett om det rör sig om 

                                                        
5 Corten & Klein, 2011 s. 43. 
6 Corten & Klein, 2011 s. 43. 
7 Se även exempelvis Avery Jones m.fl., 1979 s. 350, Lindencrona, 1994 s. 81, Avery Jones, 1999 
s. 4 och Kleist, 2012 s. 109. 
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enskilda eller generella överenskommelser och oavsett om det handlar om 
reglerade eller oreglerade fall. Om den efterföljande överenskommelsen ska ses 
som tolkningsmedel kan överenskommelsen även falla in under art. 31.3.b 
VCLT avseende “subsequent practice of the parties”.8 

Sammantaget kan anföras att karaktären av tolkningsmedel kan passa väl in 
avseende generella överenskommelser. En generell överenskommelse kan 
utgöra en efterföljande överenskommelse och avse en närmare reglering av 
tolkningen av ett visst skatteavtal. En generell överenskommelse kan emellertid 
också ha karaktären av en ändring. I sådant fall kan överenskommelsen 
lämpligen bifogas skatteavtalet genom ett protokoll som därmed ändrar den 
aktuella bestämmelsen i avtalet.9 

Det kan slutligen nämnas att när ett internationellt avtal har ingåtts, ska detta 
skickas till FN:s rättssekretariat för registrering enligt art. 80 VCLT. Syftet är att 
”reinforce the fight against secret treaty-making and ensure more transparency 
and securing in international legal relations.”10 Det kan därför finnas anledning 
att beakta art. 80 VCLT i förhållande till generella överenskommelser av större 
vikt med hänsyn.11 

7.3 Bundenhet och brytande av avtal enligt VCLT 

Det kan således konstateras att bemyndiganden att agera som behörig myndighet 
har getts till regeringen och Skatteverket. Eftersom behörig myndighet handlar 
enligt bemyndiganden så binds Sverige folkrättsligt av de överenskommelser 
som behörig myndighet träffar. Problemet är att bemyndigandena till viss del 
strider mot bestämmelser i bland annat RF. Kan en avtalsslutande stat underlåta 
att uppfylla avtalsbestämmelser med hänvisning till sin interna rätt? 

För att besvara frågan kan det först fastslås att det saknas bestämmelser i 
VCLT för hur en stat ska fullgöra sina skyldigheter som följer av ett avtal. Det 
avgörande är istället att staten uppfyller sina skyldigheter. Det betyder att: 

Om Sverige har ingått en överenskommelse med en annan stat eller en 
internationell organisation är den svenska staten skyldig att se till att de 
åtaganden som följer av överenskommelsen blir uppfyllda. Men det finns 
ingen allmän folkrättslig regel om hur avtalsslutande parter ska gå till väga 
för att uppfylla sina förpliktelser.12 

Innebörden är således att den svenska staten har en folkrättslig skyldighet att 
uppfylla en internationell överenskommelse. Däremot saknas bestämmelser om 
hur uppfyllnaden ska göras. 

                                                        
8 Corten & Klein, 2011 s. 971. 
9 Se Corten & Klein, 2011 s. 972. 
10 Corten & Klein, 2011 s. 1780. 
11 Se Baldwin m.fl., 2012 s. 437-439. 
12 Jermsten & Sandström, 2009 s. 245. 



Internationella Handelshögskolan i Jönköping 

366 

När en stat väl har ingått ett avtal är staten ”obliged to refrain from acts 
which would defeat the object and purpose of a treaty.”13 Det konstateras ovan 
att skatteavtalen uppfyller kriterierna för att utgöra ett avtal enligt VCLT.14 
Sverige kan därmed inte undvika att ingå ömsesidiga överenskommelser, 
eftersom Sverige har ingått skatteavtal som innehåller bestämmelser om sådana 
överenskommelser. Det kan emellertid noteras att det i vissa 
skatteavtalsbestämmelser anges att överenskommelse ska ingås, men att det i 
andra bestämmelser anges som en möjlighet. Sverige är bundet av avtalet i 
förhållande till den andra avtalsslutande staten och måste rätta sig efter 
skatteavtalets både mål och syfte.15 Enligt VCLT ska även principen om pacta 
sunt servanda respekteras.16 Det måste därtill beaktas att VCLT explicit anger 
att en avtalsslutande stat inte kan hänvisa till att bestämmelser i intern 
lagstiftning förhindrar staten att genomföra ett avtal.17 Enligt Corten och Klein 
gäller att: ”A State cannot invoke the provisions of its internal law whether 
legislative, regulatory, or administrative, to justify the non-performance of 
conventional obligations binding upon it. Equally, the state cannot invoke its 
constitutional provisions.”18 

Innebörden för svenskt vidkommande är att intern lagstiftning inte får hindra 
att ett skatteavtal, innehållande hänvisning till ömsesidig överenskommelse, 
tillämpas. Det går således inte att hänvisa till att interna bestämmelser förhindrar 
vare sig ingående eller implementering av internationella överenskommelser. 
Det gäller inte ens om bestämmelser är av grundlagskaraktär. Finns 
bestämmelser om ömsesidiga överenskommelser i skatteavtalet kan inte staten 
Sverige underlåta att tillämpa bestämmelserna, med hänsyn till art. 27 VCLT. 
Enligt Corten och Klein gäller att: ”The PCIJ expressly highlighted the 
impossibility of a State hiding behind its constitution to justify non-performance 
of international obligations.”19 En stat kan således inte hänvisa till att 
konstitutionella bestämmelser hindrar ett avtals genomförande. Om behörig 
myndighet i den ena avtalsslutande staten är underkastad dylika bestämmelser 
måste myndigheten informera behörig myndighet i den andra avtalsslutande 
staten härom. Dessutom bör den skattskyldige som ansöker om enskild 
överenskommelse i ett sådant ärende informeras om de begränsade 
möjligheterna till överenskommelse som föreligger.20 Interna bestämmelser får 
heller inte på något sätt förhindra att en faktiskt träffad överenskommelse 
hindras från att bli implementerad, vilket även följer av art. 25.2 OECD:s 
modellavtal.21 

                                                        
13 Art. 18.a VCLT. 
14 Se kap. 1.2.3.4. 
15 Corten & Klein, 2011 s. 385-386. 
16 Art. 26 VCLT. 
17 Art. 27 VCLT. 
18 Corten & Klein, 2011 s. 693. Se även s. 1091. 
19 Corten & Klein, 2011 s. 693. 
20 OECD MTC, Commentary on Article 25, para. 27. 
21 OECD MTC, Commentary on Article 25, para. 29. Se även MEMAP s. 33-34. 
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På samma sätt kan en stat heller inte åberopa ett internt domstolsbeslut som 
skäl för att undkomma en bindande skyldighet som kommer av ett avtal.22 
Innebörden är att Sverige inte ens kan åberopa en dom från HFD för att undgå 
bundenhet. För svenskt vidkommande kan det noteras att HFD uttryckligen har 
angett att enskilda överenskommelser inte är bindande för domstolen.23 Det är 
heller inte möjligt för en stat att åberopa avsaknaden av interna bestämmelser för 
att kunna uppfylla skyldigheter som följer av ett avtal.24 

Situationen som följaktligen uppkommer är att Sverige ingår skatteavtal som 
strider mot RF och att bemyndigande ges till både regeringen och Skatteverket 
för att ingå ömsesidiga överenskommelser, även om det strider mot bland annat 
RF. Skatteavtalen och eventuellt ingångna ömsesidiga överenskommelser binder 
emellertid ändå Sverige på ett folkrättslig plan, oavsett vad den interna 
lagstiftningen anför. 

Vad händer om Sverige inte avser att uppfylla bestämmelser i svenska 
införlivade skatteavtal med hänvisning till att bestämmelserna till viss del strider 
mot bland annat RF? Art. 60 VCLT behandlar fallet då en stat bryter mot ett 
avtal och har följande lydelse: ”A material breach of a bilateral treaty by one of 
the parties entitles the other to invoke the breach as a ground for terminating the 
treaty or suspending its operation in whole or in part.” Ett avtalsbrott kan således 
utgöra grund för uppsägning av delar eller hela avtalet. Det måste emellertid 
röra sig om ett väsentligt avtalsbrott som har skadat staten.25 Det är inte 
sannolikt att en stat skulle lida sådan skada att staten varken kan eller vill säga 
upp ett skatteavtal, med hänvisning till den andra statens ovilja att genomföra 
ömsesidiga överenskommelser. Det bör även beaktas att motsvarande art. 25.1-3 
OECD:s modellavtal inte tvingar de behöriga myndigheterna att komma 
överens. 

Om en stat istället vill dra sig ur en del av ett avtal, exempelvis om Sverige 
skulle vilja dra sig ur de generella överenskommelserna i oreglerade fall, ska art. 
44 VCLT tillämpas. Artikeln medför att om en part vill dra sig ur en del av 
avtalet, så gäller det hela avtalet, om inte parterna kommer överens om annat. 

7.4 Vilken ställning har VCLT i Sverige? 

I föregående avsnitt undersöks hur intern lagstiftning förhåller sig till VCLT.26 I 
det följande undersöks istället vilken ställning VCLT har i Sverige. Det kan först 
noteras att VCLT undertecknades av Sverige den 23 april 1970. Konventionen 
propositionsbehandlades27 och beslut om ratifikation fattades den 20 december 
1974. Deposition av Sveriges ratifikationsinstrument gjordes den 4 februari 

                                                        
22 Corten & Klein, 2011 s. 693. 
23 Se kap. 4.4.3. 
24 Corten & Klein, 2011 s. 693. 
25 Corten & Klein, 2011 s. 1357. Se även Sevastik, 2009 s. 66-70. 
26 Se kap. 7.3. 
27 Prop. 1974:158. 
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1975. Konventionen trädde ikraft, även för Sverige, den 27 januari 1980. VCLT 
offentliggjordes i Sverige genom SÖ 1975:1. 

Att ratifikation har skett innebär att Sverige har godkänt VCLT och uttryckt 
sin bundenhet till den.28 Konventionen har däremot inte införlivats med svensk 
rätt. Det betyder att VCLT inte utgör svensk lagstiftning. Staten Sverige är 
bunden av konventionen folkrättsligt sett, men åtgärder för internrättslig verkan 
har inte vidtagits.29 

För att internationella överenskommelser ska bli gällande i Sverige måste de 
införlivas på något sätt.30 I kap. 5.4.3 nämns att Sverige har ett mer dualistiskt 
synsätt på folkrättsliga överenskommelser. För ökad förståelse kan det vara 
nödvändigt att kort nämna något om skillnaderna mellan ett monistiskt 
respektive ett dualistiskt förhållningssätt.31 Inom monismen blir ett folkrättsligt 
avtal direkt tillämpligt, inom den avtalsslutande staten, gentemot statens 
offentliga organ och medborgare.32 Ett monistiskt synsätt innebär således att det 
inte krävs några interna åtgärder för att ett folkrättsligt avtal ska bli gällande 
inom staten. Inom dualismen är däremot den interna rätten och folkrätten två 
skilda rättssystem. Det finns ingen hierarki mellan de båda systemen, utan de 
existerar parallellt och separat från varandra.33 Innebörden av den rena 
dualismen är därmed att det krävs någon form av införlivande, dvs. det krävs 
interna åtgärder för att ett folkrättsligt avtal ska bli gällande inom staten. 

Eftersom ett mer dualistiskt synsätt vunnit inträde i svensk rätt, kan 
innebörden av dualismen behöva utvecklas ytterligare här.34 Det bör dock 
noteras att det, enligt Bring m.fl., inte föreligger konstitutionell dualism i 
Sverige, eftersom RF inte innehåller några sådana bestämmelser.35 Jermsten och 
Sandström fastlår också att det inte framgår direkt av grundlag att Sverige är 
dualistiskt, men att RF ”vilar på förutsättningen att svenska domstolar och 
enskilda endast är underkastade svensk rätt.”36 

Det kan emellertid anses att 1 kap. 4 § RF avseende legalitetsprincipen, 
också ger ett visst grundlagsstöd för ett dualistiskt förhållningssätt. I 
bestämmelsen anges att den offentliga makten utövas under lagarna. Det kan 
inte tolkas på annat sätt än att offentlig makt i Sverige måste ha stöd i lag, 
antingen direkt i lag eller genom bemyndigande som getts, men som i sin tur har 
stöd i lag. Lag stiftas av den svenska riksdagen. Konsekvensen blir att avtal, 
konventioner, överenskommelser m.m. inte får tillämpas i Sverige, om de inte 
införlivas på något sätt. Bull och Sterzel anger emellertid att allmänna 
rättsprinciper fått ett allt större erkännande i svensk rättspraxis. Som anledning 

                                                        
28 Art. 14.1-2 VCLT. Se kap. 5.4.2. 
29 Se kap. 5.4.3. 
30 Se kap. 5.4.3. 
31 Se exempelvis Shaw, 2003 s. 121-124 och Shelton, 2011 s. 2-5. 
32 Bring m.fl., 2011 s. 44. Se Kelsen, 1952, för en fördjupad studie. 
33 Bring m.fl., 2011 s. 45. 
34 Se exempelvis SOU 1974:100 s. 44 samt Bring m.fl., 2011 s. 42-50 och Stern & Österdahl, 2012 
s. 28-30. 
35 Bring m.fl., 2011 s. 50. 
36 Jermsten & Sandström, 2009 s. 246. 
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anges inverkan av EU-rätten och Europakonventionen.37 Detta skulle möjligen 
kunna ses som en mindre uppluckring av det dualistiska tänkandet. 
Tankegångarna om dualismens varande eller icke varande i Sverige utvecklas 
inte ytterligare här, utan det utgås från uttalandena i SOU 1974:100 och 
doktrinen, dvs. att Sverige huvudsakligen är dualistiskt. 

För att folkrättsliga avtal ska bli gällande inom en dualistisk stat krävs, 
återigen, någon form av införlivande.38 Jermsten och Sandström anger: 

Sverige har som stat en skyldighet att leva upp till sina folkrättsliga 
förpliktelser och underlåtelser härvidlag kan få konsekvenser för vårt 
förhållande till andra länder. Men det dualistiska systemet ger alltså 
lagstiftaren en viss frihet, man kan välja att låta bli att vidta erforderliga 
införlivandeåtgärder och det finns exempel på att denna frihet utnyttjats. Om 
så sker är svenska domstolar bundna av detta.39 

Det betyder således att Sverige är skyldigt att uppfylla sina folkrättsliga 
åtaganden i förhållande till andra stater, men att det krävs interna åtgärder för 
införlivande av sådana åtaganden. Om sådant införlivande inte görs 

[…] har inte heller nationella domstolar eller förvaltningsmyndigheter någon 
skyldighet att tillämpa något annat än intern rätt. Folkrätten må vara av högre 
dignitet, men den binder endast staterna. Den behöver inte av inomstatliga 
organ genomföras i förhållande till individer, såvida inte nationell lagstiftning 
så bestämmer. Domstolarna har inte heller någon prövningsrätt ifråga om 
intern rätts folkrättsenlighet, såvida inte detta följer av författningen eller 
konstitutionell praxis.40 

Det betyder att om ett folkrättsligt avtal inte införlivas och det saknas 
konstitutionella bestämmelser avseende folkrättens tillämplighet, så har inte 
nationella domstolar eller förvaltningsmyndigheter skyldighet att tillämpa 
traktaten.41 För svenskt vidkommande innebär det att HFD inte har någon 
skyldighet att tillämpa VCLT, eftersom VCLT inte har införlivats. HFD har 
heller inte någon rätt att pröva om intern rätt är förenlig med ett folkrättsligt 
avtal. Det medför att om HFD har att pröva frågan om ett skatteavtals företräde 
framför annan intern rätt, så får denna prövning inte göras gentemot VCLT:s 
bestämmelser. I Greklandsdomen, som jämförelse, gjordes heller ingen prövning 
utifrån VCLT, vilket måste ses som ett korrekt förfarande i förhållande till det 
dualistiska synsättet.42 Det föreligger en skillnad mellan att tillämpa VCLT som 
ett tolkningsmedel, jämfört med att tillämpa konventionen som en 
lagbestämmelse som anger internrättslig hierarki mellan interna bestämmelser. 

                                                        
37 Bull & Sterzel, 2010 s. 54. 
38 Se kap. 5.4.3. 
39 Jermsten & Sandström, 2009 s. 247. 
40 Bring m.fl., 2011 s. 46-47. 
41 Se Kleist, 2008 s. 710-711. För en annan syn, se och jfr. Dahlberg, 2008 s. 485. 
42 Se kap. 1.6. 
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HFD har tillämpat VCLT vid tolkning av innebörden av en viss 
skatteavtalsrättslig bestämmelse, exempelvis i Englandsfararmålet och 
Luxemburgdomen.43 Det betyder därmed inte att konventionen också skulle ha 
tillämpats vid OMX-domen eller Greklandsdomen för avgörandet om företräde 
eller inte för intern rätt i förhållande till skatteavtal.44 

Det finns emellertid möjlighet att en internationell överenskommelse kan få 
genomslag i svensk rätt, även utan direkt införlivande. Genom fördragskonform 
tolkning kan principer och bestämmelser ändå få genomslag i intern rätt, trots att 
konkret införlivande saknas. Fördragskonform tolkning innebär ”en förväntan 
att domstolarna ska tillämpa en sådan tolkning när spänning uppträder mellan 
gällande svensk rätt och traktatsförpliktelser.”45 Det är dock oklart om det är ett 
sådant förfarande som avsetts i samband med att VCLT ratificerades, men 
sedermera inte införlivades. Det måste emellertid beaktas att fördragskonform 
tolkning inte är möjligt att tillämpa om en lag, som grundas på en internationell 
överenskommelse, inte är förenlig med annan lag på samma normhierarkiska 
nivå.46 

7.5 Sammanfattande slutsatser – VCLT:s 
bestämmelser om tolkning och tillämpning av 
traktater 

Inom ramen för detta kapitel undersöks den första forskningsuppgiften, 
avseende den rättsliga kartan, samt den andra forskningsuppgiften, dvs. om det 
svenska regelsystemet avseende generella överenskommelser är konsistent. 
Särskilt fokus läggs vid folkrättsliga aspekter, med vilket avses bestämmelserna 
i VCLT. Undersökningen utgör därmed utredningen av den tredje 
utvärderingsgrunden inom den andra forskningsuppgiften.47 Detta innebär en 
utredning av om det svenska regelsystemet, avseende ömsesidiga 
överenskommelser, är förenligt med VCLT:s bestämmelser. 

Det konstateras i kap. 7.1 att det föreligger internrättsliga hinder för svensk 
behörig myndighet att utnyttja bemyndigandena avseende ömsesidiga 
överenskommelser fullt ut. Dessa hinder gör att de folkrättsligt bindande 
skatteavtalen, som införlivats med svensk rätt, inte kan uppfyllas fullt ut från 
svensk sida. Att inte uppfylla internationella överenskommelser med hänvisning 
till den nationella rätten strider mot VCLT. Sverige har godkänt och ratificerat 
VCLT och är därmed folkrättsligt bunden av konventionen. Däremot har inte 
VCLT införlivats med svensk rätt, vilket krävs för att den ska kunna tillämpas 
rättsligt inom staten. Konventionen binder därmed inte domstolar och 

                                                        
43 Se kap. 1.5.2.2. 
44 Se kap. 1.6. 
45 Stern & Österdahl, 2012 s. 31. 
46 Jermsten & Sandström, 2009 s. 248. 
47 Se kap. 1.2.3 och 1.2.3.4. 
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förvaltningsmyndigheter. HFD kan därför inte pröva om en intern bestämmelse 
strider mot folkrätten eller inte. För ett sådant förfarande krävs interna åtgärder 
som införlivar VCLT med svensk rätt. 

Det kan därmed konstateras att underlåtelse av att införliva VCLT, så att den 
kan tillämpas rättsligt i Sverige, torde i sig strida mot folkrätten. Sverige har 
ratificerat konventionen, men inte vidtagit några andra åtgärder. 
Fördragskonform tolkning är, enligt min mening, inte tillräckligt för att 
garantera att ett internationellt åtagande följs och utgör heller inget alternativ vid 
oförenliga bestämmelser. Men även om det strider mot folkrättsliga 
bestämmelser att inte införliva VCLT när den ratificerats och även om det 
strider mot VCLT att inte uppfylla skatteavtalsrättsliga åtaganden, så är det 
endast tämligen tandlösa påtryckningsmedel som kan tillämpas av andra 
avtalsslutande stater gentemot Sverige. Det starkaste påtryckningsmedlet torde 
vara att en annan avtalsslutande stat vill säga upp skatteavtalet med Sverige. Det 
är dock inte sannolikt att en avtalsslutande stat skulle kräva uppsägning med 
hänvisning till att Sverige inte kan uppfylla alla sina åtaganden genom behörig 
myndighet. Däremot kan Sverige uppfattas som en opålitlig avtalspartner och att 
det är osmidigt att lösa dubbelbeskattningsproblem med staten. Att Sverige inte 
kan uppfylla delar av art. 25 eller andra avtalsbestämmelser i införlivade 
skatteavtal torde härmed inte kunna få några mer omfattande folkrättsliga 
verkningar. 

Oavsett vilka folkrättsliga konsekvenser som det svenska regelsystemet kan, 
eller inte kan få, är det möjligt att sammantaget konstatera följande. Det svenska 
regelsystemet avseende ömsesidiga överenskommelser är inte förenligt med 
VCLT:s bestämmelser om tolkning och tillämpning av traktater. Detta gäller 
både avseende de internrättsliga hinder som föreligger samt avseende att VCLT 
inte har införlivats på ett fullständigt sätt i svensk rätt. 
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8 Avslutning 

8.1 Något om undersökningens syfte och 
genomförande 

Föremålet för denna avhandling är ömsesidiga överenskommelser. Det 
övergripande syftet är att kartlägga och utvärdera en internationellt konstruerad 
företeelse, dvs. ömsesidiga överenskommelser, för att undersöka om ändamålet 
med sådana överenskommelser uppfylls inom ramen för det svenska 
regelsystemet. För att uppfylla det övergripande syftet formuleras tre 
forskningsuppgifter.1 Kap. 8 utgör undersökningens avslutande kapitel och 
innehåller huvudsakligen en sammanställning och vidare diskussion av de 
resultat som framkommit genom den företagna undersökningen. Likaså 
innehåller kapitlet en analys av resultaten ställda i relation till varandra. 

