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Sammanfattning 

Begreppet beneficial owner finns i artiklarna 10, 11 och 12 i OECD:s modellavtal och är 

viktigt då det krävs att en part utgör beneficial owner för att denne ska ha rätt till den skat-

telättnad som erbjuds i de relevanta artiklarna. Då begreppet är oklart har OECD gett ut 

förslag på nya kommentarer till det i avsikt att klargöra dess innebörd. Uppsatsens syfte är 

att utreda innebörden av beneficial owner i artiklarna 10, 11 och 12 i OECD:s modellavtal 

från ett tolknings och tillämpnings perspektiv. 

Av utredningen framkom att begreppet enbart bör tolkas enligt modellavtalet och att det 

ska tillämpas i situationer, i vilket en mottagare av en inkomst har en skyldighet relaterad till 

att vidarebefordra inkomsten till en annan part och därför agerar som en mellanhandel. 

Om en part har en sådan skyldighet kan denne inte utgöra beneficial owner. I nuläget är 

dock termen relaterad oklar och författaren anser att den bör klargöras av OECD snarast. 

Vid utredningen om en part utgör beneficial owner bör först ett legalt tillvägagångsätt an-

vändas för att undersöka om det finns en skyldighet relaterad till att vidarebefordra in-

komsten i partens legala dokument. Om detta inte hittas bör därefter både ett legalt och 

faktabaserat tillvägagångsätt användas, vid utredningen av fakta och omständigheter för att 

se om det finns substans som visar på att parten i praktiken är bunden (som om att parten 

hade en kontraktuell eller legal skyldighet) att vidarebefordra inkomsten.   

Författarens slutsats blev att en part för att utgöra beneficial owner måste vara den som har 

rätten att använda den mottagna inkomsten efter vilja och även vara den som faktiskt åtnju-

ter de ekonomiska fördelarna av denna. Vidare måste parten också behandlas som ägaren 

till inkomsten i skattehänseende i hemviststaten, då en skattelättnad inte bör ges om det 

inte föreligger en risk för dubbelbeskattning. 
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Abstract 

The term beneficial owner is contained in articles 10, 11 and 12 in the OECD Model 

Tax Convention and is of importance since it is required that a party is the beneficial 

owner in order to be entitled to the tax relief offered in the relevant articles. Since the 

term is unclear, OECD has published proposals for new comments to clarify its 

meaning. The purpose of this study is to investigate the meaning of the term benefi-

cial owner in articles 10, 11 and 12 in the OECD Model Tax Convention from an in-

terpretation and application perspective. 

The investigation revealed that the term should only be interpreted in accordance 

with the OECD Model Tax Convention and that it aims at a recipient who has an 

obligation related to forwarding an income to another party and who is therefore act-

ing as an intermediary. If a party has such an obligation, then he cannot be the bene-

ficial owner. At present the term related is unclear and the author thinks that it should 

be clarified by the OECD as soon as possible. 

When investigating whether a party is the beneficial owner a legal approach should 

be used first to examine whether there is an obligation related to forwarding the in-

come in the party's legal documents. If this is not found, then both a legal and factual 

approach should be used when examining the facts and circumstances in order to see 

if there is substance to show that the party is in practice bound (as if that party had a 

contractual or legal obligation) to forward the income. 

The author's conclusion is that a part to be the beneficial owner must be the one 

who has the right to use the received income as they wish and also be the one who 

actually enjoys the economic benefits of it. Furthermore, the party must also be 



 

 

treated as the owner of the income for tax purposes in the State of residence, since 

tax relief should not be given unless there is a risk of double taxation.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Begreppet beneficial owner återfinns i Organisation for Economic Co-operation and De-

velopments (OECD) modellavtal1. Begreppet är väsentligt då det används för att avgöra 

vilka som har rätt att ta del av de skattelättnader som erbjuds av artiklarna 10 (utdelning), 

11 (ränta) och 12 (royalties) i modellavtalet och vilka som faller utanför.2 Om en part utgör 

beneficial owner har denne rätt till de skattelättnader som erbjuds av de nämnda artiklarna.3 

Beneficial owner har en central betydelse i skatteavtal som slutits mellan länder. Detta på 

grund av att det är vanligt att länder baserar sina skatteavtal på OECD:s modellavtal.4 Av 

OECD:s medlemstater har över 200 avtal ingåtts som är baserade på modellavtalet. Vidare 

har även stater som inte är medlemmar i OECD influerats av modellavtalet i sina skatteav-

tal.5 

Oklarheter kring begreppet beneficial owner har gett upphov till diverse tolkningar av 

domstolar och skattemyndigheter i olika länder.6 Två fall som är identiska kan därför få 

olika utfall beroende på i vilket land en part har hemvist eller på grund av en stats tolkning 

av begreppet i praxis. Avsaknaden av en enhetlig tolkning gör att det förekommer en risk 

för dubbelbeskattning och skatteflykt.7 

                                                 
1 OECD (2012). OECD Model Tax Convention on Income and on Capital 2010 (Full Version). OECD Publishing. 

(OECD:s modellavtal).  

http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-
2010_9789264175181-en  

2 Artiklarna 10, 11 och 12 i OECD:s modellavtal. 

3  Ibid. 

4 Dahlberg, Mattias. Internationell  beskattning. Uppl 3:1. Lund: Studentlitteratur AB, 2012, s. 240. ( Dahlberg. 
Internationell beskattning) ; P. 13-14 i introduktionsavsnittet i OECD:s modellavtal. 

5 Ault, Hugh J. The role of the OECD commentaries in the interpretation of tax treaties. I Essays on interna-
tional taxation ( to Sidney. I Roberts), Albert H Herbert  &  Kees van Raad (red.), s.61. Deventer: Kluwer 
Law and Taxation Publishers, 1993.  

6 Bergman, Emelie. Förtydligande av innebörden av begreppet verklig mottagare i OECD:s modellavtal. Ernst and 
Young. 2011. ( Bergman.) 

 http://skattenatet.ey.se/2011/05/05/fortydligande-av-inneborden-av-begreppet-verklig-mottagare-i-
OECD:s-modellavtal/ ( Hämtad 2014-02-01) 

7 Ibid. 

http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-2010_9789264175181-en
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-2010_9789264175181-en
http://skattenatet.ey.se/2011/05/05/fortydligande-av-inneborden-av-begreppet-verklig-mottagare-i-oecds-modellavtal/
http://skattenatet.ey.se/2011/05/05/fortydligande-av-inneborden-av-begreppet-verklig-mottagare-i-oecds-modellavtal/
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OECD har utfärdat kommentarer till de ovanstående artiklarna i syfte att ge vägledning.8 

Kommentarerna till beneficial owner har dock ansett för vaga.9 Vidare är kommentarerna 

inte bindande utan utgör endast en rekommendation.10 

Med orsak av den internationella problematiken, i form av staters svårighet att förstå inne-

börden av begreppet beneficial owner samt att tolka och tillämpa det enhetligt, har OECD 

sedan 2008 arbetat mot att tydliggöra begreppet.11 År 2011 utgav OECD ett förslag på nya 

kommentarer rörande beneficial owner i avsikt att ge vidare vägledning och förståelse för 

begreppet. 2012 utgavs en reviderad version av förelaget.12 Då en skattelättnad endast ges i 

de relevanta artiklarna om en part utgör beneficial owner och då avsaknaden av en enhetlig 

tillämpning leder till risk för dubbelbeskattning och skatteflykt, är det av vikt att begreppets 

innebörd klargörs av OECD. 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med uppsatsen är att utreda innebörden av begreppet beneficial owner i artiklarna 10, 

11 och 12 i OECD:s modellavtal från ett tolknings och tillämpningsperspektiv.13  

Uppsatsen avgränsas genom att tyngdpunkten läggs på OECD syn på beneficial owner. 

Beneficial owner utreds vidare enbart som ett begrepp i OECD:s modellavtal och som en 

del av skatteavtal som baserats på OECD:s modellavtal. Hänsyn tas därför inte till inne-

börden av begreppet beneficial owner som förekommer i common law länder eller i andra 

länders nationella lagstiftningar.  

                                                 
8 P. 28 i introduktionsavsnittet i OECD:s modellavtal. 

9 OECD:s modellavtal ; OECD. Clarification of the meaning of ” beneficial owner” in the OECD model tax convention. 
Discussion draft, 29 april 2011. ( OECD: förslag från 2011)  s. 2. 

10 Dahlberg, Mattias. Vilket rättskällevärde har kommentaren till OECD:s modellavtal?. I Festskrift till Gustaf 
Lindencrona, Arvidsson, Melz & Silfverberg ( red.), s. 143. Stockholm: Norstedts Juridik, 2003. (Dahlberg. 
Vilket rättskällevärde har kommentaren till OECD:s modellavtal?) 

11 PWC. Tax policy bulletin- OECD releases revised discussion draft on beneficial ownership. 2012-10-22. 

http://www.pwc.com/en_GX/gx/tax/newsletters/tax-policy-bulletin/assets/pwc-oecd-releases-revised-
discussion-draft-beneficial-ownership.pdf ( Hämtad 2014-04-28) 

12 OECD:s förslag från 2011; OECD. OECD Model Tax Convention: Revised proposals concerning the meaning of 

”beneficial owner” in articles 10,11 and 12 , 19 october 2012 to 15 december 2012. ( OECD:s förslag från 2012) 

13 Artiklarna 10, 11 och 12 i OECD:s modellavtal. 

http://www.pwc.com/en_GX/gx/tax/newsletters/tax-policy-bulletin/assets/pwc-oecd-releases-revised-discussion-draft-beneficial-ownership.pdf
http://www.pwc.com/en_GX/gx/tax/newsletters/tax-policy-bulletin/assets/pwc-oecd-releases-revised-discussion-draft-beneficial-ownership.pdf
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1.3 Metod och material 

För att utreda begreppet beneficial owner i artikel 10, 11 och 12 i OECD:s modellavtal från 

ett tolknings och tillämpnings perspektiv har fokus lagts på OECD:s syn på begreppet. 