I kap. 8.2 behandlas resultaten av den första forskningsuppgiften. Uppgiften 
innebär en kartläggning av det svenska regelsystemet avseende ömsesidiga 
överenskommelser.2 

Kap. 8.3 omfattar resultaten av den andra forskningsuppgiften. Den andra 
uppgiften innebär en utredning av om det svenska regelsystemet, avseende 
ömsesidiga överenskommelser, är konsistent utformat.3 Utredningen baseras på 
tre utvärderingsgrunder, vilka utgörs av (1) maktfördelning och kompetens,4 (2) 
rättssäkerhetsaspekter,5 och (3) VCLT:s bestämmelser om tolkning och 
tillämpning av traktater6. Inom ramen för den andra forskningsuppgiften 
undersöks även om det finns möjlighet till förbättringar, vilket innebär att 
kortare synpunkter de lege ferenda lämnas parallellt med presentationen av 
forskningsresultaten av den andra uppgiften. 

Den tredje forskningsuppgiften behandlas i kap. 8.4. Den tredje 
forskningsuppgiften innebär att undersöka om ändamålet med ömsesidiga 
överenskommelser uppfylls med hänsyn till det undersökta regelverket. Den 
tredje uppgiften bygger på resultaten som framkommer inom ramen för första 
och andra uppgiften. 

Slutligen ges avslutande reflektioner i kap. 8.5. Dessa reflektioner är 
relaterade till det övergripande syftet. 

                                                        
1 Se kap. 1.2.1. 
2 Se kap. 1.2.2. 
3 Se kap. 1.2.3. 
4 Se kap. 1.2.3.2. 
5 Se kap. 1.2.3.3. 
6 Se kap. 1.2.3.4. 



Internationella Handelshögskolan i Jönköping 

374 

8.2 Den första forskningsuppgiften 

8.2.1 Den rättsliga kartan 

Den första forskningsuppgiften7 innebär en utredning av vilka interna 
bestämmelser som blir tillämpliga samt hur dessa bestämmelser ska tillämpas 
vid ömsesidiga överenskommelser, vilket även nämns ovan.8 I kap. 8.2.2 
presenteras resultaten av inventeringen och systematiseringen av svenska 
skatteavtalsbestämmelser som hänvisar till ömsesidiga överenskommelser. I 
kap. 8.2.3 sammanfattas resultaten av undersökningen av proceduren vid svensk 
behörig myndighet. Därefter behandlas de slutsatser som dras i samband med 
utredningen av de interna rättsområden som aktualiseras vid tillämpningen av 
enskilda överenskommelser (kap. 8.2.4.2) respektive generella 
överenskommelser (kap. 8.2.4.3). Avslutningsvis ges en sammantagen reflektion 
över den första forskningsuppgiften i kap. 8.2.5. 

8.2.2 Inventering och systematisering av svenska 
skatteavtalsbestämmelser 

I kap. 2 inventeras de svenska skatteavtalsbestämmelser som omfattar eller 
hänvisar till ömsesidiga överenskommelser med syftet att identifiera den legala 
grunden för sådana överenskommelser.9 De inventerade bestämmelserna 
systematiseras därefter i grupper med stöd av olika frågor för att tydligare kunna 
organiseras.10 

Systematiseringen resulterar i en uppdelning av avtalsartiklarna i fyra olika 
grupper. En översikt över de inventerade bestämmelserna återfinns i tabellform i 
bilaga 3. Den första gruppen omfattar den huvudsakliga artikeln avseende 
ömsesidiga överenskommelser, dvs. motsvarigheterna i svenska skatteavtal till 
art. 25 OECD:s modellavtal.11 Bestämmelserna i den första gruppen återfinns 
även i tabellform i bilaga 2. 

I den andra gruppen omfattas svenska skatteavtalsartiklar som innehåller en 
hänvisning till ömsesidiga överenskommelser, utöver art. 25, och då även 
modellavtalet innehåller en motsvarande hänvisning.12 

Inom den tredje gruppen återfinns svenska skatteavtalsbestämmelser som 
hänvisar till ömsesidig överenskommelse, utöver art. 25, och då den svenska 
bestämmelsen motsvaras av en artikel i modellavtalet. Däremot saknas 
hänvisning till ömsesidig överenskommelse i modellavtalets artikel.13 I de 

                                                        
7 Se kap. 1.2.2. 
8 Se kap. 8.1. 
9 Se kap. 2.1. 
10 Se Tabell 4. 
11 Se kap. 2.3, 2.3.5 och 2.7. 
12 Se kap. 2.4, 2.4.8 och 2.7. 
13 Se kap. 2.5, 2.5.13 och 2.7. 
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svenska avtalen har det således införts en extra hänvisning till ömsesidiga 
överenskommelser, vilken saknas i modellavtalets motsvarande artikel. 

Den fjärde gruppen innefattar också svenska skatteavtalsbestämmelser som, 
utöver art. 25, hänvisar till ömsesidig överenskommelse. Däremot saknas en 
motsvarande avtalsbestämmelse helt inom OECD:s modellavtal.14 Det innebär 
att det finns en särreglering i de svenska bestämmelserna, vilka saknas i 
modellen. 

Genom systematiseringen kan det åskådliggöras hur hänvisning till 
ömsesidig överenskommelse har gjorts i svenska skatteavtal. Härigenom påvisas 
om hänvisning till ömsesidig överenskommelse intagits i en viss avtalsartikel 
mer rutinmässigt eftersom artikeln följer modellen eller om en särskild 
hänvisning utöver modellen har gjorts. Vid tolkning av 
skatteavtalsbestämmelser är det möjligt att utgå ifrån att artiklar som följer 
modellavtalet, också avser att följa kommentaren och hur avtal som följer 
modellen vanligen brukar tolkas och tillämpas. Om artiklarna däremot inte följer 
modellen har avtalsförhandlarna sannolikt avsett att en viss fråga ska 
särregleras. Detta kan således få betydelse vid tolkningen av 
skatteavtalsbestämmelsernas innebörd och omfattning. 

Genom systematiseringen visas även att det inte är tillräckligt att enbart 
studera modellavtalet eller ett urval av skatteavtal vid kartläggningen av en viss 
företeelse i svenska skatteavtal.15 Fullständighet är nödvändigt, eftersom det 
finns ett stort antal särregleringar, vilka inte följer OECD:s modellavtal. 
Systematiseringen visar därtill att det heller inte är tillräckligt att endast 
undersöka art. 25 för att utreda hur ömsesidiga överenskommelser fungerar, 
eftersom ett stort antal andra artiklar också innehåller hänvisning till förfarandet. 
Ett sådant angreppssätt, dvs. enbart utredning av art. 25, leder till att 
bestämmelserna inom den tredje och fjärde gruppen inte skulle ha omfattats av 
studien.16 Det hade även medfört att de generella besluten i enskilda fall inte 
heller skulle identifierats. En generell lärdom av inventeringen av de svenska 
skatteavtalsbestämmelserna är därmed att samtliga skatteavtal bör undersökas 
för att en studie av en viss reglering ska bli rättvisande. I annat fall måste klara 
avgränsningar göras. 

En ytterligare slutsats som kan dras av inventeringen av skatteavtalen rör 
omfattningen av ömsesidiga överenskommelser. Ömsesidiga överenskommelser 
i reglerade fall kan omfatta alla slags frågor som regleras i det aktuella 
skatteavtalet. De ömsesidiga överenskommelserna i oreglerade fall kan även 
avse situationer som inte omfattas av avtalet. Det är därför möjligt att säga att i 
stort sett alla typer av skatterättsliga frågor torde kunna omfattas av någon form 
av ömsesidiga överenskommelser. Fördelen är att det finns möjlighet att undvika 
internationell dubbelbeskattning på tämligen bred front. Det bör dock beaktas att 
sådana omfattande möjligheter skapar frågor om behörig myndighets faktiska 
kompetens. 

                                                        
14 Se kap. 2.6, 2.6.4 och 2.7. 
15 Se kap. 2.1 och 2.7.1. 
16 Se resultatet i bilaga 3. 
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I utredningen konstateras att då en avtalsbestämmelse har försetts med en 
särskild hänvisning till ömsesidig överenskommelse kan ses som ett 
förtydligande av att avtalsförhandlarna speciellt velat påtala att möjligheten till 
överenskommelse finns, alternativt ska utnyttjas.17 Genom inventeringen och 
systematiseringen av skatteavtalsbestämmelser påvisas att när 
avtalsförhandlarna har valt att reglera en viss typ av fråga genom särskild 
hänvisning till ömsesidig överenskommelse, så sker detta i hög utsträckning 
genom hänvisning till generell överenskommelse. Eftersom det rör sig om en 
särskild hänvisning, som inte återfinns i modellavtalet, pekar detta på att det är 
ett medvetet val och förfarande från avtalsförhandlarnas sida att inta utökad 
reglering i avtalen genom hänvisning till generella överenskommelser.18 Det 
innebär att de avtalsslutande staterna ansett att generella överenskommelser 
utgör ett praktiskt verktyg för problemlösning som ska tillämpas för att få 
skatteavtalen att fungera väl och för att närmare reglera en viss fråga. Resultatet 
säger däremot inget om att sådana bestämmelser har intagits efter initiativ från 
svenskt håll, från den andra avtalsslutande staten eller i samförstånd mellan de 
båda staterna. Det väcker även frågor relaterade till behörig myndighets 
kompetens enligt RF. 

8.2.3 Proceduren vid svensk behörig myndighet 

I kap. 3 görs en kartläggning av proceduren vid svensk behörig myndighet. 
Resultatet av undersökningen av proceduren kan huvudsakligen sammanfattas 
gemensamt i fyra punkter, vilka presenteras nedan. 

Den första punkten förutsätter att behörig myndighet i Sverige utgörs av 
Skatteverket och regeringen i utredningen, trots att det är finansministern som 
anges som behörig myndighet i skatteavtalet.19 Fördelen är att det möjliggör en 
utredning av behörig myndighets kompetens. Det är även på detta sätt som 
behörig myndighet idag tolkar bemyndigandena i skatteavtalen. I annat fall hade 
det i undersökningen endast kunnat konstateras att bemyndigandet till 
finansministern inte är lagenligt och ingen vidare utredning hade kunnat företas. 
Nackdelen är att bemyndigandet, trots detta, ändå skapar frågor ur ett 
konstitutionellt perspektiv. Oavsett hur bemyndigandet tolkas av behörig 
myndighet och oavsett om förfarandet fungerar i praktiken, så anger 
bemyndigandet de facto att det är finansministern som utgör behörig myndighet, 
vilket är lagstridigt.20 

Genom den andra punkten kan det sammantaget konstateras att svensk 
behörig myndighet i hög utsträckning följer de riktlinjer som ges genom OECD-
materialet, men att proceduren är tämligen informell och anpassas till varje 
enskilt fall i samband med enskilda överenskommelser i reglerade fall. Behörig 

                                                        
17 Se kap. 2.7.1. 
18 Se kap. 2.7.1. 
19 Se kap. 3.2. 
20 Se kap. 3.2. 
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myndighet antyder även att man i förhållandevis hög utsträckning anpassar sig 
till den andra avtalsslutande staten, om den staten har särskilda interna regler 
eller procedurbestämmelser.21 Fördelen med en informell och anpassningsbar 
procedur är att förfarandet blir mer flexibelt och att onödiga formella hinder inte 
skapar problem mellan de båda behöriga myndigheterna och förhindrar att 
överenskommelse träffas. Nackdelen är att ett informellt förfarande kan skapa 
oklarhet om vad som gäller när den skattskyldige ansöker om en enskild 
överenskommelse. Likaså kan det skapa oklarheter avseende behörig 
myndighets rättigheter och skyldigheter. Det innebär att det uppkommer 
tveksamheter ur både ett konstitutionellt och förvaltningsrättsligt perspektiv. 

Den tredje punkten gäller enskilda överenskommelser i oreglerade fall. Av 
utredningen framgår att sådana överenskommelser inte återfinns i några svenska 
skatteavtal eller i OECD-materialet. Det är emellertid klart att den här typen av 
överenskommelser ingås av svensk behörig myndighet.22 Förfarandet innebär en 
ytterligare möjlighet för den skattskyldige att ansöka om enskild 
överenskommelse och därigenom utökade möjligheter att eliminera 
internationell dubbelbeskattning, vilket givetvis är en fördel för den 
skattskyldige. Däremot uppkommer flertalet oklarheter relaterade till både 
förvaltningsrätt och konstitutionell rätt. Det är även oklart hur proceduren vid 
enskilda överenskommelser i oreglerade fall går till, men utredningen visar att 
proceduren sannolikt liknar den som tillämpas vid enskilda överenskommelser i 
reglerade fall. 

Genom den fjärde punkten visas att det är oklart hur proceduren går till vid 
generella överenskommelser, särskilt med hänsyn till att sådana 
överenskommelser inte verkar ingås i någon högre utsträckning. Med stöd av 
utredningen av proceduren vid enskilda överenskommelser kan det antas att 
proceduren vid generella överenskommelser anpassas efter rådande situation och 
fråga och inte följer några mer formella regler.23 Detsamma förefaller även gälla 
vid generella beslut i enskilda fall. Fördelen är, liksom vid enskilda 
överenskommelser, att flexibilitet kan upprätthållas, att onödiga formella hinder 
inte uppkommer och att förfarandet därmed kan fungera smidigare. Nackdelen 
är dock att ett sådant förfarande kan orsaka oklarheter ur ett konstitutionellt 
perspektiv, särskilt i relation till behörig myndighets kompetens. 
  

                                                        
21 Se kap. 3.3 och 3.5.1. 
22 Se kap. 3.1. 
23 Se kap. 3.4 och 3.5.1. 
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8.2.4 Rättsområden som aktualiseras vid ömsesidiga 
överenskommelser 

8.2.4.1 Inledning 

Den första forskningsuppgiften innebär, som nämns ovan, att undersöka den 
rättsliga kartan, avseende ömsesidiga överenskommelser, ur ett svenskt 
perspektiv.24 För att kunna genomföra en mer heltäckande utredning av 
ömsesidiga överenskommelser fokuseras undersökningen inte enbart till 
skatterätt i allmänhet och skatteavtalsbestämmelser i synnerhet. Istället anläggs 
ett interdisciplinärt förhållningssätt, för att bättre kunna fastställa ömsesidiga 
överenskommelsers plats i det svenska regelsystemet.25 Mot bakgrund av vad 
som framkommit genom inventeringen och systematiseringen av svenska 
skatteavtalsbestämmelser samt kartläggningen av proceduren vid svensk behörig 
myndighet kan det konstateras att de olika typerna av överenskommelser 
spänner över ett flertal rättsområden. För att begränsa den interdisciplinära 
uppgiften fokuseras undersökningen av dessa rättsområden till särskilda frågor 
som direkt kan orsaka oklarheter i samband med ömsesidiga överenskommelser. 
I följande avsnitt behandlas de viktigaste slutsatserna som dras i kap. 4 rörande 
enskilda överenskommelser, och i kap. 5 rörande generella överenskommelser. 
För bakgrund och argumentation hänvisas till respektive kapitelavsnitt genom 
korsreferens i fotnotsform. I avsnittet behandlas inte generella beslut i enskilda 
fall, eftersom de kan klassificeras antingen som enskilda eller generella 
överenskommelser. För en sammanfattning av resultaten av de generella 
besluten i enskilda fall hänvisas istället till kap. 6.4. 

8.2.4.2 Enskilda överenskommelser 

Forskningsresultaten visar att de rättsområden som aktualiseras vid 
tillämpningen av enskilda överenskommelser utgörs av konstitutionell rätt, 
ordinarie skatteförfarande, förvaltningsprocessrätt, allmän förvaltningsrätt och 
sekretess.26 Genom undersökning av dessa rättsområden identifieras frågor 
relaterade till procedur- och kompetens,27 relationen till domstol,28 
ärendehanteringen,29 offentlighet och sekretess30. Nedan redogörs för de 
viktigaste resultaten av undersökningen av dessa frågor. 

När det gäller procedurfrågor kan det anföras att förfarandet med enskilda 
överenskommelser och det ordinarie skatteförfarandet löper parallellt med 
varandra, enligt separata bestämmelser. I undersökningen påvisas att de båda 

                                                        
24 Se kap. 8.1. 
25 Se kap. 1.4.1. 
26 Se kap. 4.2. 
27 Se kap. 4.3. 
28 Se kap. 4.4. 
29 Se kap. 4.5. 
30 Se kap. 4.6. 
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förfarandena kommer i kontakt med varandra genom bestämmelsen i 67 kap. 38 
§ SFL. Bestämmelsen är en förutsättning för att beskattningen ska kunna ändras 
om en enskild överenskommelse i reglerade fall träffats. Det kan poängteras att 
den skattskyldige i förekommande fall har rätt till både förvaltningsprocess och 
proceduren med enskild överenskommelse. Om domstolsprocess initieras, 
vilandeförklaras vanligen ärendet vid behörig myndighet i väntan på dom.31 
Fördelen med förfarandet är att den skattskyldige inte får fråntas rätten till 
varken det ena eller andra förfarandet, vilket medför att enskilda 
överenskommelser blir ett ytterligare rättsmedel att tillgripa vid internationell 
dubbelbeskattning. Det kan medföra att den skattskyldige inte behöver processa 
i domstol i en eller två länder. Likaså kan en, av domstol fastställd, 
dubbelbeskattning också få en lösning genom förfarandet. Nackdelen med 
dubbla förfaranden är att det väcker komplicerade frågor avseende relationen 
mellan svensk domstol och enskilda överenskommelser. Dessutom finns det risk 
för att dubbel ickebeskattning uppkommer, vilket inte är önskvärt för någon av 
de inblandade staterna. 

Utredningen av behörig myndighets kompetens vid enskilda 
överenskommelser leder till följande resultat. Regeringen kan ingå enskilda 
överenskommelser i reglerade fall med stöd av 10 kap. 1 § RF och 67 kap. 38 § 
SFL. Skatteverket kan också ingå dylika överenskommelser med stöd av 10 kap. 
2 § RF, bemyndigandet i handläggningsförordningen och i den nordiska 
tillämpningsförordningen samt 67 kap. 38 § SFL. Regeringen har även möjlighet 
att ingå enskilda överenskommelser i oreglerade fall med hänvisning till 10 kap. 
1 § RF. Det krävs dock att dispens kan ges enligt 12 kap. 8 § RF och 65 kap. 11 
§ IL. Regeringen kan därtill medge sådan dispens om en enskild 
överenskommelse inte träffats mellan de båda behöriga myndigheterna. Dock 
måste 1 kap. 9 § RF beaktas vid dispenser. Skatteverket kan däremot inte ingå 
en enskild överenskommelse i ett oreglerat fall. Bemyndigande saknas i 
handläggningsförordningen och den nordiska tillämpningsförordningen. 
Skatteverket kan heller inte medge dispens. Skatteverket kan emellertid lämna 
vidare ett sådant ärende till regeringen.32 Resultatet klarlägger därmed behörig 
myndighets kompetens vid enskilda överenskommelser i både reglerade och 
oreglerade fall. Det kvarstår dock frågor relaterade till hur rättssäkert förfarandet 
egentligen är. 

Vidare undersöks om enskild överenskommelse får ingås av behörig 
myndighet om det är en intern lag som orsakar dubbelbeskattningen. Får en 
enskild överenskommelse strida mot intern lagstiftning? Blir det någon skillnad 
om det har angetts i den interna lagstiftningen att lagen ska gå före skatteavtal, 
dvs. ett lagstiftat fall av treaty override? I utredningen anförs att 67 kap. 38 § 
SFL skulle kunna ses som lex specialis i förhållande till annan intern 
skattelagstiftning, så länge det uttryckligen inte har angetts i den interna lagen 

                                                        
31 Se kap. 4.3.2 och 4.3.5.1. 
32 Se kap. 4.3.3 och 4.3.5.1. 
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att den ska ha företräde framför skatteavtal. Rättsläget får dock ses som 
förhållandevis oklart och ett klargörande efterfrågas därmed.33 

Följdfrågan som uppkommer är om behörig myndighet kan ingå en enskild 
överenskommelse i reglerade fall då lagakraftvunnen dom har meddelats. Detta 
är den vanliga proceduren vid behörig myndighet för de fall då både 
överenskommelse och domstolsprocess har initierats. I utredningen dras 
slutsatsen att behörig myndighet sannolikt kan ingå en sådan överenskommelse 
med hänvisning till ordalydelsen av 67 kap. 38 § SFL. Överenskommelsen utgör 
då ett undantag till domen, men domen i sig står fast. Däremot kan inte 
ordalydelsen av 67 kap. 38 § SFL anses omfatta det oreglerade fallet.34 Frågan 
avseende enskild överenskommelse och lagakraftvunnen dom är inte 
okomplicerad, men mot bakgrund av resultaten av utredningen kan den nu ses 
som klarlagd. 

Även den omvända situationen undersöks, dvs. då en enskild 
överenskommelse först träffas och domstolsdom därefter meddelas. Är enskilda 
överenskommelser bindande för svenska domstolar? Med hänsyn till HFD:s 
praxis i P-målet kan det konstateras att svensk domstol inte är bunden av enskild 
överenskommelse. Det är också en logisk slutsats att förvaltningsrättsliga beslut 
inte är bindande för domstolarna, utan att sådana beslut kan prövas av domstol.35 
Däremot kan förfarandet orsaka problem i relation till den andra avtalsslutande 
staten. Om exempelvis Sverige inte följer en träffad överenskommelse medan 
den andra staten däremot gör det, så riskeras att antingen dubbelbeskattningen 
kvarstår eller att dubbel ickebeskattning uppkommer. 

Utredningen av ärendehandläggningen visar att FL ska tillämpas vid 
handläggningen för de fall då Skatteverket utgör behörig myndighet och det rör 
sig om enskilda överenskommelser. Regeringen är däremot inte skyldig att följa 
FL. Det bör också betonas att det föreligger två ärenden vid enskilda 
överenskommelser, dvs. ett ärende mellan de båda behöriga myndigheterna och 
ett ärende mellan den skattskyldige och svensk behörig myndighet. Den 
skattskyldige utgör inte part i ärendet mellan de behöriga myndigheterna. Mot 
denna bakgrund blir inte FL tillämplig i någon högre utsträckning vid enskilda 
överenskommelser. 