Detta utreds genom att undersöka de relevanta delarna av artiklarna 10, 11 och 12 i 

OECD:s modellavtal. Vidare utreds OECD:s syn på begreppet, delvis genom en undersök-

ning av OECD:s nuvarande kommentarer rörande beneficial owner och delvis genom en 

undersökning av de nya kommentarerna i OECD:s förslag från 2011 och i det reviderade 

förslaget från 2012.  

OECD:s syn på beneficial owner är relevant då begreppet har sitt ursprung i dess modell-

avtal och avtalet används av stater för att utforma sina skatteavtal. OECD:s modellavtal 

och dess kommentarer utgör inte en bindande rättsakt för OECD:s medlemsländer då av-

talet inte har tillräcklig konstitutionell legitimitet för att anses vara bindande. Istället utgör 

modellavtalet och de följande kommentarer endast en rekommendation till staterna som de 

kan följa vid förhandlingen av nya skatteavtal och vid tolkningen av dessa.14 Det som dock 

visar på ett betydande rättskällevärde av kommentarerna är det genomslag som de fått i 

praktiken. Modellavtalet och dess kommentarer används av stater vid avtalsförhandlingar 

både inom och utanför OECD kretsen. Vidare används modellavtalet och dess kommenta-

rer även av domstolar, skattemyndigheter, ombud och av skatteskyldiga.15 OECD:s kom-

mentarer bör därför, även om de inte har någon bindande effekt, utgöra ett viktigt hjälp-

medel för tolkningen och tillämpningen av skatteavtal och begreppen i dessa, så som av 

beneficial owner som saknar en allmänt accepterad definition. Genom kommentarerna 

skapas vidare en möjlighet till en enhetlig tillämpning av skatteavtal.  

Författaren har valt att enbart redogöra för två rättsfall, då praxis gällande beneficial owner 

är oenhetlig och då uppsatsens fokus är på OECD:s syn på begreppet. Det ena fallet är från 

Storbritannien och det andra är från Kanada. Att rättsfallen är från olika stater utgör inte 

ett problem, då syftet med att inkludera fallen är att påvisa hur domstolar på grund av bris-

ten av en klar tolknings och tillämpningsmetod av begreppet, tolkar begreppet olika och 

därför ställer skilda krav på vad som krävs för att en part ska utgöra beneficial owner. 

                                                 
14 Dahlberg. Internationell beskattning, s.241; Dahlberg. Vilket rättskällevärde har kommentaren till OECD:s 

modellavtal?, s. 143. 

15 Dahlberg. Vilket rättskällevärde har kommentaren till OECD:s modellavtal?, s.154 f. 



 

 
4 

Rättsfallen har därmed inte använts med avsikten att vara uttömmande utan enbart för att 

visa läsaren den problematik som i nuläget finns kring begreppets tolkning och tillämpning. 

Vägledning söks även i Wienkonventionen om traktaträtten som är en internationell över-

enskommelse rörande hur mellanstatliga avtal, som skatteavtal, ska tolkas och tillämpas.16 

Uppsatsen redogör för de relevanta delarna av artikel 31 som är allmänt vägledande artikel 

för tolkningen av skatteavtal. Detta för att utreda innebörden av begreppet beneficial 

owner i artiklarna 10, 11 och 12 i skatteavtal som är baserade på OECD:s modellavtal.  

Uppsatsen har vidare använt sig av doktrin i syfte att nyansera begreppet beneficial owner 

för läsaren genom att ta in fler synsätt och tankar rörande begreppets innebörd. Doktrin är 

inte bindande men kan vara användbar i fall där rättsläget är oklart för att få vägledning 

från andra parter som är insatta i problematiken.17  

Då uppsatsens fokus är att utreda innebörden av beneficial owner i OECD:s modellavtal, 

är terminologin som används av OECD ytterst relevant. Beneficial owner har diskuterats 

under ett flertal år, dock har detta skett nästan enbart på engelska. Detta gör att inte alla 

ord som används av OECD i relation till beneficial owner har översatts till svenska. De ord 

som åsyftas är nominee, fiduciary och ordet conduit. Författaren har efter att ha undersökt 

dessa ord valt att använda sig av deras engelska termer. Detta för att ingen rättvis och klar 

definition av orden finns i det svenska språket. Vidare tillåter användningen av de engelska 

termerna att orden ges dess originella och rätta innebörd. För att läsaren ska förstå inne-

börden av nominee, fiduciary och conduit behandlas dessa i avsnittet om terminologi i 

uppsatsen. I terminologi avsnittet förklaras även termen agent då termen är av betydelse i 

OECD:s kommentarer till beneficial owner. För att förklara termerna har bland annat ord-

boken Black’s law dictionary18 och rapporten “double taxation convention and the use of 

conduit companys”19 använts. Ordboken Black’s law dictionary bör utgöra ett accepterat 

verktyg för att hitta en lämplig definition av en engelsk term, då den tidigare använts av 

                                                 
16 Nationalencyklopedin. Wienkonventionen 1969 om traktaträtten .u.å. 

 http://www.ne.se/wienkonventionen-1969-om-traktaträtten (Hämtad 2014-03-23) 

17 Samuelsson, Joel & Melander, Jan. Tolkning och tillämpning. 2 uppl. Uppsala: Iustus förlag, 2003, s.48. 

18 Garner A , Bryan. (red.). Black’s law dictionary. Uppl 9. Minnesota: West group, 2009.  (Black’s law diction-
ary) 

19 OECD (2012). R(6). Double taxation conventions and the use of conduit companies. OECD Model Tax 
Convention on Income and on Capital 2010 (Full Version). OECD Publishing.  (Double taxation conventions and 
the use of conduit companies) 

http://www.ne.se/wienkonventionen-1969-om-traktaträtten
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både domstol och i artiklar för att utreda innebörden av ord kopplade till beneficial 

owner.20 Rapporten “double taxation convention and the use of conduit companys” är spe-

cifikt indiktad på conduit företag och bör därför utgöra ett lämpligt hjälpmedel för att för-

klara innebörden av conduit. 

1.4 Disposition  

Uppsatsen börjar med en redogörelse av de relevanta delarna av artiklarna 10, 11 och 12 i 

OECD:s modellavtal och de tillhörande kommentarerna till beneficial owner. Detta sker 

med syftet att ge läsaren en inblick i OECD:s nuvarande material för tolkningen av benefi-

cial owner. Syftet är också att visa på det tolkningsproblem som i nuläget finns rörande be-

greppet. Kapitlet avslutas med en analys med egna kommentarer. 

Det tredje kapitlet fokuserar på tolkningen av begreppet beneficial owner utifrån artikel 3.2 

i OECD:s modellavtal, Wienkonventionen om traktaträtten och i praxis. Kapitlet börjar 

med en beskrivning av artikel 3.2 i OECD:s modellavtal som anger hur termer som inte 

finns definierade i modellavtalet, så som beneficial owner, ska behandlas. Därefter sker en 

analys av artikel 3.2 i relation till begreppet beneficial owner. Sedan beskrivs de relevanta 

delarna av artikeln 31 i Wienkonventionen om traktaträtten som är en generell tolkningsre-

gel som används för att tolka oklarheter i skatteavtal. Därefter görs en analys av artikel 31 i 

relation till begreppet beneficial owner. Detta sker i syfte att utreda begreppet beneficial 

owner i skatteavtal som är baserade på OECD:s modellavtal. I kapitlet redogörs därefter 

för två rättsfall som behandlar begreppet. Detta sker med avsikt att visa på den problematik 

och de tolknings skillnader som i nuläget föreligger kring begreppet beneficial owner. Ka-

pitlet avslutas med en analys av de återgivan rättsfallen med egna kommentarer. 

Det fjärde kapitlet går in på OECD:s förslag på nya kommentarer som har i syfte att klar-

göra innebörden av begreppet beneficial owner. En redogörelse sker därför av OECD:s re-

viderade förslag från 2012. Även delar av förslaget från 2011 har inkluderas i redogörelsen, 

dock enbart till den del som de påvisar en väsentlig skillnad mellan de två förslagen som 

                                                 
20 Velcro Canada Inc. V. Her majesty the Queen, 2012  TCC 57. ( Tax Court of Canada) ; Ryynänen, Olli .The 

concept of a Beneficial owner in the application of finnish tax treaties. Scandinavian studies in law volume 44 (2003) : 

345-366. (Ryynänen) 

http://www.scandinavianlaw.se/pdf/44-21.pdf ( Hämtad 2014-02-25) 

 

http://www.scandinavianlaw.se/pdf/44-21.pdf
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kan bidra till en diskussion. Därefter sker en analys med egna kommentarer av OECD:s 

nya föreslagna kommentarer.  

Det femte och sista kapitlet besvarar uppsatsens syfte genom att redogöra för innebörden 

av beneficial owner i artiklarna 10, 11 och 12 i OECD:s modellavtal från ett tolknings och 

tillämpningsperspektiv. Kapitlet avslutas med egna kommentarer. 

1.5 Terminologi 

OECD använder termerna nominee, fiduciary och conduit i dess kommentarer som behandlar 

begreppet beneficial owner. Dessa ord har ingen klar definition i det svenska språket. För-

fattaren har därför, i avsikt att ge termerna en rättvis och korrekt innebörd, valt att använda 

sig av deras engelska terminologi. För att läsaren ska förstå innebörden av de engelska ter-

merna som används i uppsatsen förklaras de nedan. OECD använder även termen agent i 

kommentarerna till beneficial owner och den är av betydelse i kommentarerna. Därför för-

klaras också denna term nedan i avsikt att ge läsaren en förståelse av dess innebörd. 

Termen nominee defineras som  

 ” A person designated to act in place of another … In a very limited way.” 21 

Termen kan även definieras som 

“A part who holds bare legal title for the benefit of others or who receives and distributes funds for the bene-

fit of others.” 22  

En nominee utgörs därmed av en person som agerar i en annan parts plats med en begrän-

sad handlingsfrihet. 

Definitionen av fiduciary är 

 “… a person who is required to act for the benefit of another person on all matters within the scope of their 

relationship; one who owes to another the duties of good faith, trust, confidence, and candor …” 23 

                                                 
21 Black’s law dictionary, s.1149.  

22 Ibid, s.1149. 

23 Ibid, s.702. 
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Som exempel på termen, anges att en företagstjänsteman är en fiduciary till företaget. 24 Det 

som kan utläsas av detta är att en fiduciary utgörs av en person som agerar för  en annan 

parts vägnar och för dess fördel inom den handlingsfrihet som getts. 

När det gäller ordet conduit definieras detta som 

” A person or organization that acts as a channel for the transmission of something”25 

Vägledning för innebörden av conduit kan också tas från rapporten ”double taxation con-

vention and the use of conduit companys”. I denna anges att situationer rörande conduit 

företag är de som skapat mest oro för att en felaktig användning sker av skatteavtal.  Detta 

genom att ett företag i en avtalsslutande stat agerar som  

”… a conduit for channeling income economically accruing to a person in another state who is thereby able 

to take advantage ‘ improperly’ of the benefits provided by a tax treaty.”26 

Oron ligger i att en person som agerar genom ett conduit företag får åtnjuta skattefördelar 

som personen inte skulle ha fått annars.27 

Definition av conduit tillsammans med exemplet i rapporten ”double taxation convention 

and the use of conduit companys” indikerar på att en conduit utgörs en part vars igenom en 

transaktion förs till en annan person. 

Termen agent defineras som 

” One who is authorized to act for or in place of another” 28 

Termen syftar därmed på en part som är auktoriserad att handlar för eller i stället av en an-

nan part. 

                                                 
24 Ibid, s.702. 

25 Oxford dictionaries. Conduit .u.å.  

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/conduit?q=conduit ( Hämtad 2014-04-20) 

26  P.1. Double taxation conventions and the use of conduit companies. 

27 Ibid, p. 1-.2. 

28 Black’s law dictionary, s.72. 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/conduit?q=conduit
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2  Begreppet beneficial owner 

2.1 Inledning 

Begreppet beneficial owner har sin grund i anglosaxisk rättstradition och bygger på tanke-

sättet att man ska skilja mellan formell äganderätt och ekonomisk äganderätt.29 Begreppet 

introducerades för första gången i OECD:s modellavtal år 1977.30 Vid den tidpunkten hade 

ingen av medlemsländerna begreppet i sin skattelagstiftning, dock förekom det i många 

common law länders trust law.31 Begreppet beneficial owner används i artiklarna 10 (utdel-

ning), 11 (ränta) och 12 (royalty) i OECD:s modellavtal för att avgöra om en part har rätt 

att ta del av den skattelättnad som erbjuds i artiklarna.32 Det är enbart om en part anses ut-

göra beneficial owner som denne har rätt till en skattelättnad, i annat fall ges inte denna 

fördel.33   

OECD:s modellavtal används som mall för att utforma skatteavtal och begreppet beneficial 

owner har därför inkluderats i ett flertal skatteavtal som ingåtts mellan stater.34 Problem 

uppstår därför om begreppet inte tolkas enhetligt av avtalsslutande stater, då detta leder till 

olika tillämpningar av de ovannämnda artiklarna och skapar risk för dubbelbeskattning och 

skatteflykt.35  

För att utreda begreppet beneficial owner kommer uppsatsen börja med att redogöra för 

begreppet i OECD:s modellavtal och i dess kommentarer. 

                                                 
29 Kleist, David. HFDs bedömning av vem som ” faktiskt har rätt till inkomsten”- det första svenska avgörandet om benefi-

cial owner?. SN (2012),  s.622.  

( Hämtad från Karnov 2014-02-01) 

30 Artikel 10, history, para 2 i OECD:s modellavtal, artikel 11, history, para 3 i OECD:s modellavtal och artikel 
12, history, para 2 i OECD:s modellavtal. 

31 Van Raad, Kees. Report on Beneficial ownership under OECD model Convention and commentaries. Ibdt. 2011-09-27, 
s. 1. 

http://www.ibdt.com.br/material/arquivos/Atas/jfb_20111020093958.pdf (Hämtad 2014-03-26) 

32 Dahlberg. Internationell beskattning, s.274.  

33 Artiklarna 10, 11 och 12 i OECD:s modellavtal. 

34 P. 13 i introduktionsavsnittet i OECD:s modellavtal; Dahlberg. Internationell beskattning, s.240. 

35 Bergman.  

   

http://www.ibdt.com.br/material/arquivos/Atas/jfb_20111020093958.pdf
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2.2 OECD:s modellavtal  

2.2.1 Beneficial owner i artikel 10,11 och 12  

Artikel 10 i OECD:s modellavtal handlar om beskattningen av utdelningar. Artikeln anger 

att utdelningar som betalas från ett bolag i den ena avtalsslutandestaten (källstaten) till en 

part med hemvist i den andra avtalsslutande staten (hemviststaten) får beskattas i hemvist-

staten.36 Därefter anges att beskattning även får ske i källstaten om detta följer av landets lag. 

Om den som utgör beneficial owner har hemvist i hemviststaten får källstaten endast ta ut 

en skatt med högst 5 % av utdelningens bruttobelopp. Detta förutsätter dock att den som 

utgör beneficial owner är ett bolag (ej handelsbolag) som innehar minst 25 % av det utbeta-

lande bolagets kapital. I övriga fall, då en part inte anses utgöra beneficial owner, är det till-

låtet för källstaten att ta ut en skatt på utdelning med maximalt 15 % av utdelningens brut-

tobelopp.37  

Artikel 11 i OECD:s modellavtal rör beskattning av ränta. Artikeln anger att ränta som be-

talas från källstaten till en person med hemvist i hemviststaten, får beskattas i hemviststa-

ten.38 Därefter anges att även källstaten har rätt att beskatta ränteinkomsten. Det finns dock 

vissa begränsningar rörande denna beskattning. Om den part som utgör beneficial owner 

har hemvist i hemviststaten, får källstatens skatt på ränteinkomsten inte överstiga 10 % av 

räntans bruttobelopp. I annat fall då en part inte anses utgöra beneficial owner är det tillåtet 

för källstaten att ta ut en högre skatt på ränteinkomsten.39 

Artikel 12 rör beskattningen av royalty. Den anger att royalty som härrör från en avtalsslu-

tande stat och som är beneficially owned av en person med hemvist i hemviststaten endast 

får beskattas i hemviststaten. Artikel 12 är därmed tydlig med att det endast är hemviststa-

ten som har beskattningsrätt gällande royalty.40 

Avsikten med att inkludera beneficial owner i artikel 10 och artikel 11 var att klargöra or-

den paid to… a resident som används i artiklarnas första stycke.41  I artikel 12 var avsikten 

                                                 
36 Artikel 10.1 i OECD:s modellavtal  

37 Artikel 10.2 1 st.  i OECD:s modellavtal; Dahlberg. Internationell beskattning, s. 275. 

38 Artikel 11.1  i OECD:s modellavtal. 

39 Artikel 11.2 i OECD:s modellavtal; Dahlberg. Internationell beskattning, s. 275. 

40 Artikel 12 i OECD:s modellavtal; Dahlberg. Internationell beskattning, s. 276. 

41 P. 12 i kommentaren till artikel 10 i OECD:s modellavtal; P. 9 i kommentaren till artikel 11 i OECD:s mo-
dellavtal. 
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med begreppet att klargöra hur artikeln förhåller sig till betalningar till en mellanhandel.42 

Det huvudsakliga syftet med tillägget av beneficial owner i de tre artiklarna var dock att tyd-

liggöra att källstaten inte är skyldig att ge upp sin beskattningsrätt enbart på grund av att in-

komsten mottogs direkt av en person med hemvist i en stat med vilket källstaten har slutit 

avtal.43   

För att få en bättre förståelse av begreppet beneficial owner i de tre ovannämnda artiklarna 

kommer härnäst dess kommentarer att undersökas. 

2.2.2 OECD:s kommentarer till beneficial owner 

OECD har kommentarer till alla artiklarna i modellavtalet i avsikt att ge vidare vägledning. 

Kommentarerna är inte bindande men det rekommenderas att de ska följas då skatteavtal 

förhandlas fram eller tolkas. Kommentarerna kan dock anses ha ett betydande rättskälle-

värde på grund av det genomslag som de fått i praktiken, i form av att de används av stater 

vid avtalsförhandlingar både inom och utanför OECD kretsen och även används av dom-

stolar, skattemyndigheter, ombud och av skatteskyldiga.44  

Kommentarerna till artiklarna 10, 11 och 12 rörande begreppet beneficial owner och dess 

tolkning och tillämpning är identiska. I dessa anges att  

”The term ‘beneficial owner’ is not used in a narrow technical sense, rather, it should be understood in its 

context and in the light of the objects and purposes of the convention, including avoiding double taxation 

and the  prevention of fiscal evasion and avoidance.” 45 

Av det ovan angivna kan beaktas att särskild vikt vid tolkningen av begreppet ska läggas på 

ändamålet och syftet med modellavtalet, inklusive undvikande av dubbelbeskattning och 

förebyggande av skatteflykt och skatteundandragande. Vidare framgår att begreppet ska ha 

en bred tolkning. Det anges inte närmare i kommentarerna hur man ska tolka beneficial 

owner i relation till dessa faktorer. 

                                                 
42 P. 4 i kommentaren till artikel 12 i OECD:s modellavtal. 

43 P. 12 i kommentaren till artikel 10 OECD:s modellavtal; P. 9 i kommentaren till artikel 11 i OECD:s mo-
dellavtal; P. 4 i kommentaren till artikel 12 i OECD:s modellavtal. 