En intressant aspekt som emellertid framkommer i utredningen av 
ärendehandläggningen är att den föreslagna 4 § nya FL kan medföra att enskilda 
överenskommelser i oreglerade fall inte får ingås av Skatteverket, eftersom 
lagstöd för detta saknas.36 Det kan dock poängteras att Skatteverket är 
förhindrad att ingå sådana överenskommelser även enligt RF samt 
handläggningsförordningen och nordiska tillämpningsförordningen, vilket också 
noteras ovan. Avslutnings kan nämnas att FL framför allt innehåller 
bestämmelser som är till skydd för den skattskyldige och som är till för att öka 
rättssäkerheten vid myndigheternas ärendehandläggning. Det är därför till den 

                                                        
33 Se kap. 4.3.4 och 4.3.5.1. 
34 Se kap. 4.4.2 och 4.4.5.1. 
35 Se kap. 4.4.3 och 4.4.5.1. 
36 Se kap. 4.5 och 4.5.10.1. 
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skattskyldiges nackdel att FL:s bestämmelser inte blir tillämpliga i någon högre 
grad vid enskilda överenskommelser. Att det därtill föreligger två ärenden vid 
enskilda överenskommelser gör att den skattskyldige mer eller mindre utestängs 
från relationen mellan de båda behöriga myndigheterna. Detta kan påverka den 
skattskyldiges rättssäkerhet negativt samt försvåra kontrollen av behörig 
myndighets förfaranden. 

En ytterligare slutsats är att enskilda överenskommelser inte kan överklagas. 
Däremot kan beslutet om ändrad beskattning som fattas av den svenska behöriga 
myndigheten överklagas i vanlig ordning. Det kan också finnas viss möjlighet 
till resning av en sådan överenskommelse.37 Det följer av enskilda 
överenskommelsers natur att själva överenskommelsen inte kan överklagas, 
eftersom den utgör ett avtal som träffats på mellanstatlig nivå. Den 
skattskyldiges rättssäkerhet kan dock tas tillvara genom att åtminstone 
beskattningsbeslutet kan överklagas, om det skulle vara nödvändigt. Likaså visar 
utredningen på att den skattskyldige har möjlighet att godkänna 
överenskommelsen innan den slutligen ingås av de båda behöriga 
myndigheterna, vilket därmed också skyddar den skattskyldige från ett icke 
önskvärt resultat. 

Resultaten som berörs avslutningsvis är relaterade till de 
sekretessbestämmelser som aktualiseras. De sekretessrättsliga bestämmelser 
som blir tillämpliga vid enskilda överenskommelser utgörs av utrikessekretess i 
15 kap. 1 § OSL och skattesekretess i 27 kap. 1 § OSL. I undersökningen 
fastställs att utrikessekretessen kan bli tillämplig både avseende själva 
uppgifterna som föreligger i ärendet och avseende relationen mellan de båda 
staterna. Med det sistnämnda avses att sekretess garanteras staterna emellan, 
eftersom det är ett område som traditionellt sett har omgärdats av hög sekretess. 
Skattesekretessen gäller i ärendet mellan den skattskyldige och svensk behörig 
myndighet. Skattesekretess kan även gälla i ärendet mellan de båda behöriga 
myndigheterna om det förekommer sådana uppgifter i ärendet. De enskilda 
överenskommelserna kan därmed komma att omfattas av dubbel sekretess.38 
Skattesekretessen är till den skattskyldiges fördel, eftersom den skyddar 
uppgifter relaterade till den skattskyldiges personliga och ekonomiska 
förhållanden. Däremot försvårar utrikessekretessen kontrollen av behörig 
myndighets förehavanden. Likaså medför utrikessekretessen att den 
skattskyldige inte får ta del av en träffad överenskommelse, vilket försvårar för 
den skattskyldige att ta tillvara sin rätt. Det kan emellertid anföras att 
utrikessekretessen, genom tryggandet av slutna förhandlingar, kan bidra till att 
en överenskommelse kan träffas mellan staterna. 
  

                                                        
37 Se kap. 4.5.8 och 4.5.10.1. 
38 Se kap. 4.6 och 4.6.6.1. 
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8.2.4.3 Generella överenskommelser 

I samband med generella överenskommelser aktualiseras tillämpningen av 
följande rättsområden: konstitutionell rätt, förvaltningsprocessrätt och 
sekretess.39 Inom dessa rättsområden identifieras frågor som är relaterade till 
kompetens,40 införlivande och offentliggörande41 samt relationen till domstol 
och befintlig lagstiftning42. Därtill analyseras behörig myndighets kompetens 
enligt svenska skatteavtalsbestämmelser samt faktiskt träffade generella 
överenskommelser.43 Nedan behandlas de viktigaste slutsatser som dras 
avseende ovan nämnda frågor. 

Resultatet av utredningen visar att kompetensfrågor uppkommer både i 
förhållande till generella överenskommelser som avses leda till bindande 
föreskrifter, och till generella överenskommelser som avses leda till allmänna 
råd.44 När regeringen utgör behörig myndighet och det rör sig om en mer 
omfattande bindande föreskrift, både reglerad och oreglerad, krävs riksdagens 
godkännande enligt 10 kap. 3 § RF samt att 1 kap. 4 § RF och 8 kap. 2-3 §§ RF 
uppfylls. Om godkännande ges kan sådan överenskommelse ingås. Vid 
ändringar och tillägg av skatteavtal måste även 8 kap. 18 § RF beaktas. 
Skatteverket har dock inte möjlighet att ingå en generell överenskommelse som 
kräver riksdagens godkännande enligt 10 kap. 2 § RF. 45 

Om en generell överenskommelse inte kräver riksdagens godkännande kan 
regeringen ingå en sådan med stöd av 10 kap. 1 § RF. Dylika överenskommelser 
kan utfärdas som verkställighetsföreskrifter enligt 8 kap. 7 § st. 1 RF, om de inte 
tillför några nya åligganden för enskilda eller utgör nya åligganden. Delegation 
kan även ske till Skatteverket enligt 8 kap. 11 § RF i det reglerade fallet. Likaså 
kan det vara möjligt för regeringen att tillämpa restkompetensen enligt 8 kap. 7 
§ st. 2 RF, om föreskrifterna är gynnande, neutrala och likgiltiga för enskilda. 
Även här kan delegation ske till Skatteverket. Det måste emellertid beaktas att 
behörig myndighets möjligheter inom ramen för 8 kap. 7 § RF är mycket 
begränsade.46 

När det gäller generella överenskommelser som avses leda till allmänna råd 
kan regeringen ingå sådana med stöd av 10 kap. 1 § RF. Inget ytterligare 
bemyndigande krävs. Enligt min uppfattning utesluter heller inte 10 kap. 2 § RF 
att Skatteverket ingår sådana överenskommelser. Inget ytterligare bemyndigande 
krävs heller för detta.47 

Slutsatserna avseende behörig myndighets kompetens vid generella 
överenskommelser visar således att det finns vissa, begränsade möjligheter att 

                                                        
39 Se kap. 5.2. 
40 Se kap. 5.3. 
41 Se kap. 5.4. 
42 Se kap. 5.5. 
43 Se kap. 5.6. 
44 Se kap. 5.3.2 och 5.3.3. 
45 Se kap. 5.3.2.1 och 5.3.4.1. 
46 Se kap. 5.3.2.3, 5.3.2.4 och 5.3.4.1. 
47 Se kap. 5.3.3 och 5.3.4.1. 
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ingå sådana överenskommelser. Däremot föreligger ett flertal konstitutionella 
hinder för att hela bemyndigandena som ges via skatteavtalen, 
handläggningsförordningen och den nordiska tillämpningsförordningen ska 
kunna uppfyllas och utnyttjas av behörig myndighet. Det föreligger således 
motstridiga bestämmelser, vilket orsakar problem på ett konstitutionellt plan och 
ur ett rättssäkerhetsperspektiv. 

Genom utredningen fastställs vidare att om en generell överenskommelse 
träffas, vilken avses ha bindande effekt, måste den införlivas för att kunna 
tillämpas rättsligt. Den måste även offentliggöras för att bli tillämplig. Lagar och 
andra bindande föreskrifter offentliggörs i SFS och SÖ. Regeringens 
överenskommelser som kräver stöd av riksdagen ska samlas i en årlig lista, 
vilken skickas till UD. Skatteverkets bindande föreskrifter ska dessutom 
publiceras i verkets egna författningspublikationer. De överenskommelser som 
inte leder till bindande föreskrifter, dvs. allmänna råd, behöver emellertid inte 
publiceras. Det kan också nämnas att bindande överenskommelser inte kan 
beläggas med sekretess.48 Det är givetvis till den skattskyldiges fördel att 
bundenhet endast uppkommer genom bestämmelser som har offentliggjorts i rätt 
ordning. Av utredningen visas dock att det inte är klarlagt att sådant 
offentliggörande alltid sker. 

I undersökningen utreds även om en generell överenskommelse kan träffas 
om den strider mot en lagakraftvunnen dom. Slutsatsen som dras är att lagar och 
andra bindande föreskrifter får strida mot rättspraxis, eftersom dessa har högre 
rättslig rang än praxis.49 Vidare utreds om en generell överenskommelse kan 
träffas om den strider mot redan befintlig lagstiftning. Enligt 8 kap. 18 § RF, 
dvs. den formella lagkraftens princip, kan lagar endast ändras genom ny lag.50 
Det innebär att om en generell överenskommelse godkänns av riksdagen och 
utfärdas genom lag, så får överenskommelsen strida mot den redan befintliga 
lagen. Det ses då som att ny lag har stiftats. Det kan därtill nämnas att generella 
överenskommelser som har tillkommit och offentliggjorts i rätt ordning är 
bindande för svensk domstol.51 Allmänna råd som strider mot befintlig lag kan 
sannolikt däremot inte ingås. De skulle ändå vara tämligen betydelselösa, 
eftersom en domstol med hög sannolikhet skulle välja att tillämpa lagen istället 
för ett allmänt råd.52 Dessa slutsatser är baserade på, och följer av, 8 kap. RF. 

Slutligen företas två undersökningar, vilka har betydelse för fastställandet av 
den rättsliga kartan avseende generella överenskommelser. För det första 
analyseras den kompetens som ges till behörig myndighet genom svenska 
skatteavtalsbestämmelser som hänvisar till behörig myndighet eller generell 
överenskommelse. Kan behörig myndighet utnyttja den kompetens som ges via 
svenska skatteavtal eller föreligger internrättsliga hinder härför?53 För det andra 

                                                        
48 Se kap. 5.4 och 5.4.7.1. 
49 Se kap. 5.5.2 och 5.5.5.1. 
50 Se kap. 5.5.3 och 5.5.5.1. 
51 Se kap. 5.5.4 och 5.5.5.1. 
52 Se kap. 5.5.3 och 5.5.5.1. 
53 Se kap. 5.6.1.1 och 5.6.3.1. 
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undersöks generella överenskommelser som har träffats av behörig myndighet. 
Hade befintliga överenskommelser kunnat ingås idag och hur skulle 
överenskommelserna i sådant fall ha införlivats och offentliggjorts?54 

Undersökningen resulterar i en systematisering av de utvalda svenska 
skatteavtalsbestämmelserna i nio olika grupper, utifrån den funktion, uppgift 
eller befogenhet som ges behörig myndighet genom skatteavtalen. Denna 
systematisering skiljer sig från den som görs i kap. 2, genom att det i kap. 2 
istället fokuseras på hur hänvisning till ömsesidig överenskommelse har införts i 
skatteavtalen. Nedan presenteras de nio grupperna. 

Den första gruppen avser skatteavtalsbestämmelser där behörig myndighet 
medges avgöra omfattningen av skatteavtalet.55 Den andra gruppen omfattar 
bestämmelser som avser förlängning av tidsbegränsade avtalsartiklar.56 Den 
tredje gruppen avser skatteavtalsbestämmelser där det anges att behörig 
myndighet kan överenskomma om ”the mode of application” av vissa, i avtalet, 
angivna bestämmelser.57 Den fjärde gruppen omfattar bestämmelser där behörig 
myndighet kan avgöra betydelsen av, i avtalet, odefinierade termer.58 Den femte 
gruppen består av avtalsbestämmelser avseende stimuleringsåtgärder.59 Den 
sjätte gruppen av bestämmelser omfattar hur beräkning av fasta driftställen ska 
göras.60 Den sjunde gruppen avser avtalsbestämmelser om procedurregler vid 
informationsutbyte och annan administrativ assistans.61 Den åttonde gruppen av 
bestämmelser avser justering av olika beloppsgränser.62 Den nionde, och sista, 
gruppen rör särskilda avtalsbestämmelser avseende renstängselaktiviteter.63 För 
en sammanfattning av resultatet av utredningen och de faktiskt träffade 
överenskommelserna hänvisas till kap. 5.6.3.1. Det kan dock sägas att den 
sammantagna slutsatsen är att svenska skatteavtal innehåller ett stort antal 
bestämmelser som Sverige inte kan uppfylla fullt ut. Härmed avses att behörig 
myndighet inte av egen kraft, dvs. genom egen kompetens, kan ingå sådana 
överenskommelser som skatteavtalen anger.64 

8.2.5 Sammantagen reflektion avseende den första 
forskningsuppgiften 

Den sammantagna reflektionen av utredningen av den första 
forskningsuppgiften är att företeelsen ömsesidiga överenskommelser 

                                                        
54 Se kap. 5.6.1.2 och 5.6.3.1. 
55 Se kap. 5.6.2.1 och 5.6.3.1. 
56 Se kap. 5.6.2.2 och 5.6.3.1. 
57 Se kap. 5.6.2.3 och 5.6.3.1. 
58 Se kap. 5.6.2.4 och 5.6.3.1. 
59 Se kap. 5.6.2.5 och 5.6.3.1. 
60 Se kap. 5.6.2.6 och 5.6.3.1. 
61 Se kap. 5.6.2.7 och 5.6.3.1. 
62 Se kap. 5.6.2.8 och 5.6.3.1. 
63 Se kap. 5.6.2.9 och 5.6.3.1. 
64 Se kap. 5.6.3.2. 
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aktualiserar tillämpningen av ett flertal olika svenska rättsområden och orsakar 
ett brett spektrum av frågor. Den första uppgiften syftar till att söka kartlägga de 
olika interna bestämmelser som ska tillämpas vid ömsesidiga överenskommelser 
samt på vilket sätt de ska tillämpas. Utredningen syftar därmed till att, bildligt 
talat, rita den rättsliga karta som visar ömsesidiga överenskommelsers plats 
inom det svenska regelsystemet. 

Kartläggningen resulterar i slutsatsen att det föreligger ett stort antal 
tillämpningsproblem relaterade till ömsesidiga överenskommelser i förhållande 
till det svenska regelsystemet. Det motiverar formuleringen av den andra 
forskningsuppgiften.65 

8.3 Den andra forskningsuppgiften 

8.3.1 Ett konsistent regelsystem? 

Den andra forskningsuppgiften, såsom beskriven i kap. 1.2.3 och nämnd i kap. 
8.1, omfattar följande frågor: Är det svenska regelsystemet, avseende 
ömsesidiga överenskommelser, konsistent utformat eller föreligger det 
motsägelsefulla bestämmelser i det undersökta regelverket, särskilt utifrån 
följande utvärderingsgrunder:66 1) konstitutionella principer om maktfördelning 
och kompetens,67 2) rättssäkerhetsaspekter,68 och 3) bestämmelserna i VCLT69? 
Om det föreligger brister i regelsystemet rörande konsistens, kan dessa i sådant 
fall avhjälpas? 

Nedan presenteras de viktigaste slutsatserna som dras inom ramen för de 
olika utvärderingsgrunderna. Det är dock endast inkonsistenserna som tas upp 
nedan. De fall då regelsystemet avseende ömsesidiga överenskommelser befinns 
vara konsistent behandlas däremot inte i följande kap. 8.3.2-8.3.4. För de 
situationer då systemet är konsistent hänvisas till utredningarna i kap. 4, 5 och 6. 

Det kan även noteras att generella beslut i enskilda fall inte behandlas nedan. 
Beroende av hur sådana överenskommelser klassificeras, dvs. som generella 
eller enskilda överenskommelser, så uppkommer samma problem som vid dessa 
två typer av överenskommelser. Det innebär att för de fall då 
överenskommelserna liknar generella beslut, dvs. någon form av normgivning, 
kan slutsatserna avseende generella överenskommelser tillämpas. För de fall då 
överenskommelser mer liknar beslut som avser en viss enskild, så kan 
slutsatserna avseende enskilda överenskommelser tillämpas.70 

                                                        
65 Se kap. 8.1. 
66 Se kap. 1.2.3. 
67 Se kap. 1.2.3.2. 
68 Se kap. 1.2.3.3. 
69 Se kap. 1.2.3.4. 
70 Se kap. 6.4. 
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8.3.2 Den första utvärderingsgrunden – maktfördelning och 
kompetens 

8.3.2.1 Inledande synpunkter 

Den första utvärderingsgrunden inom den andra forskningsuppgiften är 
hänförlig till om det föreligger konsistens i det svenska regelsystemet, avseende 
ömsesidiga överenskommelser, med fokus på maktfördelning och kompetens. 
Föreligger det motsägelsefulla bestämmelser relaterade till maktfördelning och 
kompetens?71 Nedan presenteras tre inledande slutsatser, vilka är generella för 
hela första utvärderingsgrunden. 

Utredningen visar att de svenska skatteavtalsbestämmelserna rörande 
ömsesidiga överenskommelser är mycket kortfattade och vaga. Bestämmelserna 
kan därmed skapa problem rörande ramarna och gränserna för behörig 
myndighets kompetens. Sådana oklarheter kan i sin tur skapa frågetecken ur ett 
konstitutionellt perspektiv.72 Åtgärder behöver därför vidtas för att skapa klarhet 
i vilka möjligheter som behörig myndighet har och vilka begränsningar som 
gäller. 

En ytterligare slutsats rör fastställande av vad som ska anses utgöra svensk 
behörig myndighet. I undersökningen påvisas att det bemyndigande som har 
getts avseende behörig myndighet, genom motsvarande art. 3.1.f OECD:s 
modellavtal i svenska skatteavtal, inte är förenligt med RF. Enligt 
bemyndigandet utgör finansministern behörig myndighet. Ministerstyre är dock 
inte tillåtet i Sverige. Det innebär även att den subdelegation som görs i 
skatteavtalen heller inte är förenlig med RF, eftersom den görs på felaktiga 
grunder.73 Detta är allvarligt, eftersom det ifrågasätter hela den legala grunden 
för Skatteverket och regeringen att agera som behörig myndighet. Det innebär 
att behörig myndighet saknar bemyndigande för sitt agerande. Åtgärder för 
korrigering av bemyndigandena måste därför vidtas snarast. 

I skatteavtalet med Taiwan har det därtill angetts direkt i avtalet att 
Skatteverket utgör behörig myndighet. Det är dock inte förenligt med RF att 
bemyndiga en myndighet direkt genom lagstiftning. Anledning kan vara att det 
är regeringen som har förhandlat fram avtalet och att det därmed setts som att 
regeringen redan valt att delegera uppgiften till Skatteverket. Det är dock inte 
klarlagt om ett sådant förfarande skulle vara tillräckligt ur ett konstitutionellt 
perspektiv.74 Formuleringen i avtalet med Taiwan behöver därför ses över. 

                                                        
71 Se kap. 1.2.3 och 1.2.3.2. 
72 Se kap. 2.7.2. 
73 Se kap. 3.2 och 3.2.6. 
74 Se kap. 3.2.2 och 3.2.6. 
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8.3.2.2 Enskilda överenskommelser 

I avsnittet behandlas motstridigheter som konstateras genom utredningen av 
enskilda överenskommelser baserat på maktfördelning och kompetens. 
Slutsatserna kan huvudsakligen sammanfattas i två punkter. 

Den första punkten är relaterad till Skatteverkets kompetens vid enskilda 
överenskommelser i oreglerade fall. Genom utredningen kan slutsatsen dras att 
Skatteverket saknar kompetens att ingå sådana överenskommelser. Det är 
visserligen inte helt klarlagt om så har skett vid Skatteverket, men i sådant fall är 
överenskommelsen inte förenlig med 10 kap. 2 § RF eller 67 kap. 38 § SFL. 
Bemyndigande saknas både i skatteavtalen och i handläggningsförordningen 
samt nordiska tillämpningsförordningen.75 I 4 § nya FL förslås även att 
myndigheter ska behöva lagstöd för att kunna vidta åtgärder. Detta skulle i 
sådant fall också kunna påverka Skatteverket i egenskap av behörig 
myndighet.76 Det hade varit till den skattskyldiges fördel om Skatteverket kunde 
ingå den här typen av överenskommelser, men i sådant fall behöver lagändringar 
göras. En enklare lösning är att Skatteverket lämnar över sådana ärenden till 
regeringen, vilken har möjlighet att ingå den typen av överenskommelser. Det 
kan dock återigen påpekas att det inte är helt klarlagt hur Skatteverket hanterar 
de enskilda överenskommelserna i oreglerade fall. 

Den andra punkten rör möjligheten för behörig myndighet att ingå enskilda 
överenskommelser då det är annan intern, svensk skattelagstiftning som orsakar 
dubbelbeskattningen. Om 67 kap. 38 § SFL inte kan ses som lex specialis till 
den andra skattelagstiftningen som orsakar dubbelbeskattningen föreligger en 
regelkollision. I sådant fall anges i skatteavtalen, via motsvarande art. 25.1-2, att 
enskild överenskommelse får träffas, medan den interna lagstiftningen anger att 
beskattning ska ske. Det är dock inte klarlagt att 67 kap. 38 § SFL kan ses som 
lex specialis och rättsläget får därmed ses som oklart.77 Det är givetvis 
otillfredsställande att en så viktig fråga inte är klarlagd och det är därför 
nödvändigt att åtgärder vidtas för att komma tillrätta härmed. 

Det svenska regelsystemet, avseende enskilda överenskommelser, är därmed 
inte helt förenligt med bestämmelserna i RF relaterat till maktfördelning och 
kompetens. De två punkterna som behandlas ovan behöver få en lösning, särskilt 
den andra punkten, eftersom frågan är av stor vikt för tillämpningen av enskilda 
överenskommelser. I övrigt påvisar utredningen att regelsystemet, avseende 
enskilda överenskommelser relaterat till den andra utvärderingsgrunden, 
förefaller fungera tämligen tillfredsställande ur ett konstitutionellt perspektiv. 
  

                                                        
75 Se kap. 4.3.5.2. 
76 Se kap. 4.5.10.2. 
77 Se kap. 4.3.5.2 
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8.3.2.3 Generella överenskommelser 

Inom ramen för avsnittet berörs de motstridigheter som fastslås föreligga, 
genom utredningen av generella överenskommelser, grundat på maktfördelning 
och kompetens. Den viktigaste slutsatsen kan huvudsakligen samlas i en 
gemensam punkt, vilken rör kompetensen för behörig myndighet att ingå 
generella överenskommelser. 