44 Dahlberg. Vilket rättskällevärde har kommentaren till OECD:s modellavtal?, s.154 f; Dahlberg. Internationell 
beskattning, s. 241. 

45  P. 12 i kommentaren till artikel 10 i OECD:s modellavtal; Punkt 9 i kommentaren till artikel 11 i OECD:s 
modellavtal; P.4 i kommentaren till artikel 12 i OECD:s modellavtal. 
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 Däremot anges två situationer i vilket det inte är lämpligt att med hänsyn till ändamålet och 

syftet med modellavtalet medge skattelättnad. Det första exemplet rör en situation i vilket 

inkomst betalas från källstaten och mottags av en part i hemviststaten, som agerar som en 

agent eller nominee. Det är då inte lämpligt att medge skattelättnad eller skattebefrielse till 

agenten eller nomineen enbart på grund av att parten har hemvist i den andra avtalsslu-

tande staten och är den som mottar inkomsten. Detta på grund av att det inte föreligger 

någon risk för dubbelbeskattning då parten inte behandlas som ägaren av inkomsten i skat-

tehänseende i hemviststaten.46  

Det andra exemplet behandlar en liknande situation. Den rör andra parter än agenter och 

nominees, i vilken en part agerar som en conduit för en person som är den som faktiskt åt-

njuter fördelarna av inkomsten. Även här anser OECD att det inte skulle överensstämma 

med modellavtalets ändamål och syfte, att källstaten gav skattelättnad eller skattebefrielse 

till parten. Vägledning gällande conduit företag kan vidare hittas i rapporten ”Double taxat-

ion conventions and use of conduit companies” som OECD refererar till i sina kommenta-

rer. I rapporten diskuteras conduit företag och det anges att dessa vanligtvis inte kan vara 

beneficial owner om  

”… through the formal owner, it has, as a practical matter, very narrow powers which render it, in relation 

to the income concerned a mere fiduciary or administrator acting on account on the interested parties.” 47 

Därmed kan conduit företag normalt inte utgöra beneficial owner om de genom den for-

mella ägaren, i praktiken, har så begränsad handlingsfrihet att parten i relation till inkoms-

ten, enbart är att ses som en fiduciary eller administratör åt en annan person. 

2.2.3 Sammanfattning  

Begreppet beneficial owner lades till i 10, 11 och 12 i OECD:s modellavtal för att klargöra 

att källstaten inte var skyldig att ge upp sin beskattningsrätt enbart på grund av att inkoms-

ten mottags direkt av en person med hemvist i en stat med vilket källstaten har slutit avtal. 

Om en part utgör beneficial owner har den enligt de ovannämnda artiklarna rätt till en 

förmånlig skattelättnad, i annat fall kan en högre skatt tas ut av källstaten. 

                                                 
46 P. 12.1 i kommentaren till artikel 10 i OECD:s modellavtal; P. 10 i kommentaren till artikel 11 i OECD:s 

modellavtal; P. 4.1 i kommentaren till artikel 12 i OECD:s modellavtal. 

47 Ibid.  
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Enligt OECD ska beneficial owner tolkas brett och med hänsyn till modellavtalets syfte 

och ändamål, vilket inkluderar undvikande av dubbelbeskattning och förebyggande av skat-

teflykt och skatteundandragande. Det strider mot modellavtalets ändamål och syfte att ge 

skattelättnad eller skattebefrielse om det inte föreligger någon risk för dubbelbeskattning. 

En risk för dubbelbeskattning föreligger om en part behandlas som ägaren av inkomsten i 

skattehänseende i hemviststaten. Vidare strider det även mot modellavtalets ändamål och 

syfte att skattelättnad eller skattebefrielse ges till en part som agerar som conduit för en an-

nan person som är den som faktiskt åtnjuter fördelarna av inkomsten. När det gäller 

conduit företag anses dessa normalt inte kunna utgöra beneficial owner, om de genom den 

formella ägaren, i praktiken, har så begränsad handlingsfrihet att parten i relation till in-

komsten, enbart är att ses som en fiduciary eller administratör åt en annan person. 

2.2.4 Analys och egna kommentarer 

En uppfattning är att innebörden av begreppet beneficial owner inte gick att förstå vid tid-

punkten då det inkluderades i modellavtalet, varken genom kommentarerna, samman-

hanget av modellavtalet eller av modellavtalet i sin helhet. Det enda som stod klart var att 

syftet med begreppet var att hindra personer som inte skulle ha rätt till en skattelättnad, att 

få det genom en mellanhandel.48 En annan uppfattning är att beneficial owner används i 

syfte att förebygga att personer vars hemstat är i en icke avtalsslutande stat ska kunna dra 

fördel av skatteavtalet, så kallad treaty shopping. Treaty shopping innebär att en part etablerar 

sig i en stat, endast med syftet att dra fördel av statens skatteavtal.49 Åsikten finns också att 

beneficial owner används i de tre artiklarna för att beteckna den verkliga ägaren och skilja 

denna ifrån agenter och nominees eller andra liknande intermediärer som inte utgör den 

verkliga mottagaren.50 

Av OECD:s kommentarer kan det uppfattas som om det är två typer av parter som be-

greppet beneficial owner försöker exkludera från att ta del av skattelättnaderna i artiklarna 

10, 11 och 12 i modellavtalet. Den första typen utgörs av parter som enbart agerar som 

agenter eller nominees och inte behandlas som mottagaren av inkomsten i hemviststaten. 51 

                                                 
48 Ryynänen, s. 353  

49 Dahlberg. Internationell beskattning, s 277; Baker,  Philip. Double taxation conventions. London: Sweet and Max-
well,  2012, s. 10-4 f. ( Baker ) 

50 Ryynänen, s.359. 

51 Baker, s. 10-5. 
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Man kan tolka det som att detta även inkluderar andra liknande intermediärer som agerar 

som mellanhandel mellan den parten som utgör beneficial owner och den part som betalar 

inkomsten.52   

 Den andra typen av parter som anses hindras från att utgöra beneficial owner är andra 

former av conduits som genom den formella ägaren, har så pass lite handlingsfrihet till in-

komsten att de är att ses som fiduciary eller administratörer till den part som egentligen ut-

gör beneficial owner till inkomsten. När det gäller conduit företag finns tolkningen att 

OECD genom sina kommentarer menar på att en part inte kan hindras från att utgöra 

beneficial owner enbart för att de utgör en conduit. Utan för att en part som är conduit inte 

ska kunna utgöra beneficial owner krävs att parten har restriktioner som gör att den enbart 

är att ses som en fiduciary eller administratörer i relation till inkomsten.53  

Uppfattningen finns också att modellavtalet inte kräver att den part som utgör beneficial 

owner till utdelningen, räntan eller royaltyn också är beneficial owner till tillgången som 

föranleder inkomsten (aktierna för vilket utdelning ges, lånet för vilken ränta betalas eller 

de rättigheterna för vilket royaltyn betalas). Beneficial owner kan vidare anses behandlas i 

de relevanta artiklarna utan att det anges hur ägandeskapet av tillgångarna ska hanteras. Om 

en part inte är ägare till en tillgång, bör detta dock leda till att en granskning sker gällande 

huruvida parten åtnjuter fördelarna av tillgången eller enbart agerar som en agent till parten 

som faktiskt äger tillgången. Ägandeskapet till en tillgång kan därför ge vägledning till vem 

som åtnjuter fördelarna av inkomsten. Dock kan det uppfattas som att det inte är avgö-

rande, då det kan tolkas som att den part som utgör beneficial owner inte behöver inneha 

ägandeskapet till tillgången som föranlett inkomsten. 54 

Författaren anser att man av OECD:s kommentarer kan utläsa att en part med automatik 

inte ska ha rätt till en skattelättnad eller skattebefrielse enbart för att parten är den som tar 

emot en inkomst i hemviststaten. Utan för att utgöra beneficial owner enligt modellavtalets 

ändamål och syfte krävs att det föreligger risk för dubbelbeskattning genom att parten be-

handlas som ägaren av inkomsten i skattehänseende i hemviststaten. Vidare är det nödvändigt att 

                                                 
52 Ryynänen, s.354. 

53 Baker, s. 10-5 f. 

54 Ryynänen, s.358. 
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en part åtnjuter fördelarna av inkomsten, då conduit företag inte kan utgöra beneficial owner 

om de faktiska fördelarna av inkomsten innehas av en annan part. 

Gällande agenter och nominees anges tydligt att dessa inte kan utgöra beneficial owner. 

När det gäller conduit företag är däremot kommentarerna inte tydliga då det anges att dessa 

inte normalt kan utgöra beneficial owner, vilket lämnar det öppet för tolkningen att det kan 

finnas undantagsfall i vilka de kan kvalificeras. Författaren är dock tveksam till om det är 

möjligt, eftersom kommentarerna indikerar på att det krävs att en part behandlas som äga-

ren av inkomsten i skattehänseende i hemviststaten och även att parten åtnjuter de faktiska 

fördelarna med inkomsten för att denne ska utgöra beneficial owner.  

Som kan utläsas av det ovanstående så ger varken artiklarna 10, 11 och 12 i OECD:s mo-

dellavtal eller dess kommentarer en klarhet rörande innebörden eller tolkningen och till-

lämpningen av begreppet beneficial owner. Detta lämnar det öppet för tolkningar rörande 

vad som krävs för att utgöra beneficial owner och ha rätt till en skattelättnad i artiklarna 10, 

11 och 12 i OECD:s modellavtal. Med orsak av den oklarhet som består kring innebörden 

av begreppet beneficial owner måste vägledning sökas på annat håll. 
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3 Tolkningar av begreppet beneficial owner 

3.1 Inledning 

Beneficial owner i artiklarna 10, 11 och 12 i OECD:s modellavtal har ingen allmänt accep-

terad definition. Det finns inte definierat i OECD:s modellavtal och OECD:s kommentarer 

till artiklarna 10, 11 och 12, där begreppet ingår, lämnar ett stort tolkningsutrymme. I ka-

pitlet kommer därför en utredning göras utifrån andra källor som har en anknytning till 

beneficial owner i OECD:s modellavtal. Utredningen kommer att göras dels i syfte att hitta 

vägledning till hur beneficial owner ska tolkas och dels för att belysa den problematik som i 

nuläget finns rörande tolkningen av begreppet.  