Av utredningen påvisas att det i flertalet svenska skatteavtal stadgas att 
generella överenskommelser, i både reglerade och oreglerade fall, får ingås av 
behörig myndighet. I vissa avtal anges även att situationer ska lösas genom 
generell överenskommelse.78 Den nordiska tillämpningsförordningen innehåller 
även ett bemyndigande för Skatteverket att ingå samtliga typer av ömsesidiga 
överenskommelser inom ramen för det nordiska skatteavtalet. Det innebär att 
både regeringen, genom skatteavtalen, och Skatteverket, genom nordiska 
tillämpningsförordningen, har bemyndigats ingå generella överenskommelser i 
reglerade och oreglerade fall. En slutsats i utredningen är att om sådana 
överenskommelser avses ha bindande effekt och inte kan inrymmas i 
verkställighetsföreskrifter eller inom restkompetensen krävs riksdagens 
godkännande. Behörig myndighet kan således inte ingå sådana bindande 
generella överenskommelser utan att riksdagen gett sitt godkännande. Det 
innebär att regeringen måste söka godkännande inför en sådan 
överenskommelse. Det största problemet är dock relaterat till Skatteverkets 
kompetens, i synnerhet vid det nordiska skatteavtalet. Det är inte möjligt för 
Skatteverket att ingå internationella överenskommelser som kräver riksdagens 
godkännande enligt 10 kap. 2 § RF. Bemyndigandet i förordningen är således 
oförenligt med RF.79 

Det kan sammantaget konstateras att det föreligger problem avseende de 
generella överenskommelserna vilka avses leda till bindande föreskrifter. 
Regelsystemet avseende dessa överenskommelser är inte konsistent, eftersom 
bemyndigandena i skatteavtalen, handläggningsförordningen och den nordiska 
tillämpningsförordningen kan ses som alltför långtgående i förhållande till 8 och 
10 kap. RF. 

Det kan därtill anföras att det svenska regelsystemet inte är motsägelsefritt 
avseende relationen mellan generella överenskommelser och redan befintlig 
lagstiftning.80 Konsistens kan heller inte anses föreligga när det gäller svensk 
domstols bundenhet av generella överenskommelser och bemyndigandet i art. 
25.3. Bemyndigandet avseende generella överenskommelser är alltför brett, vagt 
och omfattande för att vara förenligt med 8 och 10 kap. RF. Det framkommer 
även i kap. 5.6, där en analys av svenska skatteavtalsbestämmelser och behörig 
myndighets kompetens görs, att svenska skatteavtal innehåller ett stort antal 

                                                        
78 Se vidare kap. 2. 
79 Se kap. 5.3.4.2. 
80 Se kap. 5.5.5.2. 
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bestämmelser som Sverige inte kan uppfylla. Regelsystemet innehåller därmed 
motsägelsefulla bestämmelser.81 

Problemen förefaller vara mer omfattande vid generella överenskommelser 
än vid de enskilda, åtminstone med hänsyn till maktfördelning och kompetens. 
Det kan dock anföras att generella överenskommelser är relativt ovanliga, vilket 
skulle kunna begränsa problemets omfång. Det utesluter emellertid inte att det 
de facto föreligger bestämmelser i svensk lagstiftning som till viss del inte kan 
tillämpas fullt ut. För att motstrida bestämmelser inte ska föreligga krävs att 
bemyndigandena åtgärdas. Det gäller generellt för bemyndigandena i 
skatteavtalen och särskilt för Skatteverkets bemyndiganden i den nordiska 
handläggningsförordningen. 

Merparten av de konstitutionella problemen uppkommer i samband med 
generella överenskommelser. Trots detta påvisas i utredningen att det föreligger 
ett stort antal bestämmelser i svenska skatteavtal som hänvisar särskilt till 
lösning via generella överenskommelser, även då sådan hänvisning saknas i 
modellavtalet.82 Det visar att det inte handlar om något marginellt problem, utan 
att det finns omfattande reglering som är lagstridig. 

Den sammantagna slutsatsen är att antingen behöver avtalsbestämmelsernas 
omfattning ändras, eller så bör det infogas en passus i avtalsbestämmelserna om 
att riksdagens godkännande krävs för att överenskommelse ska kunna träffas då 
behörig myndighets egen kompetens inte är tillräcklig. Det kan visserligen 
anföras att detta inte är något större problem, eftersom behörig myndighet helt 
enkelt kan välja att inte ingå någon överenskommelse eller inte måste komma 
överens med den andra avtalsslutande staten. En mer fruktbar lösning är dock att 
ändring görs av avtalsartiklarna, så att ingen tveksamhet råder om vad som 
gäller rättsligt. Problemet är att det är en närmast ogörlig uppgift att inleda 
omförhandling av alla skatteavtal av denna anledning. Istället kan en möjlighet 
vara att införa förändringar i handläggningsförordningen och den nordiska 
tillämpningsförordningen. Det löser emellertid inte problematiken i förhållande 
till den andra avtalsslutande staten. Det förbättrar situationen på ett 
internrättsligt plan, dock inte på ett tillräckligt sätt, eftersom de lagstridiga 
bemyndigandena i skatteavtalen kvarstår. 

8.3.3 Den andra utvärderingsgrunden – rättssäkerhetsaspekter 

8.3.3.1 Inledande synpunkter 

Den andra utvärderingsgrunden inom den andra forskningsuppgiften är hänförlig 
till om det föreligger konsistens i det svenska regelsystemet, avseende 
ömsesidiga överenskommelser, med fokus på rättssäkerhetsaspekter.83 En 
inledande generell slutsats är att de svenska skatteavtalsbestämmelserna, som 

                                                        
81 Se kap. 5.6.3.2. 
82 Se kap. 2.7.1. 
83 Se kap. 1.2.3 och 1.2.3.3. 
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avser ömsesidiga överenskommelser, är mycket kortfattade. De är därtill vaga 
och generellt utformade. Trots att förfarandet med ömsesidiga 
överenskommelser kräver en hög grad av flexibilitet för att fungera, finns risk 
att alltför stort tolkningsutrymme ges. Härmed uppkommer en risk för bristande 
rättssäkerhet.84 Detta gäller för samtliga typer av överenskommelser, men i olika 
hög utsträckning, beroende av individuella formuleringar i olika 
avtalsbestämmelser. Åtgärder behöver därför vidtas för att skapa ökad klarhet i 
vad som ska gälla för behörig myndighet. 

8.3.3.2 Enskilda överenskommelser 

I avsnittet presenteras de slutsatser som är relaterade till enskilda 
överenskommelser och rättssäkerhetsaspekter. De mest avgörande slutsatserna 
sammanfattas i sex olika punkter, vilka behandlas nedan. Punkterna handlar 
sammantaget om hur rättssäker själva proceduren vid behörig myndighet är för 
den skattskyldige som ansöker om enskild överenskommelse. 

Den första punkten rör slutsatser relaterade till tidsgränser för initiering av 
överenskommelse. Genom utredningen framgår att det saknas reglering av 
tidsgränser för initiering av enskild överenskommelse i vissa avtal. Likaså är det 
heller inte klart hur de tidsgränser som finns i avtalen ska tillämpas. Det brister 
således i förutsebarheten i detta avseende.85 Avtalsbestämmelserna behöver 
därmed förtydligas rörande tidsgränserna och tillämpningen därav. Exempelvis 
kan det anges mer precist hur tidsfristens början och slut ska beräknas. Detta 
ökar förutsebarheten och den skattskyldiges möjlighet att planera sin situation. 

Den andra sammanfattande punkten utgörs av att det saknas tydliga 
bestämmelser för när en ansökan får avvisas av behörig myndighet. Om en 
ansökan avvisas finns heller inte någon möjlighet för den skattskyldige att få 
avvisandet omprövat av annan instans. För att öka förutsebarheten samt 
likabehandlingen skulle det vara en fördel om det förelåg mer konkreta 
bestämmelser för när avvisning får ske. Det finns heller inte några bestämmelser 
i svenska skatteavtal som tvingar de behöriga myndigheterna att komma 
överens. Det är därför möjligt att de behöriga myndigheterna inte träffar någon 
överenskommelse. De negativa effekterna bör kanske inte överdrivas, eftersom 
det fortfarande är möjligt för den skattskyldige att inleda en domstolsprocess.86 
Sammantaget behövs dock ett klargörande avseende avvisning av ansökan. 

Den tredje punkten rör objektivitet och likabehandling. Om en enskild 
överenskommelse faktiskt träffas, bör det beaktas att denna föregås av 
förhandlingar mellan de två avtalsslutande staterna. En sådan förhandling kan 
utgöra produkten av kompromisspolitik och behöver inte vara avgjord på sina 
egna meriter. Det går därmed att dra slutsatsen att en enskild överenskommelse 
riskerar att vara varken objektiv eller sakligt grundad. Under sådana 
förutsättningar kommer en träffad överenskommelse inte att vara förenlig med 1 

                                                        
84 Se kap. 2.7.2 och 8.3.2. 
85 Se kap. 4.5.10.2. 
86 Se kap. 4.4.5.2. 
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kap. 9 § RF. Detta kommer dock aldrig att kunna granskas, vilket är ett 
rättssäkerhetsproblem i sig. Anledningen är att enskilda överenskommelser är 
omgärdade med dubbel sekretess, dvs. både utrikessekretess och 
skattesekretess.87 Problemet är svårlöst, med hänsyn till att det ligger i 
överenskommelsernas natur att de utgör resultatet av förhandlingar. Inte desto 
mindre är förfarandet oförenligt med RF. 

Även den fjärde punkten är relaterad till objektivitet och likabehandling. I 
utredningen fastläggs att det kan uppstå problem om regeringen ingår en enskild 
överenskommelse, vilken ska genomföras med stöd av dispensbestämmelsen i 
65 kap. 11 § IL. En sådan dispens är underkastad 1 kap. 9 § RF vilken sannolikt, 
med hänsyn till den gjorda utredningen, inte beaktas i en förhandlingssituation 
mellan de behöriga myndigheterna, vilket även nämns ovan. Behörig myndighet 
har därtill möjlighet att ensidigt korrigera en beskattning. En sådan korrigering 
är också underkastad dispensbestämmelserna och måste möta kraven i 1 kap. 9 § 
RF.88 Även detta är ett svårlöst problem, eftersom enskilda överenskommelser 
utgör resultatet av förhandlingar. 

Den femte punkten avser att enskilda överenskommelser inte kan överklagas, 
vilket kan ses som ett rättssäkerhetsproblem. Det är dock möjligt att överklaga 
beslutet om ändring av skatt som fattas av svensk behörig myndighet och därför 
bör inte omfattningen av detta problem överdrivas.89 

Den sjätte punkten är relaterad till sekretess. Vid enskilda överenskommelser 
tillämpas således både utrikessekretess och skattesekretess, som nämns ovan. 
Detta kan vara till både för- och nackdel för den skattskyldige. Ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv är utrikessekretessen till nackdel, eftersom den 
skattskyldige inte får ta del överenskommelsen eller får veta skälen till det 
slutliga beslutet eller om beslutet är objektivt och sakligt grundat. Detta måste 
dock vägas mot att den skattskyldige faktiskt har en möjlighet att undgå 
dubbelbeskattning, vilket utgör ett skäl som sannolikt väger tyngre, åtminstone 
för den skattskyldige, än full insyn i förhandlingarna och den slutliga 
överenskommelsen.90 Det är däremot till den skattskyldiges fördel att 
skattesekretess råder, eftersom det innebär ett skydd för den skattskyldiges 
personliga och ekonomiska förhållanden. 

Trots att sekretessen till stor del är motiverad, är frågan om det ändå inte 
skulle vara möjligt med en högre grad av offentlighet?91 Förslagsvis skulle 
publicering av enskilda överenskommelser kunna ske på Skatteverkets 
webbplats. Likt SRN:s förhandsbesked kan överenskommelserna publiceras i ett 
helt avidentifierat skick, även avseende vilken avtalsslutande stat som är 
inblandad. I exempelvis RÅ 2002 not 172 anger HFD vad som avses med 
avidentifiering i ärenden om förhandsbesked. Innebörden är att namn, adress, 
personnummer, organisationsnummer, organisationsstruktur, affärsområden, 

                                                        
87 Se kap. 4.3.5.2. 
88 Se kap. 4.3.5.2. 
89 Se kap. 4.5.10.2. 
90 Se kap. 4.6.6.2. 
91 Se kap. 4.6.6.2. 
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ägarförhållanden och aktieinnehav inte lämnas ut. Syftet med sådan publicering 
skulle vara att öka transparensen och öppenheten i förfarandet kring enskilda 
överenskommelser. 

En sammanfattande slutsats är att det föreligger brister i rättssäkerhet i 
proceduren vid enskilda överenskommelser. Det svenska regelsystemet 
avseende enskilda överenskommelser uppfyller därmed inte kraven på 
rättssäkerhet som följer av RF:s bestämmelser i ovan angivna situationer. 

8.3.3.3 Generella överenskommelser 

I detta avsnitt presenteras slutsatserna som dras avseende generella 
överenskommelser relaterat till rättssäkerhetsaspekter. Slutsatserna kan 
sammanfattas i två kortare punkter. 

Den första punkten omfattar följande. Av utredningen framgår att 
bemyndigandena som rör generella överenskommelser är alltför breda, vaga och 
omfattande med hänsyn till 8 och 10 kap. RF. Likaså framgår det att vissa 
bemyndiganden är direkt lagstridiga. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det av 
vikt att bindande föreskrifter endast kan tillkomma i den ordning som RF anför. 
Detta blir särskilt viktigt när det gäller föreskrifter om skatt, eftersom sådana 
föreskrifter i hög utsträckning utgör ingripanden i den personliga och 
ekonomiska sfären.92 Det är således inte bara ett kompetensproblem att 
bemyndigandena är felaktiga.93 Det kan därtill skapa rättssäkerhetsproblem. 

Den andra punkten rör offentliggörandet av generella överenskommelser. I 
utredningen fastläggs att eftersom sådana överenskommelser avses ha bindande 
effekt är det av stor vikt att dessa offentliggörs i rätt ordning. Det är emellertid 
inte klarlagt att så alltid görs, vilket kan skapa problem ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv för den skattskyldige.94 

Det kan mot denna bakgrund dras en sammanfattande slutsats, avseende de 
generella överenskommelserna i förhållande till den andra utvärderingsgrunden, 
att förfarandet inte är helt rättssäkert med hänsyn till RF:s bestämmelser. Den 
första punkten utgör en allvarlig brist för den skattskyldige och är inte enkel att 
ågärda, eftersom det skulle kräva omfattande förändringar i skatteavtalen. Den 
andra punkten, om den utgör ett problem, kan emellertid åtgärdas genom att 
offentliggörande sker i rätt ordning när överenskommelser träffas. 

                                                        
92 Se kap. 5.3.2, 5.4 och 5.5. 
93 Se exempelvis kap. 8.3.2.3. 
94 Se kap. 5.4.7.2. 
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8.3.4 Den tredje utvärderingsgrunden – VCLT:s bestämmelser om 
tolkning och tillämpning av traktater 

8.3.4.1 Inledande synpunkter 

Den tredje utvärderingsgrunden inom den andra forskningsuppgiften är 
hänförlig till om det föreligger konsistens i det svenska regelsystemet, rörande 
ömsesidiga överenskommelser, med fokus på VCLT:s bestämmelser om 
tolkning och tillämpning av traktater. Fokus ligger med andra ord på relationen 
mellan Sverige och den andra avtalsslutande staten. Föreligger det 
motsägelsefulla bestämmelser i det svenska regelsystemet särskilt med hänsyn 
till VCLT?95 

8.3.4.2 Enskilda och generella överenskommelser 

I undersökningen konstateras att det finns ett flertal bestämmelser i svensk rätt 
som inte är förenliga med skatteavtalsbestämmelserna om ömsesidiga 
överenskommelser. Slutsatsen kan därmed dras att det föreligger flera 
internrättsliga hinder i det svenska regelsystemet som rör tillämpningen av 
ömsesidiga överenskommelser. Det innebär att Sverige, genom svensk behörig 
myndighet, inte kan uppfylla alla åtaganden i skatteavtalen fullt ut. De 
internrättsliga hindren kan därigenom skapa problem i förhållande till den andra 
avtalsslutande staten. Det handlar sammantaget om folkrättsliga åtaganden som 
kan hindras på grund av internrättslig lagstiftning. 

I utredningen framgår att bindande ömsesidiga överenskommelser utgör 
avtal i VCLT:s mening, vilket innebär att VCLT kan komma att bli tillämplig.96 
Sverige har dock inte vidtagit åtgärder för att VCLT ska bli internrättsligt 
bindande, utan endast folkrättslig bundenhet har uppkommit. Även detta utgör i 
sig ett folkrättsligt problem. Det är möjligt att en fördragskonform tolkning kan 
tillämpas, men dock inte då motstridiga bestämmelser föreligger.97 

Kan den andra avtalsslutande staten vidta några åtgärder för att driva igenom 
träffade överenskommelser eller för att överenskommelser ska träffas? Svaret är 
sannolikt nekande. Särskilt avseende det sistnämnda, dvs. att överenskommelser 
ska träffas. I de flesta avtalsbestämmelser gäller att behörig myndighet får ingå 
eller ska försöka att ingå ömsesidiga överenskommelser, inte att de är tvingade 
till det. Det finns dock bestämmelser som innehåller mer uppmanande/tvingande 
formuleringar. De folkrättsliga påtryckningar som då kan tillämpas av den andra 
avtalsslutande staten är i stort sett endast uppsägning av det aktuella avtalet. Det 
är dock inte sannolikt att den andra avtalsslutande staten skulle säga upp ett 
skatteavtal med Sverige för att det föreligger internrättsliga hinder för 
ömsesidiga överenskommelser.98 De faktiska problemen som uppkommer är 

                                                        
95 Se kap. 1.2.3 och 1.2.3.4. 
96 Se kap. 7.2. 
97 Se kap. 7.4. 
98 Se kap. 7.3. 
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allvarliga ur ett folkrättsligt perspektiv, eftersom avtalsbestämmelser i 
folkrättsliga avtal inte kan upprätthållas. Däremot är konsekvenserna av detta 
varken omfattande eller långtgående. 

8.3.5 Sammantagen reflektion avseende den andra 
forskningsuppgiften 

Den andra forskningsuppgiften omfattar en undersökning av den rättsliga kartan 
avseende ömsesidiga överenskommelsers plats inom det svenska regelsystemet 
och om det undersökta regelsystemet är konsistent utformat. Det framgår genom 
utredningen att det föreligger ett flertal motstridiga bestämmelser inom det 
undersökta regelverket.99 Det kan därför dras en sammantagen slutsats om att det 
svenska regelsystemet inte är konsistent utformat avseende ömsesidiga 
överenskommelser, åtminstone inte utifrån ett beaktande av de tre 
utvärderingsgrunderna. 

När det gäller de internrättsliga hindren kan det poängteras att skatteavtalen 
har godkänts av riksdagen, vilket betyder att riksdagen godkänt bestämmelserna 
rörande de ömsesidiga överenskommelserna. Förvisso har riksdagen endast 
möjlighet att godkänna eller att avslå skatteavtalen i sin helhet. Någon 
lagrådsgranskning görs heller inte av avtalen, trots att de införlivas genom 
lagformen. Enligt min uppfattning borde skatteavtalen underkastas 
lagrådsgranskning, inte bara på grund av bestämmelserna om ömsesidiga 
överenskommelser, utan eftersom skatteavtalen efter införlivande utgör 
offentligrättslig lagstiftning med mycket omfattande påverkan för den 
skattskyldige. Det kan visserligen anföras att skatteavtalen inte kan utöka den 
skattskyldighet som föreligger enligt intern rätt och att de endast kan ha en 
begränsande effekt på den skattskyldiges skattesituation. Det är dock inte en 
tillräcklig nyanserad bild av det faktiska läget och heller inget skäl för att 
undvika lagrådsgranskning. 

8.4 Den tredje forskningsuppgiften 

8.4.1 Uppfylls ändamålet med ömsesidiga överenskommelser? 

Den tredje forskningsuppgiften100 fokuseras till ändamålet med ömsesidiga 
överenskommelser. Det övergripande och gemensamma ändamålet för samtliga 
typer av ömsesidiga överenskommelser utgörs av undvikande av 
dubbelbeskattning. Även om ändamålet är detsamma för de olika typerna av 
överenskommelser, så skiljer sig medlen åt för att åstadkomma detta. De 
enskilda överenskommelserna utgör ett alternativt rättsmedel, genom vilket den 

                                                        
99 Se kap. 8.3.2-8.3.4. 
100 Se kap. 1.2.3.2. 
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skattskyldige kan söka lindring eller eliminering av dubbelbeskattning. De 
generella överenskommelserna syftar till att få skatteavtalen att fungera mer 
tillfredsställande genom att möjliggöra att överenskommelser om tolknings- och 
tillämpningsproblem kan träffas. 

Den tredje forskningsuppgiften fokuseras till följande fråga. Bidrar det 
svenska regelsystemet till att ändamålen med ömsesidiga överenskommelser 
uppfylls vid tillämpningen i Sverige eller föreligger det hinder för 
ändamålsuppfyllelse? Den tredje uppgiften undersöks med grund i vad som 
framkommit genom utredning av den första och den andra forskningsuppgiften. 
De generella besluten i enskilda fall behandlas inte i någon högre utsträckning i 
det följande avsnittet, eftersom samma problem som uppkommer för de enskilda 
respektive generella överenskommelserna, kan uppkomma för de generella 
besluten i enskilda fall. Det som avgör är hur de enskilda besluten i generella 
fall kommer att klassificeras, dvs. antingen som enskilda eller generella 
överenskommelser.101 

8.4.2 Sammantagen reflektion avseende den tredje 
forskningsuppgiften 

I utredningen fastläggs att det har vidtagits flera åtgärder, för svenskt 
vidkommande, för att ändamålet med ömsesidiga överenskommelser ska kunna 
uppfyllas. Införandet av 67 kap. 38 § SFL medför att enskilda 
överenskommelser kan implementeras i hög utsträckning. Bestämmelsen utgör 
en specialreglering som är särskilt avsedd för att möjliggöra enskilda 
överenskommelser. För de fall som behörig myndighet inte lyckas träffa någon 
överenskommelse finns därtill möjlighet för regeringen att bevilja dispens. 
Särskilda bestämmelser om dispens återfinns i 12 kap. 8 § RF samt 65 kap. 11 § 
IL. 