3.2 Hur odefinierade termer i modellavtalet ska tolkas 

Vägledning rörande tolkningen av beneficial owner kan hittas i artikel 3.2 i OECD:s mo-

dellavtal. Artikeln behandlar termer som finns i modellavtalet men inte är definierade i det 

och anger hur dessa ska behandlas. 

Artikel 3.2 anger att 

”As regards to 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 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 the other laws of that State.” 55 

Artikeln anger att det är tillåtet för en avtalsslutande stat som vill tillämpa avtalet att, då en 

definition saknas i modellavtalet, ge termen den betydelse som den har i den avtalsslutande 

statens interna lagstiftning. Den interna skattelagstiftningens betydelse av begreppet ska ges 

företräde framför dess betydelse i andra lagstiftningar inom landet.56 Termen får dock en-

bart tolkas i enlighet med den nationella lagstiftningen om inget annat framgår av samman-

hanget. Sammanhanget fastställs framförallt av den avsikt som de avtalsslutande staterna 

hade vid ingående av skatteavtalet, likväl som med beaktande av betydelsen av termen i den 

andra avtalsslutande statens interna lagstiftning. 57 

                                                 
55 Artikel 3.2 i OECD:s modellavtal. 

56 Ibid. 

57 P. 12 i kommentaren till artikel 3 i OECD:s modellavtal. 
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3.2.1 Analys med egna kommentarer 

Begreppet beneficial owner finns i modellavtalet men är inte definierat däri. Av artikel 3.2 i 

OECD:s modellavtal kan utläsas att det, om sammanhanget inte föranleder annat, är tillåtet ge 

beneficial owner den betydelse som det har i ett lands nationella lagstiftning.  

Det kan anses rimligt att anta att två avtalsslutande stater vid ingående av ett skatteavtal ba-

serat på OECD:s modellavtal, har avsikten att ge skatteavtalet den betydelse som var me-

nad i modellavtalet och dess kommentarer, så länge det inte finns specifika omständigheter 

som visar på annat.58 Vidare har inte alla stater begreppet beneficial owner i den interna lag-

stiftningen och vissa länder kan därför enbart söka vägledning i modellavtalet.59 Att be-

greppet inte finns definierat i alla avtalsslutande stater gör även att en tolkning enligt nat-

ionell rätt inte skulle lösa tolkningsproblemet med beneficial owner.60  

En uppfattning är att en tolkning enligt modellavtalet bör vara tillämplig även om en defi-

nition av beneficial owner existerar i den nationella lagstiftningen. Detta på grund av att 

begreppet inkluderats i modellavtalet för att förhindra treaty shopping. När modellavtalet 

innehåller en artikel för att motverka missbruk kan det anses att detta bör ske genom en 

konsekvent tolkning av begreppet mellan medlemsstaterna för att förhindra missbruk av 

staternas skatteavtal, vilket är möjligt genom modellavtalet.61  

Vidare skäl för en tolkning av beneficial owner på en internationell nivå genom modellavta-

let är att detta skulle ge en mer konsekvent tolkning för de olika medlemsstaterna likväl 

som för begreppet i modellavtalet.62 Rättsäkerheten utgör också ett argument för detta. 63 

                                                 
58 Ryynänen, s. 350. 

59 Ibid, s. 351. 

60  Brammens, Niels & De Broe, Luc. Treaty shopping and Avoidance of Abuse. Tax treaties: building bridges be-

tween Law and Economics, Pistone, Schuch, Staringer, Storck, & Zagler ( red.), s.70. IBFD, 2010. E-bok. 

(Brammens & De Broe. Treaty shopping and Avoidance of Abuse) 

http://books.google.se/ ( Hämtad 2014-02-15) 

61  Brammens & De Broe. Treaty shopping and Avoidance of Abuse, s.70 

62 Ryynänen, s. 349. 

63 Ibid, s. 353. 

http://books.google.se/
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Stöd för en tolkning enlighet modellavtalet kan även hittas i OECD:s kommentarer.64 Detta 

kan indikeras av kommentaren som anger att beneficial owner ska tolkas 

” … in its context and in the light of the objects and purposes of the convention, including avoiding double 

taxation and the prevention of fiscal evasion and avoidance.” 65 

Om man istället skulle använda betydelsen av beneficial owner från nationell rätt före-

kommer risken för att denna skulle går längre än den gängse66 betydelse som finns i mo-

dellavtalet.67 Vidare finns en fara att skatteavtalens företräde gentemot nationell lagstiftning 

skulle kunna påverkas. Detta kan ske om förändringar i den nationell lagstiftningen i de 

olika avtalsslutande staterna påverkar skatteavtalen. Om källstaten använder begreppet för 

att tillämpa interna anti- missbruk regler på situationer gällande skatteavtal, uppkommer 

risken att skatteavtalen som är baserade på ömsesidighet tillämpas olika i de två avtalsslu-

tande staterna.68 Det kan även anses orimligt att beneficial owner tolkas annorlunda i olika 

avtalsslutande stater. 69 

Författaren anser att det lämnats ett tolkningsutrymme för huruvida beneficial owner enligt 

artikel 3.2 i OECD:s modellavtal ska tolkas i enlighet med modellavtalet eller enligt nation-

ell rätt. Författaren anser dock att det finns en stark vilja att tolka begreppet enligt modell-

avtalet och att det av det ovanstående framgår att det finns klara argument och fördelar 

med detta. Det främsta argumentet för en tolkning enligt modellavtalet är att det är rimligt 

att anta att två avtalsslutande stater vid ingående av ett skatteavtal baserat på OECD:s mo-

dellavtal, har avsikten att ge skatteavtalet den betydelse som var menad i modellavtalet och 

dess kommentarer, så länge det inte finns specifika omständigheter som visar på annat.70 

Författaren anser att detta är troligt då beneficial owner saknar en allmänt accepterad defi-

                                                 
64 Baker, s. 10-7. 

65 P. 12 i kommentaren till artikel 10 i OECD:s modellavtal; P. 9 i kommentaren till artikel 11  i OECD:s mo-
dellavtal; P. 4 i kommentaren till artikel 12 i OECD:s modellavtal. 

66 Gängse betyder bruklig eller allmänt spridd.  

Sjögren, A Peter. Gyorki, Irene & Malmstöm, Sten. Bonniers svenska ordbok. Uppl 10. Stockholm: Bonniers fak-

ta, 2010, s. 257. 

67 Brammens & De Broe. Treaty shopping and Avoidance of Abuse, s.70. 

68 Ryynänen, s. 353. 

69 Ibid, s. 351. 

70 Ibid, s. 350. 
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nition och en gemensam tolkningskälla därför krävs för att undvika tolkningsskillnader som 

skapar problem mellan de två avtalsslutande staterna. Författaren anser vidare att fördelen 

med en tolkning enligt modellavtalet är att beneficial owner ges möjligheten till att tolkas 

konsekvent. Detta är av viktigt för att länder ska ha samma syn på utfallet i ett skatteavtal i 

en situation där tolkningen av begreppet beneficial owner är central. Genom en tolkning av 

modellavtalet bör därmed risken för dubbelbeskattning och skatteflykt minska, då det öpp-

nar upp för en mer enhetlig tolkning av begreppet. Vidare håller författaren med om att en 

användning av betydelsen av begreppet beneficial owner från nationell rätt inte skulle lösa 

problematiken. Detta då ett flertal stater som saknar en betydelse av begreppet i deras nat-

ionella lagstiftning ändå skulle bli tvungna att vända sig till modellavtalet för att förstå be-

greppet.71 Författaren anser därför att artikel 3.2 i OECD:s modellavtal bör leda till att 

beneficial owner ska tolkas i enlighet med modellavtalet.  

3.3 Tolkningen av beneficial owner i skatteavtal 

3.3.1 Inledning 

OECD:s modellavtal och dess artiklar utgör, som nämnts ovan, en mall för länder att ba-

sera sina skatteavtal på. Ett skatteavtal mellan två länder är en officiell överenskommelse 

som avgör vilket land som har beskattningsrätt i en viss fråga eller rörande en viss skatte-

skyldig, när båda länderna enligt sin interna skattelagstiftning har beskattningsrätt. 72 Ge-

nom skatteavtalen avsäger sig därmed de avtalsslutande staterna delar av den beskattnings-

rätt som de har enlighet deras interna lagstiftning.73 

Om en skatteskyldig är bosatt i ett land, hemviststaten, men förvärvar en inkomst från en 

källa i det andra landet, källstaten, kan man genom skatteavtalet avgöra vilket land som har 

rätten att beskatta inkomsten som kommer från källstaten. 74  

Avsikten med skatteavtal är främst att förhindra eller lindra effekterna av internationell ju-

ridisk dubbelbeskattning.75 Internationell juridisk dubbelbeskattning innebär att en eller 

                                                 
71 Ibid, s. 350. 

72 OECD. Background, what is a tax convention? u.å.  

http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/1background-11whatisataxconvention.htm. (Hämtad den 2014- 
01- 29) 