När en fråga i ett svenskt skatteavtal har särreglerats genom en hänvisning 
till ömsesidig överenskommelse, så görs detta i hög utsträckning genom 
hänvisning till generella överenskommelser. Det innebär att medlen för att 
undvika internationell dubbelbeskattning har utökats, genom att fler möjliga 
lösningar har införts i avtalen, jämfört med modellavtalet. Konstitutionellt sett 
finns det även viss, begränsad möjlighet för behörig myndighet att ingå sådan 
överenskommelse, även utan riksdagens godkännande. Behörig myndighets 
kompetens som ges via skatteavtalen samt, särskilt, genom den nordiska 
tillämpningsförordningen, är dock mer långtgående än vad RF tillåter. 

De enskilda överenskommelserna i oreglerade fall utgör därtill en ytterligare 
möjlighet till lindring av dubbelbeskattning än vad art. 25 OECD:s modellavtal 
anger. Genom att behörig myndighet ingår dylika överenskommelser ökar 
därmed möjligheterna till att få lindring av dubbelbeskattning. Det kan, genom 
att behörig myndighet ingår den här typen av överenskommelser, därför anföras 
att ändamålet som syftar till lindrad dubbelbeskattning får extra stöd härigenom. 

                                                        
101 Se kap. 6.4. 
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Denna studie omfattar inte komparativa inslag, vilket medför att det inte kan 
företas någon jämförelse om Sveriges regelsystem är mer tillåtande gentemot 
ömsesidiga överenskommelser än vad andra länders system är.102 Det kan heller 
inte jämföras om det svenska regelsystemet medför att ändamålet uppfylls i 
högre eller lägre utsträckning i förhållande till andra staters resultat. Utifrån den 
OECD-statistik som finns tillgänglig kan i alla fall slutsatsen dras att Sverige 
ingår ett tämligen stort antal enskilda överenskommelser i jämförelse med andra 
länder.103 Det kan innebära att svensk behörig myndighet uppfyller ändamålet 
med enskilda överenskommelser i förhållandevis hög utsträckning i praktiken. 
Statistiken säger däremot inget om hur det svenska regelsystemet egentligen ser 
ut. I utredningen fastställs att det förligger flera internrättsliga hinder för att 
svensk behörig myndighet ska kunna uppfylla åtagandena kring ömsesidiga 
överenskommelser fullt ut. Att behörig myndighet då ingår ett stort antal 
enskilda överenskommelser påvisar att de internrättsliga problemen torde vara 
omfattande. 

De internrättsliga hinder som fastställs genom utredningen, både avseende 
enskilda och generella överenskommelser, utgör sammantaget tre olika typer av 
hinder.104 Den första typen av hinder utgörs av det fallet att annan svensk, intern 
lagstiftning innehåller bestämmelser som inte är förenliga med bestämmelserna i 
skatteavtalen om ömsesidiga överenskommelser. Sådant hinder är hänförligt till 
enskilda och generella överenskommelser samt generella beslut i enskilda fall. 
Ett exempel på detta är att den nordiska tillämpningsförordningen bemyndigar 
Skatteverket att ingå bindande generella överenskommelser, medan ett sådant 
förfarande inte är möjligt enligt 10 kap. 2 § RF. Det innebär att bestämmelserna 
i skatteavtalet och förordningen inte är förenliga med RF.105 Ett annat exempel 
rör fallet då regeringen ingår en enskild överenskommelse i oreglerade fall med 
stöd av dispensbestämmelserna. Om den enskilda överenskommelsen som 
träffas inte är förenlig med 1 kap. 9 § RF, så får dispens inte medges. Det 
innebär att skyddet för rättssäkerhet istället kan motverka att dubbelbeskattning 
elimineras. Det är dock mest sannolikt att svensk behörig myndighet faktiskt 
inte beaktar 1 kap. 9 § RF, eftersom det handlar om en förhandlingssituation.106 
Ett ytterligare exempel kan utgöras av relationen mellan enskilda 
överenskommelser och annan intern svensk skattelagstiftning, för de fall då den 
interna bestämmelsen orsakar dubbelbeskattning. Rättsläget är oklart, men 
regelsystemet förefaller inte vara konsistent. Om 67 kap. 38 § SFL inte kan ses 
som lex specialis, och därmed tillämpas, kommer situationen att leda till 
dubbelbeskattning.107 

Den andra typen av hinder utgörs av situationen då den svenska riksdagen 
inte godkänner innehållet i en överenskommelse och sådant godkännande krävs. 

                                                        
102 Se kap. 1.3. 
103 Se kap. 1.1. 
104 Se kap. 7.1 och 5.6.3.2. 
105 Se kap. 5.3.2. 
106 Se kap. 4.3.3. 
107 Se kap. 4.3.4. 
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Hindret är hänförligt till generella överenskommelser samt kan ha relevans vid 
generella beslut i enskilda fall, beroende på beslutets karaktär. Situationen kan 
exemplifieras genom att regeringen ingår/avser ingå en generell 
överenskommelse, vilken kräver riksdagens godkännande, men att riksdagen 
inte lämnar något sådant godkännande.108 

Den tredje typen av internrättsligt hinder utgörs av fallet då en svensk 
domstol inte beaktar en träffad överenskommelse. Hindret avser både enskilda 
och generella överenskommelser samt generella beslut i enskilda fall. Ett 
exempel kan utgöras av fallet då Skatteverket har ingått en enskild 
överenskommelse och domstolsprocess sedan inleds. Svensk domstol är inte 
bunden av enskilda överenskommelser och har därmed ingen skyldighet att följa 
den träffade överenskommelsen.109 Ett annat exempel är om en bindande 
föreskrift inte tillkommit och offentliggjorts i behörig ordning. En sådan 
föreskrift kommer sannolikt inte tillämpas av svensk domstol.110 

Anförda internrättsliga hinder kan medföra att ändamålet med ömsesidiga 
överenskommelser inte uppfylls vid den svenska tillämpningen. Det kan 
visserligen anföras att ett flertal bestämmelser inte tvingar behörig myndighet att 
ingå överenskommelse, utan endast rekommenderar att så sker.111 Det föreligger 
dock en skillnad mellan att behörig myndighet, å ena sidan, inte lyckas komma 
överens, och då behörig myndighet, å andra sidan, är förhindrad genom 
internrättsliga bestämmelser att träffa överenskommelse trots skatteavtalens 
bemyndiganden. 

8.5 Det övergripande syftet – avslutande 
reflektion 

I detta avsnitt ges några avslutande reflektioner. Dessa är relaterade till det 
övergripande syftet och de internrättsliga problem som är hänförliga till enskilda 
respektive generella överenskommelser. 

När det gäller de enskilda överenskommelserna kan det inledningsvis anföras 
att det föreligger brister vid förfarandet som framför allt avser 
rättssäkerhetsaspekter. Det måste dock betonas att enskilda överenskommelser 
faktiskt utgör en möjlighet till ökad rättssäkerhet. Genom att möjliggöra att 
dubbelbeskattning kan elimineras och att den skattskyldige inte behöver föra 
domstolsprocess i två länder vid uppkomst av sådan beskattning, utgör enskilda 
överenskommelser ett rättssäkerhetsinstrument i sig. Dessa möjligheter måste 
vägas gentemot den skattskyldiges rätt till förutsebarhet, likabehandling och 
objektivitet. Sådana hänsyn är, vilket utredningen visar, svåra att beakta inom 
ramen för förhandlingarna mellan de behöriga myndigheterna. Likaså kan det 

                                                        
108 Se kap. 5.3.2. 
109 Se kap. 4.4.3. 
110 Se kap. 5.3.2. 
111 Se kap. 2. 
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anföras att det i stort sett är omöjligt att kontrollera behörig myndighets 
verksamhet. Det saknas således någon mer omfattande kontrollfunktion av 
myndigheten, vilket kan ses som allvarligt i sig. 

Som motvikt till ovan anförda bör det emellertid beaktas att enskilda 
överenskommelser huvudsakligen är till den skattskyldiges fördel. Det är även 
möjligt för den skattskyldige att samtidigt processa i domstol. Den skattskyldige 
kan också dra tillbaka sin ansökan när som helst under förfarandets gång. 
Skatterättens internationalisering samt försöken att undvika eller lindra 
dubbelbeskattning utgör viktiga och tungt vägande skäl för en fortsatt 
tillämpning av enskilda överenskommelser, trots vissa internrättsliga hinder. 
Sådana överenskommelser kanske utgör den nödvändiga säkerhetsventil som 
gör att den skattskyldige inte drabbas av interna bestämmelser som leder till 
dubbelbeskattning i gränsöverskridande situationer. 

När det gäller generella överenskommelser kan det anföras att det föreligger 
internrättsliga hinder även vid till sådana överenskommelser. Hindren är 
huvudsakligen relaterade till förhållandet med den andra avtalsslutande staten 
samt internrättsliga konstitutionella överväganden. Kommentaren till OECD:s 
modellavtal anger i flera fall i samband med ömsesidiga överenskommelser 
exempelvis: ”depending on the domestic law of Contracting States”.112 Det 
påvisar att det finns en medvetenhet inom OECD att ömsesidiga 
överenskommelser inte är konstitutionellt okomplicerade. Den andra 
avtalsslutande staten bör dock medvetandegöras om de internrättsliga problem 
som föreligger samt hur de kan lösas. Problemen relaterade till den folkrättsliga 
relationen med den andra avtalsslutande staten torde därmed inte behöva bli 
särskilt omfattande. När det däremot gäller de konstitutionella problemen är 
dessa av mer allvarlig karaktär. För de fall då generella överenskommelser är 
mer omfattande och avses leda till bindande föreskrifter, kan endast regeringen 
ingå sådana överenskommelser. Därtill krävs riksdagens godkännande. 
Bemyndigandena i skatteavtalen, handläggningsförordningen och den nordiska 
tillämpningsförordningen är därmed alltför långtgående. Eftersom syftet med 
generella överenskommelser är att få skatteavtalen att fungera friktionsfritt, får 
detta vägas gentemot de konstitutionella hinder som föreligger. Det är emellertid 
svårt att motivera att ett sådant syfte skulle ha företräde framför RF:s 
bestämmelser om maktfördelning och kompetens. 

Mot denna bakgrund kan det konstateras att det behövs fortsatt forskning 
inom ämnet ömsesidiga överenskommelser, med särskilt fokus på hur 
problemen som uppkommer inom det svenska regelsystemet ska kunna lösas på 
ett tillfredsställande sätt. Detta kan lämpligen göras i samband med någon form 
av komparativ studie. Därtill behövs forskning avseende art. 25.5 om 
skiljeförfarande och ömsesidiga överenskommelser ur ett svenskt perspektiv. 
Likaså utgör APA, vilket är nära relaterat till ömsesidiga överenskommelser, ett 
i stort sett outforskat område. Forskningen kring APA behövs ur ett svenskt 
perspektiv, men lämpar sig även för en komparation med andra länder. 

                                                        
112 Se exempelvis OECD MTC, Commentary on Article 25, para. 53. 
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Som en avslutande kommentar kan det sammantaget nämnas att förfarandet 
med samtliga typer av ömsesidiga överenskommelser skapar spänningar mellan 
olika bestämmelser inom det svenska regelsystemet. Det innebär exempelvis att 
krav relaterade till maktfördelning och kompetens, rättssäkerhet samt relationen 
till andra avtalsslutande stater måste vägas mot den skattskyldiges möjlighet att 
erhålla en lösning vid uppkomst av internationell dubbelbeskattning och 
beskattning i strid med föreliggande skatteavtal. Även om ett förfarande 
fungerar väl i praktiken, så kan det ändå ifrågasättas om det är ett rättsenligt 
förfarande. Frågan är om den skattskyldiges ekonomiska resultat är viktigare än 
en korrekt rättslig tillämpning. Är det viktigare att ändamålen med ömsesidiga 
överenskommelser uppfylls, än att lagenligheten upprätthålls? Det föreligger 
således motstridiga intressen. Den sammantagna reflektionen är att antingen 
måste de internrättsliga hindren klaras ut eller så måste delar av förfarandet med 
ömsesidiga överenskommelser, och bemyndigandena och regleringen av dessa, 
ändras. I annat fall kommer det svenska regelsystemet avseende ömsesidiga 
överenskommelser att förbli inkonsistent. 
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Summary 

 
 
Ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal 
 
 
Mutual Agreement Procedures in Tax Treaties 
 
 

The overall aim of the study 

The overall aim of this study is to identify and evaluate an internationally 
constructed phenomenon, i.e. mutual agreements, from a Swedish perspective.1 
This includes identifying mutual agreements and their place within the Swedish 
legal system. The topic concerning mutual agreements in Sweden is rather 
unexplored. More specific issues have been dealt with, but a more 
comprehensive study is lacking.2 

Mutual agreement procedures are mainly found in Art. 25 OECD Model Tax 
Convention (OECD MTC). The purpose of mutual agreements is to avoid, or 
even eliminate double taxation. The agreements are an alternative to court 
proceedings, or as a means for improving the functioning of tax treaties. 

Various forms of provisions regarding mutual agreements can be found in all 
Swedish tax treaties. Sweden is a dualistic state, which means that international 
agreements need to be implemented into Swedish legislation to be generally 
applicable. Therefore, tax treaties are incorporated in the Swedish legal system 
by legislation. This means that the provisions in tax treaties concerning mutual 
agreements also are incorporated into Swedish legislation. 

Legal difficulties that arise concerning the agreements are mainly due to the 
fact that mutual agreements constitute an internationally constructed 
phenomenon by the OECD. These agreements are to be applied on a national, 
already existing, legal system, where tensions and conflicts between different 
provisions may occur.3 

In this study mutual agreements are classified according to the following:4 
(1) individual mutual agreement in regulated cases, which corresponds to Art. 
25.1-2 OECD MTC; (2) individual mutual agreement in non-regulated cases, 
which constitutes an individual mutual agreement, but refers to non-regulated 

                                                        
1 See chapter 1.2.1. 
2 See chapter 1.7. 
3 See chapter 1.1. 
4 See chapter 1.1. 
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cases in the treaty; (3) general mutual agreement in regulated cases, which 
corresponds to the first sentence in Art. 25.3 OECD MTC; (4) general mutual 
agreement in non-regulated cases, which corresponds to the second sentence in 
Art. 25.3 OECD MTC; (5) general decision in individual cases, which is found 
in some Swedish tax treaties and consists of a mix between individual and 
general mutual agreements. It concerns an individual case, but the decision has a 
general character and applies to the future; and (6) unilateral measure in 
individual cases, which refers to the situation where the competent authority 
solves the problem of double taxation by itself, without any contact with the 
competent authority in the other Contracting State. However, these situations do 
not include any agreement between the competent authorities, and are therefore 
not dealt with in this study.5 

Three research tasks are formulated in order to meet the overall objective of 
the thesis.6 The first research task includes the following question: Which 
Swedish provisions are applicable to mutual agreements and how should the 
provisions apply?7 This question covers defining the provisions applicable to 
mutual agreements, inventorying and systematizing articles in Swedish tax 
treaties referring to mutual agreements, identifying the practical procedure 
conducted by the Swedish competent authority to determine how the authority 
applies the provisions, identifying areas of law that applies in connection to 
mutual agreements, and identifying and analyzing questions within these areas 
of law. 

The second research task includes the following questions: Is the Swedish 
legal system, concerning mutual agreements, consistent? Or are there 
inconsistent provisions in the studied areas, in respect of three evaluation 
criteria: (1) the constitutional principles of separation of powers and legal 
competence, (2) legal security aspects, and (3) the provisions of the Vienna 
Convention of the Law on treaties (VCLT)? If so, can these inconsistences be 
solved?8 

The third research task covers the following questions: Does the Swedish 
legal system, regarding mutual agreements, provide for fulfillment of the 
purpose of mutual agreements? Or are there legal obstacles for fulfilling the 
purpose?9 Based on the results of the first and second task, it is analyzed 
whether the purpose of the mutual agreements is met or not in Sweden. 

The study adopts a traditional legal method. It is complemented with 
interviews and de lege ferenda-discussions.10 The applied material is legal 
sources of international law such as the VCLT, international tax law sources 
such as OECD-material, internal legal sources that cover legislation (including 
Swedish tax treaties), Swedish preparatory works, Swedish case law material 

                                                        
5 See chapter 1.1 and 1.3. 
6 See chapter 1.2.1. 
7 See chapter 1.2.2. 
8 See chapter 1.2.3. 
9 See chapter 1.2.4. 
10 See chapter 1.4. 
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and doctrinal writing (in Swedish and English). In addition, interviews, official 
information of the Swedish Tax Authority and OECD, Advance Board Rulings 
and governmental decisions are used.11 

General conclusions 

Concluding remarks on the first research task 

The first research task is to identify the different provisions that are applicable to 
mutual agreements and how they should be applied. The task therefore aims at, 
figuratively speaking drawing the legal map, which shows the mutual 
agreements’ place within the Swedish legal system.12 The most important 
findings and conclusions are presented below. 

First, an inventory of tax treaty articles concerning mutual agreement 
procedures, in Swedish tax treaties, is carried out in chapter 2.13 The study is 
mainly of importance for the first research task because it provides the legal 
basis for mutual agreements in Sweden. The articles found in the inventory are 
systematized in four different categories. The first group concerns treaty articles 
corresponding to Art. 25 OECD MTC.14 The second group includes articles that 
correspond to articles in the OECD MTC that refers directly to the mutual 
agreement procedure.15 The third group concerns articles that refer to mutual 
agreements, and correspond to an article in the OECD MTC, but where the 
model itself does not refer to mutual agreements.16 The fourth, and last, group 
deals with treaty articles that refer to mutual agreements and that do not have a 
corresponding article in the OECD MTC.17 

One result of the study is that there are several deviations, from the OECD 
MTC in Swedish tax treaties, concerning mutual agreements. It can also be 
noticed that there are several references to mutual agreements in Swedish tax 
treaty articles, in situations where the model does not refer to such solutions. 
These references are mainly referring to general mutual agreements.18 

Second, the procedure at the Swedish competent authority is studied. This is 
the main focus of chapter 3 and the chapter is of importance for the first research 
task by providing information to the legal map of mutual agreements.19 One 
important finding of the study is that the Minister of Finance is the competent 
authority in Sweden according to Swedish tax treaties. According to the Swedish 

                                                        
11 See chapter 1.5. 
12 See chapter 8.2.5. 
13 See chapter 2.1. 
14 See chapter 2.3. 
15 See chapter 2.4. 
16 See chapter 2.5. 
17 See chapter 2.6. 
18 See chapter 2.7.1. 
19 See chapter 3.1. 
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constitution, this is not a legal authorization, because ministerial ruling is not 
allowed. However, in practice it is the Swedish tax authority that acts as 
competent authority. The tax authority has the possibility to submit applications 
of individual mutual agreements to the Ministry of Finance.20 Further on, it can 
be noticed that the procedure at the Swedish competent authority is rather 
informal. To a large extent the procedure follows Manual on Effective Mutual 
Agreement Procedures and the Commentaries of the OECD MTC.21 

Third, individual mutual agreements are studied in chapter 4, general mutual 
agreements in chapter 5, and general decisions in individual cases in chapter 6. 
The aim is to analyze which Swedish legislation that applies to the agreements 
and how it should be applied. The areas of law that are studied in relation to 
individual mutual agreements are constitutional law, administrative judicial 
procedural law, administrative law, and secrecy.22 A number of questions are 
identified and studied within these areas of law:23 the procedure and competence 
of the competent authority,24 the relation to Swedish courts,25 the management of 
the cases by the competent authority,26 and publicity and secrecy27. The areas of 
law that are studied in relation to general mutual agreements are constitutional 
law, administrative judicial procedural law, and secrecy.28 A number of 
questions are identified and studied within these areas of law:29 the competence 
of the competent authority,30 the implementation and publication,31 and the 
relation to Swedish courts.32 Finally the competence of the competent authority 
according to Swedish treaty articles are studied and compared to already 
existing general mutual agreements.33 

The overall reflection of the study of the first research task is that the 
phenomenon of mutual agreements raises the application of a variety of Swedish 
legal areas and causes a wide range of questions. The study results in the 
conclusion that there are a large number of problems related to mutual 
agreements in relation to the Swedish legal system. It is therefore justified to 
formulate a second research task. 

                                                        
20 See chapter 3.2. 
21 See chapter 3.3 and 3.4. 
22 See chapter 4.2. 
23 See chapter 4.2. 
24 See chapter 4.3. 
25 See chapter 4.4. 
26 See chapter 4.5. 
27 See chapter 4.6. 
28 See chapter 5.2. 
29 See chapter 5.2. 
30 See chapter 5.3. 
31 See chapter 5.4. 
32 See chapter 5.5. 
33 See chapter 5.6. 
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Concluding remarks on the second research task 

Within the second research task, it is studied whether the Swedish legal system, 
regarding mutual agreements, is consistently designed, or if there are conflicting 
provisions from three specific evaluation criteria.34 The evaluation criteria are 
distribution of powers and competence, legal certainty and the provisions of the 
VCLT. 

A concluding remark based on the study is that there are several conflicting 
provisions within the Swedish legal system with reference to the above-
mentioned evaluation criteria. Below a general summary is presented concerning 
the findings related to the second research task. 

The general mutual agreements are mainly problematic in relation to the first 
evaluation criterion, i.e. from a constitutional point of view. The treaty articles 
give the Swedish competent authority a far more reaching competence than what 
is allowed according to the Swedish constitution. According to some treaty 
articles the competent authority is allowed to conclude binding general mutual 
agreements, both in regulated and non-regulated cases. However, such 
agreements can only be concluded by the Government if the Parliament has 
accepted them, according to the Swedish constitution. It can also be established 
that the Tax Authority cannot conclude such agreements at all.35 

The individual mutual agreements cause problems mainly related to legal 
certainty. For example, the taxpayer cannot take part in the discussions between 
the competent authorities, the negotiations between the States are classified, and 
there are no guarantees for an objective and fair decision taken by the 
authorities.36 

Both general and individual mutual agreements can cause problems in 
relation to the other Contracting State.37 The study of mutual agreements shows 
that there are several internal obstacles in Sweden to carry through such 
agreements. This means that Sweden cannot fulfill all treaty obligations that 
follow from tax treaties. Art. 26 VCLT states that the principle of pacta sunt 
servanda shall apply. Furthermore, it is not possible for a state to refer to 
internal obstacles as an excuse for not fulfilling their treaty obligations.38 
Sweden is a dualistic state, which means that international agreements need to 
be implemented into Swedish legislation to be generally applicable. Sweden has 
signed and ratified the VCLT. However, Sweden has not undertaken any legal 
actions to implement the convention. But even if it is contrary to international 
law not to implement the VCLT when it is ratified, and even if it is contrary to 
the convention not to meet the legal obligations, it is only weak remedies that 
can be applied by the other Contracting State against Sweden. The only pressure 
is probably that the other Contracting State would terminate the tax treaty. 

                                                        
34 See chapter 8.2.5. 
35 See chapter 5. 
36 See chapter 4. 
37 See chapter 7. 
38 See chapter 7.3. 
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However, it is unlikely that a Contracting State would terminate a treaty based 
on difficulties to conduct mutual agreements. 

Further on, the study establishes that general decisions in individual cases 
can be classified either as individual mutual agreements or general mutual 
agreements, depending on the character of the decision. It can be noted that it 
means that the same problems that can occur in relation to individual, 
respectively general mutual agreements can also be relevant in relation to 
general, decisions in individual cases.39 

According to this above-mentioned background it can be concluded that 
there are several problems related to mutual agreements when taken together 
with the three evaluation criteria. The studied legal system is therefore not 
consistently designed. 

Concluding remarks on the third research task 

The third research task concerns the question if the aim of mutual agreements is 
fulfilled within the Swedish legal system. The overall aim of mutual agreements 
is to avoid, and even to eliminate, international double taxation. 

The internal legal obstacles established by the study, both for individual and 
general mutual agreements, constitute three different types of obstacles. The first 
type of obstacle consists of the situation where another Swedish internal 
legislation contains provisions that are not consistent with the provisions on 
mutual agreements in tax treaties. The second type of obstacle is the case when 
the Swedish Parliament does not approve the contents of a mutual agreement in 
the case where such approval is required. The third type of internal legal 
obstacle is the situation when a Swedish court ignores a mutual agreement. 

Thus, it is established that there are several internal obstacles within the 
Swedish legal system related to mutual agreements. These obstacles may mean 
that the aim of mutual agreements is not met at the Swedish application. 

Final remarks regarding the overall purpose 

As a final comment, it can be mentioned that the process of mutual agreements 
creates tensions between various provisions in the Swedish regulatory system. 
This means, for example, requirements related to the separation of power and 
competence, legal certainty, and the relationship with the other Contracting State 
must be weighed against the taxpayers’ opportunity to obtain a solution to 
international double taxation and taxation in violation of the existing tax treaty. 
Even if the procedure seems to work rather well in practice, it may still be 
questioned if it is a lawful process, since there are several inconsistencies in the 
Swedish legal system related to mutual agreements. The question is if the 
taxpayers’ economic result is more important than a proper application of the 

                                                        
39 See chapter 6.4. 
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legal system? Is it more important that the purpose of mutual agreements to 
avoid double taxation is met, than that legality is maintained? Thus, there is a 
conflict of interest. The overall reflection is that either the internal legal 
obstacles have to be solved to make the procedure lawful or parts of the 
authorization, regulation and application of mutual agreements have to be 
changed. 

Against this background, there is a need for further research within the 
subject of mutual agreements, particularly focused on how the problems that 
arise can be solved in a satisfactory manner from a Swedish perspective. In 
addition, research is needed on Article 25.5 concerning arbitration and mutual 
agreements, from a Swedish perspective. APAs also constitutes a closely related 
area to mutual agreements, which is largely unexplored. 
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Bilaga 1. Tabell över språkversioner i svenska skatteavtal, del 1. 
 

År / avtal 

 

Språk 

1959 

Österrike 

1959 

Israel 

1961 

Marocko 

1961 

Grekland 

1965 

Schweiz 

1968 

Singapore 

1973 

Kenya 

1974 

Zambia 

1975 

Brasilien 

Svensk 
version 

X    X    X 

Engelsk 
version 

        X 

Tysk 
version 

X    X     

Fransk 
version 

  X       

Spansk 
version 

         

Annan 
språkversion 

        Portugi-
siska 

Endast 
engelsk 
version 

 X  X  X X X  

Alla 
versioner 
har lika 
värde 

X    X    X 

Version 
med 
företräde 

        Engelska 

Engelska 
endast som 
inofficiell 
översättn. 

X  X  X     
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Bilaga 1: Tabell över språkversioner i svenska skatteavtal, del 2. 
 

År / avtal 

 

Språk 

1976 

Tanzania 

1976 

Spanien 

1976 

Rumänien 

1979 

Tjecko-
slovakien 

1979 

Nya  

Zeeland 

1980 

Jugoslavien 

1980 

Italien 

1981 

Australien 

1981 

Tunisien 

Svensk 
version 

 X X  X  X   

Engelsk 
version 

 X X  X     

Tysk 
version 

         

Fransk 
version 

      X  X 

Spansk 
version 

 X        

Annan 
språk-
version 

  Rumänska    Italienska   

Endast 
engelsk 
version 

X   X  X  X  

Alla 
versioner 
har lika 
värde 

    X     

Version 
med 
företräde 

 Engelska Engelska    Franska   

Engelska 
endast 
som 
inofficiell 
översättn. 

      X  X 
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Bilaga 1: Tabell över språkversioner i svenska skatteavtal, del 3. 
 

År / avtal 

 

Språk 

1981 

Korea 

1981 

Ungern 

1982 

Bangladesh 

1983 

Japan 

1983 

Sri Lanka 

1983 

Stor-
britannien 

1984 

Trinidad 
o Tobago 

1985 

Jamaica 

1985 

Pakistan 

Svensk 
version 

    X X    

Engelsk 
version 

    X X    

Tysk 
version 

         

Fransk 
version 

         

Spansk 
version 

         

Annan 
språk-
version 

    Sinhala     

Endast 
engelsk 
version 

X X X X   X X X 

Alla 
versioner 
har lika 
värde 

     X    

Version 
med 
företräde 

    Engelska     

Engelska 
endast som 
inofficiell 
översättn. 
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Bilaga 1: Tabell över språkversioner i svenska skatteavtal, del 4. 
 

År / avtal 

 

Språk 

1988 

Turkiet 

1988 

Bulgarien 

1988 

Thailand 

1988 

Cypern 

1989 

Zimbabwe 

1989 

Indonesien 

1990 

Frankrike 

1991 

Belgien 

1991 

Neder-
länderna 

Svensk 
version 

       X  

Engelsk 
version 

         

Tysk 
version 

         

Fransk 
version 

      X X  

Spansk 
version 

         

Annan 
språk-
version 

       Holl-
ändska 

 

Endast 
engelsk 
version 

X X X X X X   X 

Alla 
versioner 
har lika 
värde 

       X  

Version 
med 
företräde 

         

Engelska 
endast som 
inofficiell 
översättn. 

      X X  
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Bilaga 1: Tabell över språkversioner i svenska skatteavtal, del 5. 
 

År / avtal 

 

Språk 

1991 

Barbados 

1992 

Mauritius 

1992 

Tyskland 

1992 

Mexico 

1992 

Botswana 

1993 

Estland/ 

Lettland 

1993 

Litauen 

1993 

Ryssland 

1993 

Namibia 

Svensk 
version 

  X    X X  

Engelsk 
version 

   X   X X  

Tysk 
version 

  X       

Fransk 
version 

         

Spansk 
version 

   X      

Annan 
språk-
version 

      Litauiska Ryska  

Endast 
engelsk 
version 

X X   X X   X 

Alla 
versioner 
har lika 
värde 

  X X   X X  

Version 
med 
företräde 

      Engelska Engelska  

Engelska 
endast som 
inofficiell 
översättn. 

  X       
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Bilaga 1: Tabell över språkversioner i svenska skatteavtal, del 6. 
 

År / avtal 

Språk 

1993 

Irland 

1993 

Gambia 

1993 

Venezuela 

1994 

Bolivia 

1994 

Vitryssland 

1994 

Vietnam 

1994 

USA 

1994 

Egypten 

1995 

Sydafrika 

Svensk 
version 

   X X X  X  

Engelsk 
version 

   X X X  X  

Tysk 
version 

         

Fransk 
version 

         

Spansk 
version 

  X X      

Annan 
språk-
version 

    Vitryska Vietna-
mesiska 

 Arabiska  

Endast 
engelsk 
version 

X X     X  X 

Alla 
versioner 
har lika 
värde 

     X  X  

Version 
med 
företräde 

   Engelska Engelska Engelska  Engelska  

Engelska 
endast som 
inofficiell 
översättn. 

  X       
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Bilaga 1: Tabell över språkversioner i svenska skatteavtal, del 7. 
 
År / avtal 

 

Språk 

1995 

Argentina 

1995 

Ukraina 

1995 

Malta 

1996 

Canada 

1996 

Luxemburg 

1996 

Nordiska 
avtalet 

1997 

Kazakhstan 

1997 

Indien 

1998 

Filippinerna 

Svensk 
version 

X X  X  X X X  

Engelsk 
version 

X X  X   X X  

Tysk 
version 

         

Fransk 
version 

   X X     

Spansk 
version 

X         

Annan 
språk-
version 

 Ukra-
inska 

   Danska, 
finska, 
norska, 

isländska 

Ryska, 
kazakh-
stanska 

Hindi  

Endast 
engelsk 
version 

  X      X 

Alla 
versioner 
har lika 
värde 

X   X  X X X  

Version 
med 
företräde 

Engelska Engelska     Engelska Engelska  

Engelska 
endast 
som 
inofficiell 
översättn. 

    X X    
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Bilaga 1: Tabell över språkversioner i svenska skatteavtal, del 8. 
 
År / avtal 

Språk 

1998 

Makedonien 

1998 

Albanien 

1999 

Kina 

2001 

Taiwan 

2002 

Malaysia 

2002 

Portugal 

2004 

Chile 

2004 

Polen 

2004 

Nigeria 

Svensk 
version 

X  X  X X X X  

Engelsk 
version 

X  X  X X X X  

Tysk 
version 

         

Fransk 
version 

         

Spansk 
version 

      X   

Annan 
språk-
version 

Make-
donska 

 Kinesiska  Malaysiska Portu-
gisiska 

 Polska  

Endast 
engelsk 
version 

 X  X     X 

Alla 
versioner 
har lika 
värde 

X  X  X X    

Version 
med 
företräde 

Engelska  Engelska  Engelska Engelska Engelska Engelska  

Engelska 
endast 
som 
inofficiell 
översättn. 
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Bilaga 2: Tabell över olika typer av ömsesidiga 
överenskommelser i svenska skatteavtal, del 
1-4. 

 

Bilaga 2: 

Olika typer av ömsesidiga överenskommelse i svenska skatteavtal, del 1…s. 422 

Olika typer av ömsesidiga överenskommelse i svenska skatteavtal, del 2…s. 423 
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Bilaga 2: Tabell över olika typer av ömsesidiga överenskommelser i svenska 
skatteavtal, del 1. 
 

År Stat Enskild ök. Generell ök. 
Reglerad och 

oreglerad 

Generell ök. 
Endast reglerad 

Ej generell ök. 

1959 Israel X   X 

1959 Österrike X X   

1961 Marocko X X   

1961 Grekland X  X  

1965 Schweiz X X   

1968 Singapore X X   

1973 Kenya X X   

1974 Zambia X X   

1975 Brasilien X X   

1976 Tanzania X X   

1976 Spanien X X   

1976 Rumänien X X   

1979 Tjeckoslovakien X X   

1979 Nya Zeeland X  X  

1980 Jugoslavien X X   

1980 Italien X X   

1981 Australien X  X  

1981 Tunisien X X   
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Bilaga 2: Tabell över olika typer av ömsesidiga överenskommelser i svenska 
skatteavtal, del 2. 
 

År Stat Enskild ök. Generell ök. 
Reglerad och 

oreglerad 

Generell ök. 
Endast reglerad 

Ej generell ök. 

1981 Korea X X   

1981 Ungern X X   

1982 Bangladesh X X   

1983 Japan X X   

1983 Sri Lanka X X   

1983 Storbritannien X  X  

1984 Trinidad o Tobago X X   

1985 Jamaica X  X  

1985 Pakistan X X   

1988 Turkiet X X   

1988 Bulgarien X X   

1988 Thailand X X   

1988 Cypern X X   

1989 Zimbabwe X X   

1989 Indonesien X X   

1990 Frankrike X X   

1991 Belgien X  X  

1991 Nederländerna X X   

1991 Barbados X X   
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Bilaga 2: Tabell över olika typer av ömsesidiga överenskommelser i svenska 
skatteavtal, del 3. 
 

År Stat Enskild ök. Generell ök. 
Reglerad och 

oreglerad 

Generell ök. 
Endast reglerad 

Ej generell ök. 

1992 Mauritius X X   

1992 Tyskland X X   

1992 Mexico X  X  

1992 Botswana X X   

1993 Estland/Lettland X X   

1993 Litauen X X   

1993 Ryssland X X   

1993 Namibia X X   

1993 Irland X X   

1993 Gambia X X   

1993 Venezuela X  X  

1994 Bolivia X X   

1994 Vitryssland X X   

1994 Vietnam X X   

1994 USA X X   

1994 Egypten X X   

1995 Sydafrika X X   

1995 Argentina X X   
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Bilaga 2: Tabell över olika typer av ömsesidiga överenskommelser i svenska 
skatteavtal, del 4. 
 
År Stat Enskild ök. Generell ök. 

Reglerad och 
oreglerad 

Generell ök. 
Endast reglerad 

Ej generell ök. 

1995 Ukraina X X   

1995 Malta X X   

1996 Canada X X   

1996 Luxemburg X X   

1996 Nordiska avtalet X X   

1997 Kazakhstan X X   

1997 Indien X X   

1998 Filippinerna X X   

1998 Makedonien X X   

1998 Albanien X X   

1999 Kina X X   

2001 Taiwan X X   

2002 Malaysia X X   

2002 Portugal X X   

2004 Chile X  X  

2004 Polen X X   

2004 Nigeria X X   

 





 

427 

Bilaga 3: Tabell över förekomst av ömsesidig 
överenskommelse i olika avtalsartiklar i 
svenska skatteavtal, del 1-8. 
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Bilaga 3: Tabell över förekomst av ömsesidig överenskommelse i olika 
avtalsartiklar i svenska skatteavtal, del 1. (”P” innebär ”i protokollet”). 

År / avtal 

Art. 

1959 

Österrike 

1959 

Israel 

1961 

Marocko 

1961 

Grekland 

1965 

Schweiz 

1968 

Singapore 

1973 

Kenya 

1974 

Zambia 

1975 

Brasilien 

2 X i 26 P X X  X X X 

3 X X  X X X X X X 

4.2 X  X X X X X X X 

4.3          

5   5+7       

7 X X        

9.2      X    

10 X     X  X X 

11    X X  X X X 

12    X    X X 

15          

20      X    

23      X X X  

24          

25 X X X X X X X X X 

26 X X X X X X X X X 

27          

Övr.  Samarb.       Förläng. 
se P. 
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Bilaga 3: Tabell över förekomst av ömsesidig överenskommelse i olika 
avtalsartiklar i svenska skatteavtal, del 2. (”P” innebär ”i protokollet”). 

År / avtal 

 

Art. 

1976 

Rumänien 

1976 

Tanzania 

1976 

Spanien 

1979 

Tjecko-
slovakien 

1979 

Nya 
Zeeland 

1980 

Jugosla-
vien 

1980 

Italien 

1981 

Australien 

1981 

Tunisien 

2 X X X X  X X X X 

3 X X X X X X X X X 

4.2 X X X X X X X+P  X 

4.3          

5   P       

7     X X    

9.2   X     X X 

10 X X X X X X X  X 

11 X X X  X  X  X 

12 X X X  X  X   

15          

20 X     X X  X 

23 X X P  X X    

24   P       

25 X X X X X X X+P X X 

26 X X X+P X X X X X X 

27          

Övr. Provision .     Källskatt 
se P. 
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Bilaga 3: Tabell över förekomst av ömsesidig överenskommelse i olika 
avtalsartiklar i svenska skatteavtal, del 3. (”P” innebär ”i protokollet”). 

År / avtal 

 

Art. 

1981 

Korea 

1981 

Ungern 

1981 

Bangladesh 

1983 

Japan 

1983 

Sri Lanka 

1983 

Stor-
britannien 

1984 

Trinidad 
Tobago 

1985 

Jamaica 

1985 

Pakistan 

2 X X X X X X X X X 

3 X X X X X X X X X 

4.2 X X X X X X X X X 

4.3 X         

5          

7          

9.2  X X P X X X X X 

10        X X 

11        X X 

12   X     X X 

15         X 

20  X       X 

23 X  X  X  X X  

24          

25 X X X X X X X X X 

26 X X X X X X X X X 

27          

Övr. Förläng. 
se prot. 

      Manage-
ment fees 
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Bilaga 3: Tabell över förekomst av ömsesidig överenskommelse i olika 
avtalsartiklar i svenska skatteavtal, del 4. (”P” innebär ”i protokollet”). 

År / avtal 

 

Art. 

1988 

Turkiet 

1988 

Bulgarien 

1988 

Thailand 

1988 

Cypern 

1989 

Zimbabwe 

1989 

Indonesien 

1990 

Frankrike 

1991 

Belgien 

1991 

Neder-
länderna 

2 X X X X X X X X X 

3 X X X X X X X X X 

4.2 X X X X X X X X X 

4.3   X   X    

5          

7      X    

9.2 X  X X X X X  X 

10  X X X X X   P 

11   X X X X   P 

12  X X  X    P 

15          

20          

23 X  X X X     

24       X  X 

25 X+P X X X X X X X X 

26 X X X X X X X X X 

27       X X X 

Övr.     Technical 
fees 
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Bilaga 3: Tabell över förekomst av ömsesidig överenskommelse i olika 
avtalsartiklar i svenska skatteavtal, del 5. (”P” innebär ”i protokollet”). 

År / avtal 

 

Art. 

1991 

Barbados 

1992 

Mauritius 

1992 

Tyskland 

1992 

Mexico 

1992 

Botswana 

1993 

Estland/ 

Lettland 

1993 

Litauen 

1993 

Ryssland 

1993 

Namibia 

2 X X X X X X X X X 

3 X X XX X X X X X X 

4.2 X X X X X X X X X 

4.3      X X   

5          

7          

9.2 X X X X X X X X X 

10   i 25   X X   

11  X i 25 P  X X   

12   i 25 P  X X   

15   X       

20          

23 X X i 44 X X X X  X 

24          

25 X X X X X X X X X 

26 X X X X X X X X X 

27 X  X   X X   

Övr. LOB  Se 
avtalet! 

     Offshore-
lagstift. 

se P. 
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Bilaga 3: Tabell över förekomst av ömsesidig överenskommelse i olika 
avtalsartiklar i svenska skatteavtal, del 6. (”P” innebär ”i protokollet”). 

År / avtal 

Art. 

1993 

Irland 

1993 

Gambia 

1993 

Venezuela 

1994 

Bolivia 

1994 

Vitryssland 

1994 

Vietnam 

1994 

USA 

1994 

Egypten 

1995 

Sydafrika 

2 X X X X X X X X X 

3 X X X X X X XX X X 

4.2 X X X X X X X X X 

4.3     X  X X  

5          

7      X    

9.2 X X X X X X X X X 

10 X  X     X  

11   X   X    

12   X       

15          

20          

23 X X X X X X  X  

24          

25 X X X X X X X X X 

26 X X X X X X  X X 

27          

Övr. Se 
avtalet! 

Offshore-
lagstift. 

se P. 

Reimbur-
sement 

   LOB. Se 
avtalet! 

  

 



Internationella Handelshögskolan i Jönköping 

434 

Bilaga 3: Tabell över förekomst av ömsesidig överenskommelse i olika 
avtalsartiklar i svenska skatteavtal, del 7. (”P” innebär ”i protokollet”). 

År / 
avtal 

Art. 

1995 

Argentina 

1995 

Ukraina 

1995 

Malta 

1996 

Canada 

1997 

Luxem-
burg 

1996 

Nordiska 
avtalet 

1997 

Kazahk-
stan 

1997 

Indien 

1998 

Filippinerna 

2 X X X X X X X X X 

3 X X X X X X X X X 

4.2 X X X X X X X X X 

4.3 X   X   X X X 

5          

7      P    

9.2 X X X X X X X X X 

10 P  X X      

11 X        X 

12          

15      P    

20      P    

23 X X X   P    

24          

25 X X X X X X X X X 

26 X X X X X  X X X 

27     X   X  

Övr. Offshore-
lagstift. 

se P. 

  Miscellan. 
rules 

 Surveying 
+explorat. 

se P. 

LOB. Professorer 
etc. 
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Bilaga 3: Tabell över förekomst av ömsesidig överenskommelse i olika 
avtalsartiklar i svenska skatteavtal, del 8. (”P” innebär ”i protokollet”). 

År / avtal 

Art. 