73 Dahlberg. Vilket rättskällevärde har kommentaren till OECD:s modellavtal?, s. 137. 

74 OECD. Background, what is a tax convention? u.å.  

http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/1background-11whatisataxconvention.htm
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flera stater har samma slags skatt på en skatteskyldig under en och samma period. Detta får 

en negativ effekt på internationella utbyten, så som byte av varor och tjänster och även på 

den skatteskyldige. 76 

Syftet med skatteavtal är också att förhindra skatteflykt. Detta kan uppnås genom att skat-

teavtalen öppnar upp en möjlighet för informationsutbyte mellan behöriga myndigheterna i 

avtalsslutande stater. Vidare innehåller också skatteavtalet regler för att förhindra skatte-

flykt. Dessa regler hindrar att skattefördelar ges till personer som t.ex. gjort en skenetable-

ring för att få del av fördelarna i ett skatteavtal mellan två länder.77  

3.3.2 Tolkning av skatteavtal enligt Wienkonventionen 

Vägledning gällande tolkningen av beneficial owner kan även hittas i Wienkonventionen 

om traktaträtten. Konventionen är en internationell överenskommelse rörande hur mellan-

statliga avtal så som skatteavtal och dess innehåll ska tolkas och tillämpas.78 Konventionen 

anger att länder vid tolkningen av traktat ska tolka dessa ärligt i överensstämmelse med den 

gängse betydelsen (ordinary meaning) av traktatens term sett i sitt sammanhang och med bak-

grund av traktatets ändamål och syfte.79 Detta sätt att tolka ett avtal kallas objektiv metod 

och grunden ligger i avtalets ordalydelse.80 Vad som utgör sammanhanget framgår av trak-

tatens text, preambel och bilagor. Vidare måste också vid hänsyn till sammanhanget beak-

tande tas till överenskommelser rörande traktaten som träffats mellan parterna i samband 

med dess ingående och till dokument som upprättas av en eller flera parter i samband med 

traktatens ingående och godtagits av de andra parterna som dokument sammanhörande 

med traktaten.81 Utöver sammanhanget ska bland annat hänsyn även tas till överenstäm-

melser som ingåtts mellan parterna efter traktatets ingående som rör dess tolkning eller till-

                                                                                                                                               
75 Dahlberg. Internationell beskattning, s. 236. 

76 P. 1 i Introuktionsavsnitt i OECD:s modellavtal. 

77 Dahlberg. Internationell beskattning, s.236. 

78 Nationalencyklopedin. Wienkonventionen 1969 om traktaträtten. u.å. 

http://www.ne.se/wienkonventionen-1969-om-traktaträtten   (Hämtad 2014-03-23)  

79 Artikel 31 första mom. Wienkonventionen om traktaträtten. 

80 Dahlberg. Internationell beskattning, s. 237. 

81 Artikel 31 andra mom. Wienkonventionen om traktaträtten. 

http://www.ne.se/wienkonventionen-1969-om-traktaträtten
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lämpning.82 En faktor som är av särskild vikt är att en term endast kan ges en särskild bety-

delse om det kan fastställas att detta var parternas avsikt.83 

3.3.3 Analys med egna kommentarer 

Om man ska tolka beneficial owner enligt Wienkonventionen om traktaträtten måste man 

tolka skatteavtalet ärligt i överensstämmelse med den gängse betydelsen av beneficial 

owner, sett i sitt sammanhang och med bakgrund av skatteavtalets ändamål och syfte. En 

åsikt är att en tolkning av beneficial owner enligt konventionen skulle leda till slutsatsen att 

begreppet ska tolkas enligt modellavtalet. Detta för att modellavtalet är där som beneficial 

owner har sin gängse innebörd.84 En annan uppfattning är att en betydelse som ett begrepp 

getts i OECD:s kommentarer bör kunna utgöra dess gängse betydelse, i vart fall om det 

funnits med redan från 1963 års version av modellavtalet. I det fallet bör begreppet ha fått 

en spridning och ett sådant genomslag att det verkligen utgör dess gängse betydelse. Om 

begreppet införts senare, så som beneficial owner som infördes i modellavtalet år 1977, an-

ses att begreppet i det fall som det inte kan anses ha fått en gängse betydelse, det istället 

skulle kunna se som om begreppet i kommentarerna getts en särskild betydelse av de två av-

talsslutande parterna.85  

Författaren anser att det är tydligt att de båda ovanstående åsikterna menar på att beneficial 

owner bör tolkas enligt modellavtalet och inte enligt den nationella rätten i ett land. Förfat-

taren är av åsikten att beneficial owner bör ha sin gängse betydelse i modellavtalet då be-

greppet funnits i modellavtalet i över 30 år och då inget pekar på att beneficial owner, även 

om det fanns i vissa common law länder när det inkluderande i OECD:s modellavtal, ska 

ha exakt samma innebörd som begreppet i common law länderna.   

De övriga faktorerna som hänsyn ska tas till vid tolkningen, att begreppet ska ses i sitt 

sammanhang och med bakgrund av skatteavtalets syfte och ändamål, stämmer överens med 

OECD:s anvisningar på hur beneficial owner ska tolkas.86 När beneficial owner tolkas bör 

därför beaktande också tas till preventionen av dubbelbeskattning och förebyggande av 

                                                 
82 Ibid, tredje mom. 

83 Ibid, fjärde mom. 

84 Ryynänen, s. 350. 

85 Dahlberg. Vilket rättskällevärde har kommentaren till OECD:s modellavtal? s. 152. 

86 P. 12 i kommentaren till artikel 10 i OECD:s modellavtal; P. 9 i kommentaren till artikel 11 i OECD:s mo-
dellavtal; P. 4 i kommentaren till artikel 12 i OECD:s modellavtal. 
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skatteflykt och skatteundandragande, då dessa är en del av ändamålet och syftet med skat-

teavtal. Hur en tolkning ska göras av begreppet beneficial owner i relation till dessa faktorer 

är oklar då ingen vägledning finns. Vad som dock kan utläsas av dessa faktorer är att även 

Wienkonventionen om traktaträtten betonar begreppet beneficial owners funktion som en 

anti- missbruk regel och dess effekt att förhindra att personer som inte bör få del av skatte-

fördelarna i artikel 10, 11och 12 i OECD:s modellavtal får det. 

En tolkning av beneficial owner i relation till Wienkonventionen leder därmed till slutsatsen 

att begreppet bör tolkas enligt modellavtalet och med beaktande till begreppets funktion 

som en anti- missbruk regel. 

3.4 Tolkningsskillnader i rättsfall 

3.4.1 Inledning 

Nedan görs en redogörelse för två internationella rättsfall som behandlar begreppet benefi-

cial owner. Redogörelsen görs med avsikt att påvisa hur domstolar tolkar begreppet olika, 

och därför ställa skilda krav på vad som krävs för att en part ska utgöra beneficial owner. 

Det ena rättsfallet behandlar beneficial owner i relation till ränta och det andra i relation till 

utdelning. Denna skillnad är dock obetydlig, då begreppet beneficial owner bör tolkas en-

hälligt i modellavtalet för att bidra till en konsekvent tillämpning. Redogörelsen för rättsfal-

len kommer endast att ta upp det mest väsentliga som rör begreppet.  

3.4.2 Rättsfallet Indofood  

Rättsfallet87 Indofood är från 2006 och utgör i en strikt bemärkelse inte ett skattemål, utan 

är mer civilrättsligt då varken domarna eller råden var skatteexperter. 88 I korthet handlade 

målet om hypotetisk situation i vilket ett nederländskt bolag, Newco, tillfördes in mellan 

dess indonesiska moderbolag och dess mauritiska systerbolag. Frågan i målet var om 

Newco kunde utgöra beneficial owner till inkomsten som bolaget mottog från dess indone-

siska moderbolaget och därmed få tillgång till skattelättnaden i skatteavtalet mellan Indone-

                                                 
87 Indofood International Finance Ltd. v J.P Morgan Chase Bank N.A., London Branch,  2oo6 EWAC Civ 

158. (Court of Appeal)  ( Indofood ) 

88 Du Toit, Charl. The evolution of the Term ” Beneficial Ownership” in Relation to International Taxation over the Past 45 

Year. Bulletin for international taxation volume 64 no 10 (2010), s.505. ( Du Toit)    

(Hämtad från IBFD Tax Research Platform. 2014-02-25)  
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sien och Nederländerna.89 Rättsfallet har på grund av domstolens tillvägagångsätt för att 

komma fram till beneficial owner fått mycket internationell uppmärksamhet. Vidare har fal-

let bidragit till debatten då det lägger fokus på huruvida en part kan exkluderas från att ut-

göra beneficial owner i fall där en summa betalas vidare i praktiken utan att en legal skyl-

dighet föreligger.90 

Den brittiska domstolen angav i rättsfallet att begreppet beneficial owner med hänsyn till 

principen substance over form 91 som finns i den indonesiska inkomstskattelagen och med hän-

syn till kommentarerna i OECD och FN:s modellavtal är en anti- missbruk regel. Regeln 

finns till för att skattelättnaderna i ett skatteavtal endast ges till dem som har rätt till dem.92 

Domstolen angav därefter rörande begreppet att   

” ‘Beneficial owner’ refers to the actual owner of income such as Dividend, Interest and or Royalty either in-

dividual taxpayer or business entity taxpayer that has the full privilege to directly benefit from the in-

come.”93 

 Conduit företag eller nominees kan därför inte ses som den faktiska ägaren av inkomsten, 

då dessa inte direkt kan åtnjuta fördelarna av inkomsten.94 Domstolen refererade sedan till 

OECD:s rapport “ Double Tax Conventions and the Use of Conduit Companies” från 

1986 i vilken det anges att skattelättnaden i artiklarna 10-12 inte bör ges   

” … when, economically, it would benefit a person not entitled to it who interposed the conduit company as 

an intermediary between himself and the payer of the income…” 95  

Sedan angav domstolen att  

                                                 
89 Indofood para 1 och para 5- 6 ; Brammens & De Broe. Treaty shopping and Avoidance of Abuse, s.63 f.  

90 Du Toit, s.505.    
91 Substance over form innebär att fokus läggs på den faktiska transaktionen istället på den legala formen den 

har.  