1998 

Makedonien 

1998 

Albanien 

1999 

Kina 

2001 

Taiwan 

2002 

Malaysia 

2002 

Portugal 

2004 

Chile 

2004 

Polen 

2004 

Nigeria 

2 X X X X X X X X X 

3 X X X X X X X X X 

4.2 X X X X X X X X X 

4.3  X   X X X X X 

5          

7          

9.2 X X X X X X X X X 

10  X  X  X X+P  X+P 

11  X X+P X  X P  X+P 

12  X  X  X P  X+P 

15          

20          

23 X X X  X    X 

24          

25 X X X X X X X X X 

26 X X X X X X X X X 

27      X  X  

Övr.       Miscellan. 
rules 

 Art. 8. Se 
P. 
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http://www.regeringen.se/sb/d/2469/a/13471 Nedladdad: 2013-01-01 
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Jan. 2007) 

Manual on effective mutual agreement procedures (MEMAP) – Feb. 2007 
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A 

Administrativ assistans – se Art. 27 
OECD MTC 

Advanced Pricing Agreement  1.3.1, 1.7, 
3.3.2.2, 3.3.5.2, 8.5 

Air transport – se Art. 8 OECD MTC 

Allmän handling  4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 
4.6.5, 5.4.6 

Allmänna råd  1.2.4, 5.1, 5.2, 5.3.3, 
5.3.4.1, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.7.1, 
5.5.2, 5.5.3, 5.6.1.3, 8.2.4.3 

Anstånd  3.3.2.6, 4.6.4, 5.3.2.2 

Arbitration 

 - se Art. 25.5 OECD MTC 

 - annan  1.7 

Armenien  2.2 

Art. 2 OECD MTC  2.4.1, 2.5.8, 5.6.2.1 

Art. 3.2 OECD MTC  2.3.4, 2.4.2.1, 
2.5.1, 2.5.2, 2.5.13, 2.7.1, 5.6.2.4 

Art. 4 OECD MTC  2.4.2.1, 2.4.8, 
3.3.2.1, 4.4.4 

Art. 4.3 OECD MTC (inkl. place of 
effective management)  2.2.4.2, 2.4.8, 
2.5.3, 2.5.4 

Art. 5 OECD MTC (inkl. fast driftsställe, 
permanent establishment)  2.3.3.3, 
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.9, 
2.5.13, 2.7.1, 3.3.2.1, 5.6.2.1, 5.6.2.6, 
5.6.3.1, 8.2.4.3 

Art. 7 OECD MTC (inkl. business 
profits)  2.5.2, 2.5.5, 2.5.12, 2.5.13, 
3.3.2.1 

Art. 8 OECD MTC (inkl. air transport, 
shipping, inland waterways transport)  
2.5.3, 2.5.4, 2.5.12, 2.5.13 

Art. 9.2 OECD MTC (inkl. intresse-
gemenskap, internprissättning, 
associated enterprises, transfer 
pricing)  1.1, 1.3, 1.5.3.2, 2.3.3.3, 
2.4.3, 2.4.8, 2.5.2, 2.5.13, 3.3.2.1, 
3.3.2.2 

Art. 10 OECD MTC (inkl. utdelning, 
dividends)  2.3.3.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 
2.4.6, 2.4.8, 5.6.2.1, 5.6.2.3 

Art. 11 OECD MTC (inkl. ränta, interest)  
1.6, 2.4.2.1, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 
2.4.8, 2.5.8, 2.5.9, 2.5.10, 2.7.1, 
5.6.2.3, 6.1 

Art. 12 OECD MTC (inkl. royalty, 
royalties)  2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.8, 
2.5.8, 2.5.9, 2.7.1, 5.6.2.3 

Art. 14 OECD MTC (inkl. independent 
personal services)  2.5.4, 2.5.13 

Art. 15 OECD MTC (inkl. personal 
services, dependent personal services)  
2.5.4, 2.5.5, 2.5.13 

Art. 18 OECD MTC (inkl. pensioner, 
pensions)  2.5.6, 2.5.7, 2.5.9, 2.5.13, 
2.7.1, 5.6.2.1, 5.6.2.3, 5.6.2.9, 5.6.3.1 

Art. 19 OECD MTC (inkl. government 
service)  2.5.6, 2.5.13 

Art. 20 OECD MTC (inkl. students)  
2.5.7, 2.5.13, 2.7.1, 5.6.2.3, 5.6.2.8, 
5.6.2.9 



Internationella Handelshögskolan i Jönköping 

500 

Art. 23 OECD MTC (inkl. avräkning)  
2.4.4, 2.4.5, 2.5.8, 2.5.9, 2.5.13, 2.7.1, 
5.6.2.1, 5.6.2.2, 5.6.2.3 

Art. 24 OECD MTC (inkl. 
diskriminering, icke-diskriminering, 
non-discrimination)  2.3.1, 2.3.3.1, 
2.3.5, 2.4.1, 2.5.6, 2.5.9, 2.5.13, 2.6.1, 
3.3.2.2, 6.1 

Art. 25.4 OECD MTC  2.1, 2.3.1, 2.3.2, 
2.3.3.3, 3.3.4.1, 3.4, 3.5.1 

Art. 25.5 OECD MTC (inkl. 
skiljeförfarande, arbitration)  1.3, 
2.3.1, 2.3.2, 2.5.1.1, 3.3.2.4, 3.3.5.1, 
3.3.5.2, 3.4, 3.5.2, 8.5 

Art. 26 OECD MTC (inkl. informations-
utbyte, exchange of information)  
1.2.4, 1.3, 2.1, 2.5.4, 2.5.10, 2.5.11, 
2.5.13, 2.6.1, 2.7.1, 4.6.1, 5.4.2, 
5.6.2.7, 5.6.3.1, 8.2.4.3 

Art. 27 OECD MTC (inkl. administrativ 
assistans, assistance in the collection 
of taxes, handräckning i skatte-
ärenden, ömsesidig handräckning)  
1.3, 2.1, 2.3.4, 2.4.7, 2.4.8, 2.5.11, 
2.5.13, 2.7.1, 5.6.2.7, 5.6.3.1, 8.2.4.3 

Art. 1 VCLT  1.2.3.4 

Art. 2 VCLT  1.2.3.4 

Art. 4 VCLT  1.2.3.4 

Art. 8 VCLT  1.2.3.4 

Art. 11 VCLT  5.4.2 

Art. 14 VCLT  5.4.2, 7.4 

Art. 18 VCLT  7.3 

Art. 26 VCLT (inkl. pacta sunt servanda)  
1.5.2.2, 7.3 

Art. 27 VCLT 7.3 

Art. 31 VCLT  1.5.2.2, 1.5.3.2, 1.5.4.2, 
7.2 

Art. 32 VCLT  2.3.4, 1.5.2.2, 1.5.3.2, 
1.5.4.2 

Art. 33 VCLT  1.5.2.1, 1.5.2.2, 1.5.3.3 

Art. 39 VCLT  7.2 

Art. 44 VCLT  7.3 

Art. 60 VCLT  7.3 

Art. 80 VCLT  7.2 

Assistance in the collection of taxes – se 
Art. 27 OECD MTC 

Associated enterprises – se Art. 9.2 
OECD MTC 

Autentisk  1.5.2.1, 5.4.3 

Avräkning: 

 - se Art. 23 OECD MTC 

 - andra överenskommelser  5.5.4, 
5.6.2.9, 6.6.3.1 

Avtalsspråk  1.5.2.1, 2.3.5 

Azerbajdzjan  2.2 

 

B 

Beslutsdokumentation  4.5.7 

Beslutsmotivering  4.5.1, 4.5.7, 4.5.10.1, 
4.6.5 

Budgetdepartementet – se Finans-
departementet 

Beredskapslagstiftning  5.3.2.2 
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Bosnien och Hercegovina – se 
skatteavtalet med Jugoslavien 

Budgetministern – se finansministern 

Business profits – se Art. 7 OECD MTC 

 

C 

CFC-lagstiftning  1.6, 4.3.4, 5.5.2, 5.5.3 

 

D 

Danmark: 

 - se Nordiska skatteavtalet 

 - andra överenskommelser  2.3.4, 
5.5.4 

Delegation  3.2.2, 3.5.2, 5.3.2.1, 5.3.2.2, 
5.3.2.3, 5.3.2.4, 5.3.4.1, 5.4.4, 5.4.5, 
5.5.3, 5.6.2.2, 8.2.4.3 

De lege ferenda  1.4.2, 8.1 

Dependent personal services – se Art. 14 

Deposition  5.4.2, 7.4 

Doktrin  1.2.3.4, 1.4.2, 1.5.1, 1.5.4.4, 1.6, 
1.7, 3.3.1, 3.5.1, 4.4.4, 4.5.2, 7.4 

Diplomatiska  3.3.4.1, 3.5.1, 4.6.3, 5.4.2 

Diskriminering – se Art. 24 

Dividends – se Art. 10 OECD MTC 

Dualism  1.1, 5.4.3, 7.4 

Dubbel hemvist  2.4.2.1, 2.4.2.2, 2.4.8, 
3.3.2.1, 3.3.5.1, 3.3.5.2, 4.4.3, 4.4.4, 
4.4.5.1 

Dubbel ickebeskattning / dubbel skatte-
frihet  1.1, 2.3.4, 2.6.1, 3.3.2.5, 
4.3.2.2, 4.4.3, 4.4.5.2, 8.2.4.2 

Dödsbo  4.5.8 

 

E 

Ekonomisk dubbelbeskattning  1.1 

Ekonomisk effektivitet  1.3 

Europakonventionen  4.5.8, 7.4 

Exchange of information – se Art. 26 
OECD MTC 

Exportrådet  2.2, 2.4.6, 3.2.2 

Extraordinära rättsmedel  4.5.8 

 

F 

Fakultativa lagområdet  5.3.2.1, 5.3.2.2 

Fast driftsställe – se Art. 5 OECD MTC 

Femårsregeln  4.4.4 

Finansdepartementet (inkl. Budget-
departementet)  1.5.5, 1.7, 2.2, 
2.4.2.1, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2.6, 3.3.4.1, 
4.4.3, 4.5.2, 4.5.5, 4.5.8 

Finansministern (inkl. budgetministern, 
Minister of the Budget, Minister of 
Finance)  2.4.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.6, 
3.5.2, 4.5.8, 8.2.3, 8.3.2.1 

Finland – se Nordiska skatteavtalet 

Folkbokföring  4.5.8 

Formella lagkraftens princip  5.3.2.1, 
5.3.2.4, 5.3.4.1, 5.5.3, 5.5.5.1, 5.5.5.2, 
8.2.4.3 
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Fullmaktslag  5.3.2.2 

Färöarna – se Nordiska skatteavtalet 

Författningspublikation  5.4.7.1, 5.4.5, 
8.2.4.3 

Förhandsbesked  1.5.3.2, 1.5.5, 1.6, 
3.3.4.1, 4.4.4 

Förvaltningseffektivitet  1.3 

 

G 

Georgien  2.2 

Government service – se Art. 19 OECD 
MTC 

Gränsöverskridande  1.1, 1.2.4, 1.7, 
5.3.2.2, 8.5 

 

H 

Haagdomstolen – se International Court 
of Justice 

Handräckning i skatteärenden: 

 - se Art. 27 OECD MTC 

 - annan 5.5.4 

Hemviststat  1.1, 2.4.4, 2.4.5, 2.5.6, 
3.3.2.2, 3.3.2.4, 4.5.1, 5.6.2.9, 6.1 

 

I 

Icke-diskriminering – se Art. 24 OECD 
MTC 

Implementering  2.3.1, 2.3.2, 2.3.3.2, 
2.3.5, 3.3.2.3, 3.3.4.1, 3.3.5.2, 3.3.5.3, 

4.3.2.1, 4.3.5.1, 4.4.2, 5.3.4.1, 5.4.4, 
7.3, 8.4.2 

Incentive provisions – se investerings-
främjande åtgärder 

Independent personal services – se Art. 
15 OECD MTC 

Informationsutbyte – se Art. 26 OECD 
MTC 

Införlivandelag  1.5.1, 1.6, 4.3.5.1, 
5.3.2.2, 5.3.2.3 

Inkorporation  1.1, 1.2.3.4, 2.3.4, 5.4.3 

Inkorporationslag  2.2, 5.3.2.2 

Inland waterways transports – se Art. 8 
OECD MTC 

Interdisciplinär  1.4.1, 1.4.2, 1.5.4.3, 
1.5.4.4, 8.2.4.1 

Interest – se Art. 11 OECD MTC 

Intressegemenskap – se Art. 9.2 OECD 
MTC 

International Court of Justice (inkl. 
Haagdomstolen)  1.2.3.4 

Internationell juridisk dubbelbeskattning  
1.1 

Internprissättning – se Art. 9.2 

Internrättsliga källor  1.5.1, 1.5.4, 1.5.4.1 

Intervjuer  1.4.2, 1.5.1, 1.5.5 

Intervjumaterial  1.5.5 

Investeringsfrämjande åtgärder (inkl. 
incentive provisions, stimulerings-
åtgärder)  2.3.4, 2.5.8, 3.3.4.1, 
5.6.2.2, 5.6.2.5, 5.6.3.1, 8.2.4.3 
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K 

Kirgizistan  2.2 

Koherens  1.3 

Kommunicera – se kommunikation 

Kommunikation (inkl. kommunicera)  
3.3.4.1, 4.5.8, 4.6.1, 4.6.4, 4.6.5, 
4.6.6.1 

Konsistens  1.2.1, 1.2.3, 1.2.3.1, 1.2.3.3, 
1.2.3.4, 1.2.4, 1.3, 1.8, 2.1, 2.7.2, 3.1, 
3.5.2, 4.2, 4.3.5.1, 4.3.5.2, 4.4.5.2, 
4.5.10.2, 4.6.6.2, 5.2, 5.3.4.2, 5.4.7.2, 
5.6.3.2, 6.4, 7.1, 7.5, 8.1, 8.2.5, 8.3.1, 
8.3.2.1, 8.3.2.3, 8.3.3.1, 8.3.4.1, 8.3.5, 
8.4.2 

Konsulära  3.3.4.1 

Konungen  1.7, 4.3.3, 4.5.2, 5.3.2.3 

Kroatien – se skatteavtalet med 
Jugoslavien 

Kungöra  5.4.5 

Kungörelse  5.3.2.3, 5.4.5, 5.6.2.2 

Källstat  2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.5.1, 2.5.8, 
2.5.13, 2.6.1, 2.6.2 

 

L 

Lagakraftvunnen dom  3.3.2.5, 4.4.1, 
4.4.2, 4.4.3, 4.4.5.1, 5.5.1, 5.5.2, 
5.5.5.1, 8.2.4.2, 8.2.4.3 

Legalitetsprincipen  1.2.3.3, 5.3.2.1, 7.4 

Lex posterior  1.6, 4.3.4 

Lex specialis  1.6, 4.3.4, 4.3.5.1, 4.3.5.2, 
8.2.4.2, 8.3.2.2, 8.4.2 

Limitation of relief  2.6.1, 2.6.4 

Limitation on benefit  2.1, 2.6.1, 2.6.4, 
2.7.1, 6.1 

 

M 

Managementkostnad  2.6.2, 2.6.4, 2.7.1 

Matching credit  5.6.2.2 

MEMAP  1.7, 2.3.1, 3.3.1, 3.3.2.1, 
3.3.2.2, 3.3.2.3, 3.3.2.4, 3.3.4.1, 3.5.1, 
4.6.1, 7.3 

Memorandum of understanding  5.6.1.3 

Mest-gynnad-nation  2.4.4, 2.4.8 

Minister of the Budget – se 
finansministern 

Minister of Finance – se finansministern 

Missbruk  1.2.4, 1.5.3.2, 2.3.3.3, 2.4.5, 
2.4.8, 2.5.10, 2.6.1, 2.6.4, 3.3.2.1, 
3.3.2.5, 4.3.2.2, 4.3.5.1 

Model Conventions of London  1.2.4 

Model Conventions of Mexico  1.2.4 

Moldavien  2.2 

Monism  5.4.3, 7.4 

Moratorium  5.3.2.2 

 

N 

Nedsättning  2.3.3.1, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 
2.4.7, 3.2.3, 3.3.2.2, 3.3.4.2, 3.3.5.2, 
4.3.2.1, 4.3.3, 4.4.2, 4.5.7, 4.5.8, 
4.6.4, 4.6.5, 5.6.2.3 

Non-discrimination – se Art. 24 OECD 
MTC 
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Nordiska skatteavtalet (inkl. Danmark, 
Finland, Färöarna, Norge)  1.2.3.2, 
2.3.4, 2.5.5, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6, 4.3.3, 
5.1, 5.4.4, 5.4.7.1, 5.5.2, 5.6.3.1, 6.1, 
8.3.2.3 

Norge: 

 - se nordiska skatteavtalet 

 - andra överenskommelser  2.5.5, 
5.5.4, 5.6.2.9 

Noter  5.4.2 

Noteväxling  5.6.2.2 

Notifikation  2.3.1, 2.3.2, 2.4.1, 2.4.7, 
3.3.5.3, 4.5.4, 5.4.2 

 

O 

Obligatoriska lagområdet  4.3.3, 5.3.2.1, 
5.3.2.2, 5.3.2.3, 5.3.4.1 

Off-shore  2.6.1, 2.6.4, 2.7.1, 6.1 

 

P 

Pacta sunt servanda – se Art. 26 VCLT 

Partsinsyn  4.6.1, 4.6.4, 4.6.5, 4.6.6.1 

Partsvilja  1.5.2.2, 1.5.4.2 

Pensioner – se Art. 18 OECD MTC 

Pensions – se Art. 18 OECD MTC 

Permanent establishment – se Art. 5 
OECD MTC 

Personal services – se Art. 15 OECD 
MTC 

Place of effective management – se Art. 
4.3 OECD MTC 

Position paper  3.3.4.1 

Primära lagområdet (inkl. primärområdet)  
5.3.2.1, 5.3.2.2, 5.3.2.3 

Primärområdet – se primära lagområdet 

Problemorienterad  1.4.1 

Promulgation  5.4.5 

Provisioner  2.6.2, 2.6.4, 2.7.1 

 

R 

Ratificering – se ratifikation 

Ratifikation (inkl. ratificering)  5.4.2, 
5.4.5, 5.4.7.1, 7.4, 7.5 

Ratifikationsinstrument  5.4.2, 7.4 

Regelorienterad  1.4.1 

Regeringsbeslut  1.5.1, 1.5.5, 4.3.3, 4.5.8 

Regeringskansliet  3.2.4, 4.5.2 

Regeringssammanträde  3.2.4, 4.5.2, 4.5.5 

Regeringsärende  3.2.4, 4.5.2 

Remiss  3.2.4, 4.5.2, 4.5.5, 4.5.10.1, 4.6.1 

Renstängsel  2.5.5, 2.5.13, 5.6.2.9, 
5.6.3.1, 6.1, 8.2.4.3 

Res judicata  4.3.2.2 

Resning  4.4.1, 4.4.5.1, 4.5.8, 5.5.4, 
8.2.4.2 

Restkompetens  5.3.1, 5.3.2.3, 5.3.2.4, 
5.3.4.1, 5.3.4.2, 5.4.4, 5.5.2, 5.5.3, 
5.6.2.3, 5.6.2.6, 8.2.4.3, 8.3.2.3 
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Retroaktiv  5.6.2.2, 5.6.2.9 

Royalties – se Art. 12 OECD MTC 

Royalty – se Art. 12 OECD MTC 

Ränta – se Art. 11 OECD MTC 

Rättsdogmatik  1.3, 1.4.2, 1.5.4.4 

Rättseffektivitet  1.3 

Rättskälla  1.2.2, 1.2.3.1, 1.2.3.3, 1.3, 
1.4.2, 1.5.1, 1.5.4.1, 1.5.4.2 

Rättskällelära  1.4.2, 1.5.1 

Rättssäkerhet  1.2.3.1, 1.2.3.3, 1.2.4, 1.3, 
1.4.2, 3.5.2, 4.2, 4.3.3, 4.3.5.2, 4.4.2, 
4.4.5.2, 4.5.2, 4.5.6, 4.5.8, 4.5.10.2, 
4.6.5, 4.6.6.2, 5.2, 5.3.4.2, 5.4.5, 
5.4.7.2, 5.6.1.3, 6.4, 8.1, 8.2.4.2, 
8.2.4.3, 8.3.3.1, 8.3.3.2, 8.3.3.3, 8.4.2, 
8.5 

Rättsprövning  4.5.8 

 

S 

Sedvana  4.6.3, 5.4.6, 5.4.7.1 

Sedvanerätt  1.2.3.4 

Serbien och Montenegro – se skatte-
avtalet med Jugoslavien 

Shipping – se Art. 8 OECD MTC 

Signering  5.4.2, 5.4.7.1 

Skadebedömning  4.6.3 

Skatteavtalet med Albanien  1.5.2.1, 
1.5.3.1, 2.3.2, 2.3.3.3, 2.4.1, 2.4.2.1, 
2.4.2.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 
2.5.8, 3.2.2, 3.3.4.1 

Skatteavtalet med Argentina  1.5.2.1, 
1.5.3.1, 2.3.2, 2.3.3.3, 2.4.1, 2.4.2.1, 
2.4.2.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.5.8, 
2.6.1, 3.2.2, 3.3.4.1, 3.3.5.3, 5.6.1.3 

Skatteavtalet med Australien  1.5.2.1, 
1.5.3.1, 2.3.2, 2.3.3.3, 2.4.1, 2.4.2.1, 
2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.5.8, 2.7.1, 
3.2.2, 3.3.4.1, 4.3.2.2 

Skatteavtalet med Bangladesh  1.5.2.1, 
1.5.3.1, 2.2, 2.3.2, 2.3.3.3, 2.4.1, 
2.4.2.1, 2.4.3, 2.5.8, 3.2.2, 3.3.4.1, 
5.6.1.3 

Skatteavtalet med Barbados  1.5.2.1 
1.5.3.1, 2.3.2, 2.4.1, 2.4.2.1, 2.4.3, 
2.4.5, 2.5.8, 3.2.2, 3.3.4.1 

Skatteavtalet med Belgien  1.5.2.1, 
1.5.3.1, 2.3.3.1, 2.3.3.2, 2.3.3.3, 2.4.1, 
2.4.2.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.7, 
2.7.1, 3.2.2, 3.3.2.2 

Skatteavtalet med Bolivia  1.5.2.1, 
1.5.3.1, 2.3.2, 2.3.3.3, 2.4.1, 2.4.2.1, 
2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.8, 3.2.2, 
3.3.4.1, 5.6.1.3 

Skatteavtalet med Botswana  1.5.2.1, 
2.3.2, 2.3.3.3, 2.4.2.1, 2.4.3, 2.4.4, 
2.4.5, 2.5.8, 3.2.2, 3.3.4.1 

Skatteavtalet med Brasilien  1.5.2.1, 
1.5.3.1, 2.3.2, 2.3.3.1, 2.3.3.2, 2.3.3.3, 
2.4.1, 2.4.2.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 
2.4.6, 3.2.2, 3.3.4.1, 5.6.1.3, 5.6.2.2, 
5.6.2.3 

Skatteavtalet med Bulgarien  1.5.2.1, 2.2, 
2.3.2, 2.3.3.1, 2.3.3.3, 2.4.1, 2.4.2.1, 
2.4.3, 2.4.4, 2.4.6, 3.2.2, 3.3.2.2, 
3.3.4.1 

Skatteavtalet med Canada  1.5.3.1, 2.2, 
2.3.3.1, 2.3.3.2, 2.3.3.3, 2.4.1, 2.4.2.1, 
2.4.2.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.5.6, 2.5.10, 
3.2.2, 3.3.2.2, 4.4.4, 4.4.5.1 

Skatteavtalet med Chile  1.5.2.1, 1.5.3.1, 
2.3.3.1, 2.3.3.2, 2.3.3.3, 2.4.1, 2.4.2.1, 
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2.4.2.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.5.6, 
2.6.1, 2.7.1, 3.2.2, 3.3.4.1, 5.6.1.3 

Skatteavtalet med Cypern  1.5.2.1, 
1.5.3.1, 2.2, 2.3.2, 2.3.3.3, 2.4.1, 
2.4.2.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.5.8, 
3.2.2, 3.3.4.1, 5.6.2.2 

Skatteavtalet med Egypten  1.5.2.1, 
1.5.3.1, 2.3.2, 2.4.1, 2.4.2.1, 2.4.2.2, 
2.4.3, 2.4.4, 2.5.8, 3.2.2, 3.3.4.1 

Skatteavtalet med Estland/Lettland  
1.5.2.1, 2.2, 2.3.2, 2.3.3.2, 2.3.3.3, 
2.4.1, 2.4.2.1, 2.4.2.2, 2.4.3, 2.4.4, 
2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.5.8, 3.2.2, 
3.3.4.1, 3.3.5.3, 5.6.1.3 

Skatteavtalet med Filippinerna  1.5.2.1, 
1.5.3.1, 2.3.2, 2.3.3.3, 2.4.1, 2.4.2.1, 
2.4.2.2, 2.4.3, 2.4.5, 3.2.2, 3.3.4.1 

Skatteavtalet med Frankrike  1.5.2.1, 
1.5.3.1, 2.3.2, 2.3.3.1, 2.3.3.3, 2.4.1, 
2.4.2.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.7, 
2.5.6, 2.5.9, 3.2.2, 3.3.2.2, 4.3.2.2, 
4.4.3, 4.4.4, 4.4.5.1, 4.5.8, 5.6.1.3, 
5.6.2.7 

Skatteavtalet med Gambia  1.5.2.1, 2.2, 
2.3.2, 2.3.3.3, 2.4.1, 2.4.2.1, 2.4.3, 
2.4.4, 2.4.5, 2.5.8, 2.6.1, 3.2.2, 
3.3.4.1, 5.6.1.3 

Skatteavtalet med Grekland  1.5.2.1, 
1.5.3.1, 1.6, 1.7, 2.3.3.1, 2.3.3.2, 
2.3.3.3, 2.4.1, 2.4.2.1, 2.4.3, 2.4.5, 
2.4.6, 2.7.1, 3.2.2, 4.3.2.2, 4.3.4, 
4.3.5.1, 7.4 

Skatteavtalet med Indien  1.5.2.1, 1.5.3.1, 
2.3.2, 2.3.3.3, 2.4.1, 2.4.2.1, 2.4.2.2, 
2.4.3, 2.4.5, 2.4.7, 2.5.7, 2.5.8, 3.2.2, 
3.3.4.1, 5.6.1.3 

Skatteavtalet med Indonesien  1.5.2.1, 
1.5.3.1, 2.2, 2.3.2, 2.3.3.3, 2.4.1, 
2.4.2.1, 2.4.2.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 
2.5.2, 3.2.2, 3.3.4.1, 5.6.1.3 

Skatteavtalet med Irland  1.5.2.1, 1.5.3.1, 
2.2, 2.3.2, 2.3.3.2, 2.3.3.3, 2.3.4, 
2.4.1, 2.4.2.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 
3.2.2, 3.3.4.1, 5.6.1.3 

Skatteavtalet med Israel  1.5.2.1, 2.3.3.1, 
2.3.3.2, 2.3.3.3, 2.3.5, 2.4.2.1, 2.4.3, 
2.4.4, 2.4.5, 2.5.2, 2.7.1, 3.2.2, 
3.3.2.1, 4.3.2.2 

Skatteavtalet med Italien  1.5.2.1, 1.5.3.1, 
2.2, 2.3.2, 2.3.3.1, 2.3.3.3, 2.4.1, 
2.4.2.1, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 
2.4.8, 3.2.2, 3.3.4.1, 4.3.2.2, 5.6.1.3, 
5.6.2.7 

Skatteavtalet med Jamaica  1.5.2.1, 
1.5.3.1, 2.2, 2.3.2, 2.3.3.1, 2.3.3.2, 
2.3.3.3, 2.4.1, 2.4.2.1, 2.4.3, 2.4.4, 
2.4.5, 2.4.6, 2.5.8, 2.7.1, 3.2.2, 3.3.2.3 

Skatteavtalet med Japan  1.5.2.1, 1.5.3.1, 
2.2, 2.3.2, 2.3.3.3, 2.4.1, 2.4.2.1, 
2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.7, 3.2.2, 
3.3.4.1, 5.6.1.3 

Skatteavtalet med Jugoslavien (inkl. 
Serbien och Montenegro, Kroatien, 
Slovenien, Bosnien och Hercegovina)  
1.5.2.1, 1.5.3.1, 2.2, 2.3.2, 2.3.3.1, 
2.3.3.2, 2.3.3.3, 2.4.1, 2.4.2.1, 2.4.3, 
2.4.4, 2.5.2, 2.5.7, 2.5.8, 3.2.2, 
3.3.4.1, 5.6.1.3 

Skatteavtalet med Kazakstan  1.5.2.1, 2.2, 
2.3.2, 2.3.3.3, 2.4.1, 2.4.2.1, 2.4.2.2, 
2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.6.1, 3.2.2, 3.3.4.1 

Skatteavtalet med Kenya  1.5.2.1, 1.5.3.1, 
2.3.3.1, 2.3.3.2, 2.3.3.3, 2.4.1, 2.4.2.1, 
2.4.3, 2.4.5, 2.5.8, 3.2.2, 3.3.2.1, 
3.3.4.1, 4.3.2.2, 5.6.1.3, 5.6.2.2 

Skatteavtalet med Kina  1.5.2.1, 1.5.3.1, 
2.3.2, 2.3.3.3, 2.4.1, 2.4.2.1, 2.4.3, 
2.4.5, 2.5.8, 3.2.2, 3.3.4.1, 5.6.1.3, 
5.6.2.2 

Skatteavtalet med Korea  1.3, 1.5.2.1, 
1.5.3.1, 2.2, 2.3.2, 2.3.3.3, 2.4.1, 
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2.4.2.1, 2.4.2.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 
2.5.8, 3.2.2, 3.3.4.1, 5.6.1.3, 5.6.2.2 

Skatteavtalet med Litauen  1.5.2.1, 2.2, 
2.3.2, 2.3.3.2, 2.3.3.3, 2.4.1, 2.4.2.1, 
2.4.2.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 
2.4.7, 2.5.8, 3.2.2, 3.3.4.1, 3.3.5.3, 
5.6.1.3, 5.6.2.7 

Skatteavtalet med Luxemburg  1.5.2.1, 
1.5.2.2, 1.5.3.1, 1.5.3.2, 2.3.2, 2.3.3.3, 
2.4.1, 2.4.2.1, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.7, 
3.2.2, 3.3.4.1, 5.6.1.3, 7.4 

Skatteavtalet med Makedonien  1.5.2.1, 
1.5.3.1, 2.2, 2.3.2, 2.3.3.3, 2.4.1, 
2.4.2.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.8, 
3.2.2, 3.3.4.1 

Skatteavtalet med Malaysia  1.5.2.1, 
1.5.3.1, 2.3.2, 2.3.3.3, 2.4.1, 2.4.2.1, 
2.4.2.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.5.8, 
2.6.1, 3.2.2, 3.3.4.1, 5.6.1.3 

Skatteavtalet med Malta  1.5.2.1, 1.5.3.1, 
2.3.2, 2.3.3.3, 2.4.1, 2.4.2.1, 2.4.3, 
2.4.4, 2.5.8, 3.2.2, 3.3.4.1, 5.6.1.3 

Skatteavtalet med Marocko  1.5.2.1, 
2.3.3.1, 2.3.3.2, 2.3.3.3, 2.4.1, 2.4.2.1, 
2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.7, 2.5.2, 3.2.2, 
3.3.2.2, 3.3.2.3, 4.3.2.2, 5.6.1.3 

Skatteavtalet med Mauritius  1.5.2.1, 
1.5.3.1, 2.3.2, 2.3.3.1, 2.3.3.3, 2.4.1, 
2.4.2.1, 2.4.3, 2.4.5, 2.5.8, 3.2.2, 
3.3.4.1 

Skatteavtalet med Mexico  1.5.3.1, 
2.3.3.1, 2.3.3.2, 2.3.3.3, 2.4.1, 2.4.2.1, 
2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.5.8, 2.7.1, 
3.2.2, 3.3.2.3, 5.6.1.3 

Skatteavtalet med Namibia  1.5.2.1, 2.3.2, 
2.3.3.3, 2.4.1, 2.4.2.1, 2.4.3, 2.4.4, 
2.4.5, 2.5.8, 2.6.1, 3.2.2, 3.3.4.1, 
5.6.1.3 

Skatteavtalet med Nederländerna  1.5.2.1, 
1.5.3.1, 2.3.2, 2.3.3.3, 2.4.1, 2.4.2.1, 

2.4.3, 2.4.7, 2.5.6, 2.5.9, 2.5.10, 3.2.2, 
3.3.4.1, 5.6.1.3, 5.6.2.7 

Skatteavtalet med Nigeria  1.5.2.1, 2.2, 
2.3.2, 2.3.3.1, 2.3.3.3, 2.4.1, 2.4.2.1, 
2.4.2.2, 2.4.3, 2.4.4., 2.4.5, 2.4.6, 
2.5.3, 2.5.8. 3.2.2, 3.3.2.3, 3.3.4.1 

Skatteavtalet med Norden – se Nordiska 
skatteavtalet 

Skatteavtalet med Nya Zeeland  1.5.3.1, 
2.3.3.1, 2.3.3.2, 2.3.3.3, 2.4.2.1, 2.4.3, 
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.5.2, 2.5.8, 2.7.1, 
3.3.2.2, 4.3.2.2 

Skatteavtalet med Pakistan  1.5.2.1, 
1.5.3.1, 2.2, 2.3.2, 2.3.3.3, 2.4.1, 
2.4.2.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 
2.5.4, 2.5.7, 2.5.8, 3.2.2, 5.6.1.3 

Skatteavtalet med Polen  1.5.2.1, 1.5.3.1, 
2.3.2, 2.3.3.3, 2.4.1, 2.4.2.1, 2.4.2.2, 
2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.7, 3.2.2, 
3.3.4.1, 5.6.2.7 

Skatteavtalet med Portugal  1.5.2.1, 
1.5.3.1, 2.3.2, 2.3.3.3, 2.4.1, 2.4.2.1, 
2.4.2.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 
2.4.7, 3.2.2, 3.3.4.1, 5.6.1.3 

Skatteavtalet med Rumänien  1.5.2.1, 
1.5.3.1, 2.3.2, 2.3.3.1, 2.3.3.3, 2.4.1, 
2.4.2.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 
2.5.7, 2.5.8, 2.6.2, 3.2.2, 3.3.4.1, 
5.6.1.3 

Skatteavtalet med Ryssland  1.5.2.1, 
1.5.3.1, 2.2, 2.3.2, 2.3.3.3, 2.4.1, 
2.4.2.1, 2.4.4, 2.4.5, 3.2.2, 3.3.4.1, 
5.6.2.7 

Skatteavtalet med Schweiz  1.5.2.1, 
1.5.3.1, 1.6, 2.3.2, 2.3.3.1, 2.3.3.2, 
2.3.3.3, 2.4.1, 2.4.2.1, 2.4.3, 2.4.5, 
2.5.10, 3.2.2, 3.3.4.1, 4.4.2, 5.5.2, 
5.5.3, 5.6.1.3, 5.6.2.3, 5.6.3.1 

Skatteavtalet med Singapore  1.5.2.1, 
2.2., 2.3.2, 2.3.3.1, 2.3.3.3, 2.4.2.1, 
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2.4.3, 2.4.4, 2.5.7, 2.5.8, 3.2.2, 
3.3.4.1, 5.4.3, 5.6.1.3, 5.6.2.2 

Skatteavtalet med Spanien  1.5.2.1, 
1.5.3.1, 2.3.2, 2.3.3.1, 2.3.3.3, 2.4.1, 
2.4.2.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 
2.5.8, 2.5.9, 2.5.10, 3.2.2, 3.3.4.1, 
4.4.4, 5.6.1.3, 5.6.2.7 

Skatteavtalet med Sri Lanka  1.5.2.1, 
1.5.3.1, 2.2, 2.3.2, 2.3.3.3, 2.4.1, 
2.4.2.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.5.8, 
3.2.2, 3.3.4.1 

Skatteavtalet med Storbritannien  1.5.2.1, 
1.5.2.2, 1.5.3.1, 2.2, 2.3.3.1, 2.3.3.2, 
2.3.3.3, 2.4.1, 2.4.2.1, 2.4.3, 2.4.4, 
2.4.5, 2.7.1, 3.2.2, 3.3.4.1, 7.4 

Skatteavtalet med Sydafrika  1.5.2.1, 
1.5.3.1, 2.2, 2.3.2, 2.3.3.3, 2.4.1, 
2.4.2.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 3.2.2, 
3.3.4.1 

Skatteavtalet med Taiwan (inkl. Taipei)  
1.5.2.1, 1.5.3.1, 2.2, 2.3.2, 2.3.3.1, 
2.3.3.3, 2.4.1, 2.4.2.1, 2.4.3, 2.4.4, 
2.4.5, 2.4.6, 3.2.2, 3.3.4.1, 3.5.2, 
5.6.1.3, 8.3.2.1 

Skatteavtalet med Tanzania  1.5.2.1, 
1.5.3.1, 2.3.2, 2.3.3.1, 2.3.3.3, 2.4.1, 
2.4.2.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 
2.5.8, 3.2.2, 3.3.4.1, 5.6.1.3, 5.6.2.2 

Skatteavtalet med Thailand  1.5.2.1, 
1.5.3.1, 1.6, 2.2, 2.3.2, 2.3.3.2, 
2.3.3.3, 2.4.1, 2.4.2.1, 2.4.2.2, 2.4.3, 
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.5.8, 3.2.2, 5.6.1.3 

Skatteavtalet med Tjeckoslovakien (inkl. 
Tjeckien, Slovakien)  1.5.2.1, 1.5.3.1, 
2.2, 2.3.2, 2.3.3.1, 2.3.3.2, 2.3.3.3, 
2.4.1, 2.4.2.1, 2.4.3, 2.4.4, 3.2.2, 
3.3.4.1 

Skatteavtalet med Trinidad och Tobago  
1.5.2.1, 1.5.3.1, 2.2, 2.3.2, 2.3.3.3, 
2.4.1, 2.4.2.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 
2.5.8, 3.2.2 

Skatteavtalet med Tunisien  1.5.2.1, 
1.5.3.1, 2.3.2, 2.3.3.1, 2.3.3.2, 2.3.3.3, 
2.4.1, 2.4.2.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 
2.4.6, 2.5.7, 3.2.2, 3.3.4.1 

Skatteavtalet med Turkiet  1.5.2.1, 2.2, 
2.3.2, 2.3.3.1, 2.3.3.2, 2.3.3.3, 2.4.1, 
2.4.2.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.5.8, 
3.2.2, 3.3.2.3, 3.3.4.1, 3.3.5.3, 5.6.1.3 

Skatteavtalet med Tyskland  1.3, 1.5.2.1, 
2.3.2, 2.3.3.1, 2.3.3.2, 2.3.3.3, 2.3.4, 
2.3.5, 2.4.1, 2.4.2.1, 2.4.3, 2.4.7, 
2.5.1, 2.5.4, 2.5.11, 3.2.2, 3.3.3, 
3.3.4.1, 3.3.5.1, 3.3.5.3, 5.6.2.3 

Skatteavtalet med Ukraina  1.5.2.1, 
1.5.3.1, 2.2, 2.3.2, 2.3.3.3, 2.4.1, 
2.4.2.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.5.8, 
3.2.2, 3.3.4.1, 5.6.1.3 

Skatteavtalet med Ungern  1.5.2.1, 
1.5.3.1, 2.2, 2.3.2, 2.3.3.3, 2.4.1, 
2.4.2.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.5.7, 
3.2.2, 3.3.4.1, 5.6.1.3 

Skatteavtalet med USA  1.5.2.1, 1.5.3.1, 
2.3.3.1, 2.3.3.2, 2.3.3.3, 2.3.4, 2.4.1, 
2.4.2.1, 2.4.2.2, 2.4.3, 2.4.7, 2.5.1, 
2.5.6, 2.5.9, 2.6.1, 3.3.2, 3.3.4.1, 
3.3.5.2, 3.3.5.3, 5.6.1.3 

Skatteavtalet med Vietnam  1.5.2.1, 2.3.2, 
2.4.1, 2.4.5, 2.5.2, 2.5.8, 3.2.2, 5.6.1.3 

Skatteavtalet med Vitryssland  1.5.2.1, 
1.5.3.1, 2.2, 2.3.2, 2.3.3.3, 2.4.1, 
2.4.2.1, 2.3.2.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 
2.5.8, 3.2.2, 3.3.4.1 

Skatteavtalet med Venezuela  1.5.2.1, 
1.5.3.1, 2.3.2, 2.3.3.1, 2.3.3.2, 2.3.3.3, 
2.4.1, 2.4.2.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 
2.4.6, 2.5.8, 2.7.1, 3.2.2, 3.3.2.3, 
3.3.4.1, 3.3.5.3, 5.6.1.3 

Skatteavtalet med Zambia  1.5.2.1, 
1.5.3.1, 2.3.2, 2.3.3.1, 2.3.3.2, 2.3.3.3, 
2.4.1, 2.4.2.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 
2.4.6, 2.5.8, 3.2.2, 3.3.4.1 
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Skatteavtalet med Zimbabwe  1.5.2.1, 
1.5.3.1, 2.2, 2.3.2, 2.3.3.3, 2.4.1, 
2.4.2.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 
2.5.8, 2.6.2, 3.2.2, 3.3.4.1 

Skatteavtal med Österrike  1.5.2.1, 
1.5.3.1, 2.3.3.1, 2.3.3.2, 2.3.3.3, 2.4.1, 
2.4.2.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.5.2, 
3.2.2, 3.3.2.1, 3.3.2.4, 3.3.5.3, 5.6.1.3 

Skattebefriad  2.3.3.1, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.8, 
2.5.9, 2.5.13, 3.3.2.2, 5.5.4, 6.1, 6.3 

Skatteflykt  1.2.4, 2.3.4, 3.3.2.1, 5.3.2.2, 
5.6.1.3 

Skattesekretess  4.5.7, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.4, 
4.6.6.1, 4.6.6.2, 5.4.6, 8.2.4.2, 8.3.3.2 

Skiljeförfarande: 

 - se Art. 25.5 OECD MTC 

 - annat  1.7, 3.3.5.1 

Slovakien – se skatteavtalet med 
Tjeckoslovakien 

Slovenien – se skatteavtalet med 
Jugoslavien 

Sovjetunionen  2.2 

Språkval  1.5.2.1 

Språkversion  1.5.2.1, 5.4.5 

Statistik  1.1, 1.5.5, 1.7, 3.3.4.1, 8.4.2 

Stimuleringsåtgärder – se investerings-
främjande åtgärder 

Students – se Art. 20 OECD MTC 

Styrsignal  5.3.3, 5.3.4.1, 5.4.4, 5.4.5, 
5.5.2 

Ställningstagande  4.4.4, 5.4.4, 5.4.5, 
5.6.1.3, 5.6.2.9, 5.6.3.1 

Subdelegation  3.2.2, 3.2.4, 3.2.6, 3.5.2, 
5.3.2.2, 8.3.2.1 

 

T 

Tadzjikistan  2.2 

Taipei – se skatteavtalet med Taiwan 

Technical explanations  1.5.3.1, 2.3.3.3, 
2.3.4 

Tekniska tjänster  2.6.2, 2.6.4, 2.7.1 

Tidsbegränsade bestämmelser  2.4.4, 
2.4.8, 2.5.8, 2.5.13, 5.6.2.1, 5.6.2.2, 
5.6.2.5, 5.6.3.1 

Tidsfrist – se tidsgräns 

Tidsgräns (inkl. tidsfrist)  2.3.1, 2.3.3.1, 
2.3.5, 2.5.11, 3.3.2.3, 3.3.2.5, 3.3.4.1, 
3.3.4.2, 3.3.5.2, 3.3.5.3, 3.4, 3.5.1, 
3.5.2, 4.3.2.1, 4.4.2, 4.4.4, 4.5.1, 
4.5.1, 4.5.4, 4.5.10.1, 4.5.10.2, 8.3.3.2 

Tioårsregeln  1.6 

Tjeckien – se skatteavtalet med Tjecko-
slovakien 

Transfer pricing – se Art. 9.2 OECD 
MTC 

Transformation  5.4.3, 5.4.7.1 

Treårsregeln  4.4.4, 4.4.5.1 

Turkmenistan  2.2 

 

U 

Underkapitalisering  3.3.2.1 

United Nations Model  1.5.3.1 
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United States Model  1.5.3.1 

Utdelning – se Art. 10 OECD MTC 

Utflyttningsskatt  2.4.1 

Utrikesdepartementet  1.7, 4.6.3, 5.4.5, 
5.4.7.1, 5.6.1.3, 8.2.4.3 

Utrikespolitik  4.3.3, 4.6.3 

Utrikessekretess  3.3.5.2, 4.5.7, 4.5.10.1, 
4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 4.6.5, 
4.6.6.1, 4.6.6.2, 5.4.6, 5.4.7.1, 8.2.4.2, 
8.3.3.2 

Utväxling  2.4.4, 3.3.4.1, 4.6.1, 4.6.2, 
5.4.2, 5.6.2.2 

Uzbekistan  2.2 

 

V/W 

Verkställighetsföreskrift  1.7, 5.3.1, 
5.3.2.3, 5.3.4.1, 5.3.4.2, 5.4.4, 5.4.7.1, 
5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.5.1, 5.6.2.1, 
5.6.2.2, 5.6.2.3, 5.6.2.4, 5.6.2.6, 
5.6.2.7, 5.6.2.8, 5.6.2.9, 5.6.3.1, 6.3, 
8.2.4.3, 8.3.2.3 

 

Å 

Återställande av försutten tid  4.4.2, 
4.4.51 

 

Ä 

 

Ö 

Ömsesidig handräckning – Art. 27 OECD 
MTC 

Överklaga  1.2.3.3, 1.5.5, 1.6, 2.2, 3.2.3, 
3.3.2.2, 3.3.5.1, 4.3.2.2, 4.4.2, 4.4.3, 
4.4.4, 4.4.5.1, 4.4.5.2, 4.5.1, 4.5.3, 
4.5.7, 4.5.8, 4.5.9, 4.5.10.1, 4.5.10.2, 
4.6.2, 4.6.6.1, 5.5.2, 5.5.4, 8.2.4.2, 
8.3.3.2 
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