Accounting-simplified. Substance over form. u.å. 

http://accounting-simplified.com/financial/concepts-and-principles/substance-over-form.html(2014-02-24 ) 

92 Indofood, para 18.d. 

93 Ibid, para 19.a. 

94 Ibid, para 18.d och para 19.a. 

95 Ibid, para 35. 

http://accounting-simplified.com/financial/concepts-and-principles/substance-over-form.html
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“… the concept of beneficial owner is incompatible with that of a formal owner who does not have ‘the full 

privilege to directly benefit from the income’.” 96  

Vidare ansågs att begreppet beneficial owner inte bör begränsas till ett teknisk och legalt 

tillvägagångsätt, utan hänsyn bör även tas till substansen i frågan.97 Domstolen var även av 

åsikten att begreppet bör ges en internationell innebörd och inte tas från den nationella lag-

stiftningen i avtalsslutande stater.98 

När det gäller Newco ansågs att bolaget i praktiska termer inte hade någon direkt fördel av 

inkomsten som bolaget mottog och därför kunde det inte anses inneha det fulla privilegiet 

som krävdes för att utgöra beneficial owner. Detta på grund av att Newco i både praktiska 

och kommersiella termer var bundet att vidarebefordra inkomsten som mottagits från det 

indonesiska bolaget till dess mauritiska systerbolag.99 Bolaget var även förhindrat från att 

hitta pengar från en andra källor för vidarebetalningen.100 Därför var det, i praktiska termer, 

omöjligt att föreställa sig någon situation i vilket Newco skulle kunna erhålla en direkt för-

del av inkomsten som mottogs. Slutsatsen blev istället att företaget utgjorde en form av 

administratör till inkomsten.101 

3.4.2.1 Sammanfattning  

Den brittiska domstolen anser att beneficial owner är en anti – missbruk regel. Domstolen 

anser vidare att beneficial owner utgörs av den som är den faktiska ägaren av inkomsten som 

har rätt att fullt utnyttja de direkta fördelarna med denna. Vid utredningen av beneficial owner an-

vänder domstolen substance over form principen och lägger fokus på vem som innehar det 

fulla privilegiet av inkomsten. Slutligen är av vikt att domstolen anser att begreppet benefi-

cial owner bör ha en internationell skatterättslig innebörd utan ledning av nationell rätt. 

                                                 
96 Ibid, para 42. 

97 Ibid, para 44. 

98 Ibid, para 42. 

99 Ibid, para 44. 

100 Ibid, para 43. 

101 Ibid, para 44. 
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3.4.3 Rättsfallet Prévost  

Det finns två Prévost domar, den första domen kom år 2008102 och den andra bekräftade 

den första domen, år 2009103. Prévost är ett skattemål och av vikt då det representerar en 

annan syn på beneficial owner, än den som angavs av domstolen i t.ex. Indofood målet. 

Även Prévost målet har bidragit till diskussion kring beneficial owner och hur begreppet 

bör tolkas. 

Precis som den brittiska domstolen i Indofood, använde den kanadensiska domstolen i 

Prévost sig av bland annat OECD:s kommentarer, för att utreda innebörden av beneficial 

owner. Domstolen angav att OECD:s modellavtal och dess kommentarer erkänts runt om i 

världen genom att länder använt modellavtalet för att utforma sina skatteavtal. Domstolen 

menade därför att OECD:s kommentarer blivit 

 ” … widely-accepted guide to the interpretation and application of existing bilateral conventions…” 104 

I Prévost togs även Indofood fallet upp och redogjordes för då en av parterna i målet ville 

stödja sin syn av beneficial owner på det.105 Domstolen valde dock att göra en egen tolk-

ning av beneficial owner. I rättsfallet angavs rörande begreppet att 

” The beneficial owner is the person who receives the dividends for his or her own use and enjoyment and as-

sumes the risk and control of the dividend he or she received. The person who is the beneficial owner of the 

dividend is the person who enjoys and assumes all the attributes of ownership.” 106  

Domstolens anser därmed att det för att en part ska utgöra beneficial owner krävs att 

denne åtnjuter och innehar alla delar av ägandet. Det krävs att parten tar emot inkomsten för 

sin egen del, likväl som att denne innehar risken och kontrollen av inkomsten som mottas. 

                                                 
102 Prevost Cars Inc. V . Her majesty the Queen, 2008 TCC 231. (Tax Court of Canada) (Prevost Car Inc) 

103 Prevost Cars Inc. V . Her majesty the Queen, 2009 FCA 57. (Federal Court Of Appeal, 26 February 

2009)   

104
 Ibid, para 10. 

105 Prevost Car Inc, para 84-93. 

106 Ibid, para 100  
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Vidare bör parten för att utgöra den rättmätige ägaren och vara beneficial owner också ha 

rätt att göra vad den vill med inkomsten.107 

När det gäller fall i vilka en agent är inblandad eller då en egendom är i en nominees namn 

anger domstolen att man borde undersöka på vems vägar parten agerar för att hitta den 

som är beneficial owner. Domstolen angav sedan rörande juridiska personer i bo-

lagssektorn att 

”When ‘corporate entities’ are concerned, once does not pierce the corporate veil unless the corporation is a 

conduit for another person, and has absolutely no discretion as to the use and application of funds put 

through it as conduit, or has agreed to act on someone else’s behalf pursuant to that person’s instructions 

without any right to do other then what that person instructs it ...” 108 

Detta innebär att det för att en juridisk person i bolagssektorn inte ska anses vara beneficial 

owner krävs att denne helt saknar handlingsfrihet rörande hur den inkomsten som mottags 

ska används, eller att denne följer anvisningar från en annan part utan att själv ha rätt att 

handla utöver anvisningarna.  

3.4.3.1 Sammanfattning  

Den kanadensiska domstolen anser att beneficial owner utgörs av den part som åtnjuter 

och innehar alla delar av ägandet. För att avgöra detta måste ett antal faktorer utredas. Dessa 

faktorer utgörs av huruvida personen tar emot inkomsten för egen del (med andra ord att 

denne inte utgör en agent eller en nominee), huruvida personen bär risken och har kontrol-

len för inkomsten samt huruvida de har handlingsfrihet gällande vad som ska göras med 

inkomsten. Vad som är av vikt i denna sistnämnda faktor är att det rörande juridiska per-

soner i bolagssektorn inte krävs att parten har full handlingsfrihet, utan de kan vara benefi-

cial owner även om de följer vissa instruktioner så länge som de inte helt saknar handlings-

frihet. 

3.4.4 Analys av rättsfallen med egna kommentarer 

Bristen på ett enhetligt tillvägagångsätt för vad som krävs för att utgöra beneficial owner 

leder till en osäkerhet. Internationell handel och finansering kräver en enhetligt och inter-

nationellt accepterad definition av beneficial owner.109 De två mest viktigaste frågorna rö-

                                                 
107 Ibid, para 100. 

108 Ibid, para 100 

109 Brammens & De Broe. Treaty shopping and Avoidance of Abuse, s.68. 
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rande beneficial owner är och kommer också i framtiden att vara, huruvida beneficial 

owner är ett legalt test eller ett faktabaserat och ekonomiskt substans test, samt huruvida 

beaktande bör tas till skatteundandragande vid dess avgörande.110 

I rättsfallet Indofood kan man uppfatta domstolens tolkning av beneficial owner som eko-

nomiskt och relativt brett, där avgörandet ligger på vem som har det fulla privilegiet att åt-

njuta inkomsten. För detta kräver en faktabaserad och ekonomisk analys av den underlig-

gande strukturen. Det kan dock anses svårt att avgöra när en part inte innehar den fulla rät-

ten att åtnjuta fördelarna av en inkomst.111 Vidare kan rättsfallet anses problematiskt då 

domstolen vid tolkningen av beneficial owner använder sig av ett substance over form  test 

istället för ett legalt test.112 Frågan har ställts huruvida det var nödvändigt att använda sig av 

ett substance over form test och huruvida domstolen, om de ansåg att Newco skulle betala 

samma summa som bolaget mottog, redan där kunde nå slutsatsen att Newco inte var 

beneficial owner till den inkomsten som mottogs då det visade på att bolaget hade en kon-

traktuell eller legal skyldighet att vidarefodra inkomsten.113  

Huruvida beneficial owner bör ses på ett legalt sätt eller ett ekonomiskt sätt genom att un-

dersöka dess substans, berörs i fallet Prévost. Detta genom att fallet Indofood refererades 

till för att argumentera för att beneficial owner inte bör ges en inskränkande legal innebörd. 

Det ansågs att domstolen istället borde fokusera på att identifiera den part som faktiskt 

slutligen skulle kunna dra fördel av inkomsten.114 Domstolen valde dock att använda sig av 

ett legalt tillvägagångsätt till skillnad från ett ekonomiskt tillvägagångsätt. Detta visas genom 

att domstolen la tyngdpunkten på vem som fick åtnjuta fördelarna av det legala ägandeskapet 

och på vem som hade rätt att disponera över inkomsten för sin egen fördel.115 Det legala 

                                                 
110 Du Toit, s. 509. 

111 Verdoner, Louan; Offermanns, Rene & Huibregtse, Steef. A cross country perspective on Beneficial ownership - 
part 2. European taxation volume 50 no 10 ( 2010), s.468. 

(Hämtad från IBFD Tax Research Platform. 2014-02-25)  

112 Du Toit, s. 506. 

113 Ibid, s. 506. 

114 Ibid, s. 507. 

115 Verdoner, Louan. Offermanns, Rene &  Huibregtse, Steef. A cross country perspective on Beneficial ownership - 

part 1. European taxation volume 50 no 9 ( 2010), s. 422.  

(Hämtad från IBFD Tax Research Platform. 2014-02-25)  
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tillvägagångssättet ger en bred innebörd av beneficial owner, i vilket juridiska personer och 

enskilda individer inte är att ses som beneficial owner enbart i fall där det rör sig om miss-

bruk. Ett sådant fall på missbruk är till exempel om ett conduit företag utgör en mellan-

handel eller en agent eller nominee används.116  

Vad som också är av intresse i fallet Prévost är att domstolen valde att ange att beneficial 

owner utgörs av den part som innehar alla egenskaper av ägandet, istället för att ange att 

beneficial owner utgörs av den part som innehar de övervägande delarna av egenskaperna för 

ägandet. Man kan ställa frågan hur detta ska appliceras om egenskaperna av ägandet är 

splittrade, eller huruvida domstolen menar på att en sådan splittring inte är möjlig. Om så 

är fallet, kan man undra varför OECD i sina kommentarer valt att använda sig av orden 

beneficial owner istället för att enbart använde ordet ownership. 117 

Författaren anser att det går att hitta både skillnader och likheter mellan domstolarnas syn 

på beneficial owner i rättsfallet Indofood och i rättsfallet Prévost. Den största skillnaden 

mellan de två rättsfallen är domstolarnas tillvägagångsätt för att tolka beneficial owner. För-

fattaren håller med om att domstolen i fallet Indofood hade ett ekonomiskt tillvägagångsätt 

vid utredningen av  beneficial owner och att domstolen i fallet Prévost hade ett legalt. Att 

ett ekonomiskt synsätt användes av domstolen i fallet Indofood märks på ett flertal vis. Det 

utmärkande är dock att de använder ett substance over form tillvägagångsätt, i vilket de 

bortser från den legala formen en transaktion innehar, samt att domstolen lägger sitt fokus 

på att utreda vem som direkt åtnjuter fördelarna av inkomsten. Det ekonomiska tillväga-

gångsättet visades också genom att domstolen anger att en part inte kan ses som beneficial 

owner, om denne endast innehar den formella rätten utan att inneha den fulla rätten att ta 

del av fördelarna av inkomsten.  

När det gäller rättsfallet Prévost kan man istället se att domstolen har ett legalt tillvägagång-

sätt för att avgöra vem som kan utgöra beneficial owner. Detta märks genom att domstolen 

kräver att en part innehar och åtnjuter alla delar av ägandet. Domstolen går inte överhuvud-

taget in och utreder transaktionerna i rättsfallet genom substance over form principen, utan  

fokus ligger på de olika egenskaperna av ägandet, i form av risk, kontroll, handlingsfrihet i 

relation till inkomsten och huruvida inkomsten mottags för egen del. Vad som också kan 

                                                 
116 Ibid. 

117 Du Toit, s. 507. 
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anmärkas är att domstolen i fallet Prévost anges att i det fall det handlar om juridiska per-

soner i bolagssektorn, kan de inte utgöra beneficial owner endast om företaget helt saknar 

handlingsfrihet i relation till den mottagna inkomsten, eller om företaget enbart följer an-

visningar från en annan part utan att själv ha rätt att handla utöver anvisningarna.118  

Vad som är intressant och en likhet är att både domstolarna vid utredningen av beneficial 

owner refererar och använder sig av OECD:s kommentarer. Men på grund av att OECD:s 

kommentarer är vaga och lämnar ett tolkningsutrymme rörande benficial owner, kan båda 

domstolarna referera och använda sig av kommentarerna vid det egna valda tillvägagångsät-

tet utan att de direkt kan anses ha fel. Författaren anser att det är tydligt att domstolarna re-

spekterar OECD och dess kommentarer och att de därför söker vägledning i dessa för att 

utreda beneficial owner. Detta blir dock problematiskt för de nationella domstolarna, då 

OECD:s kommentarer i nuläget inte ger en klar vägledning på vilket tillvägagångsätt som 

ska användas för att tolka begreppet. Då kommentarerna lämnar mycket utrymme för tolk-

ning faller detta på den nationella domstolen, att då det inte finns ett klart tillvägagångsätt, 

välja ett för att försöka få klarhet rörande innebörden av beneficial owner.  

Författaren får vidare genom rättsfallen intrycket att även om det finns en problematik i att 

OECD:s kommentarer inte är bindande, då detta leder till att länder kan välja om dessa ska 

följas eller inte, så utgör detta inte ett huvudproblem. Detta för att de nationella domstolar-

na på grund av brist rörande innebörden av beneficial owner ändå söker sig till OECD för 

vägledning. Problemet ligger istället i att OECD:s vägledning gällande beneficial owner i 

nuläget är så oklar att den inte ger de nationella domstolarna möjligheten att enhetligt kunna 

följa denna. Detta gör att OECD:s förslag för att klargöra innebörden av beneficial owner  

är ytterst viktigt för att de nationella domstolar ska ha möjligheten att följa OECD:s kom-

mentarer på ett korrekt vis utan att själva försöka gissa sig fram till vad kommentarerna in-

nebär. 

 

 

 

 

                                                 
118 Prevost car inc, para 100. 
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4  OECD:s förslag 

4.1 Inledning 

Nedan kommer en redogörelse ske av de nya kommentarerna som föreslagits av OECD 

med avsikten att klargöra innebörden av beneficial owner. Redogörelsen kommer att foku-

sera på OECD:s reviderade förslag från 2012 och de relevanta delarna av detta. Även delar 

av förslaget från 2011 har inkluderas, dock enbart till den del som de påvisar en väsentlig 

skillnad mellan de två förslagen som kan bidra till en diskussion. OECD:s kommentarer är, 

som nämnts tidigare, inte bindande utan utgör enbart en rekommendation. De kan dock 

ändå anses ha ett betydande rättsvärde på grund av det genomslag som de fått i prakti-

ken.119  

4.1.1 Huruvida beneficial owner ska tolkas enligt modellavtalet eller 

enligt nationell rätt 

OECD anger att beneficial owner i artiklarna 10 och 11 i modellavtalet lades till för att han-

tera potentiella svårigheter som skulle kunna uppstå genom användningen av orden paid 

to… a resident i artiklarnas första stycke. Begreppet var därmed menat att tolkas i det sam-

manhanget.120 Vidare refererar beneficial owner i de tre artiklarna inte till någon teknisk in-

nebörd som det kan ha under den nationella lagstiftningen i ett specifikt land. Begreppet 

ska därför enligt OECD inte användas på ett inskränkande tekniskt sätt, så som det görs 

under trust law i många common law länder.121  

Trots att beneficial owner inte ska tolkas i enlighet med den innebörd som begreppet kan ha 

i den nationella lagstiftningen i ett land, angavs i OECD:s förslag från 2011, att den nation-

ella lagstiftningens innebörd av begreppet ändå kunde ha viss relevans vid tolkningen.122 

Detta till den del som den nationella lagstiftningens innebörd av beneficial owner överens-

                                                 
119 Dahlberg. Vilket rättskällevärde har kommentaren till OECD:s modellavtal?, s.143 och 154 f. 

120 Para 12.1 i kommentaren till artikel 10, s.17 i OECD:s förslag från 2012; Para 9.1 i kommentaren till artikel 
11, s.20 i OECD:s förslag från 2012. 

121 Para 12.1 i kommentaren till artikel 10, s.17 i OECD:s förslag från 2012; Para 9.1 i kommentaren till artikel 
11, s.20 i OECD:s förslag från 2012; Para 4 i kommentaren till artikel 12, s. 23 i OECD:s förslag från 2012. 

122 Para 12.1 i kommentaren till artikel 10, s.3 i OECD: förslag från 2011; Para 9.1 i kommentaren till artikel 
11, s.5 i OECD: förslag från 2011; Para 4 i kommentaren till artikel 12, s.8 OECD: förslag från 2011. 
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stämde med den generella vägledningen i OECD:s kommentarer.123 I det reviderade försla-

get från 2012 ströks dock detta.124  

4.1.2 Tolkningen av beneficial owner i hänsyn till prevention av skat-
teundandragande och skatteflykt 

Vid tolkningen av beneficial owner består i enlighet med OECD:s nuvarande kommenta-

rer, att beneficial owner ska förstås i dess sammanhang och i ljuset av ändamålet och syftet 

med modellavtalet, vilket inkluderar undvikande av dubbelbeskattning och prevention av 

skatteundandragande och skatteflykt.125 Ett tillägg har dock gjorts i kommentarerna till ar-

tiklarna 10 och 11. Tillägget anger att man vid hänsynstagande till sammanhanget i artiklar-

na bör se begreppet beneficial owner i relation orden paid to…  a resident. 126  

Vidare föreslås även nya kommentarer rörande prevention av skatteundandragande och 

skatteflykt till de tre relevanta artiklarna. Kommentarerna anger att enbart för att en part 

mottar en inkomst och är att ses som beneficial owner innebär inte detta att parten med 

automatik har rätt till en skattelättnad. I fall där det rör sig om missbruk ska dessa fördelar 

inte ges.127 

OECD förklarar sedan att begreppet beneficial owner behandlar situationer rörande skat-

teundandragande, men riktar sig enbart till situationer i vilket en mottagare av en inkomst 

har en skyldighet att vidarebefordra denna till en annan part. Detta innebär att beneficial 

owner inte behandlar andra situationer av treaty shopping och begreppet måste därför an-

vändas restriktivt, i de fall andra metoder finns tillgängliga för att hantera situationen.128 

Kommentarerna anger vidare att det finns ett flertal sätt att förhindra missbruk genom 

conduit företag och andra former av treaty shopping situationer. Detta kan ske genom spe-

cifika anti- missbruk regler i avtal, likväl som genom generella anti-missbruk regler. Sub-

                                                 
123 Para 12.1 i kommentaren till artikel 10, s.3 i OECD: förslag från 2011; Para 9.1 i kommentaren till artikel 

11, s.5 i OECD: förslag från 2011; Para 4 i kommentaren till artikel 12, s.8 i OECD: förslag från 2011. 

124 Para 12.1 i kommentaren till artikel 10, s.18 i OECD:s förslag från 2012; Para 9.1 i kommentaren till artikel 
11, s.20 i OECD:s förslag från 2012; Para 4 i kommentaren till artikel 12, s. 23 i OECD:s förslag från 2012. 

125 Ibid.  

126 Para 12.1 i kommentaren till artikel 10, s.18 i OECD:s förslag från 2012; Para 9.1 i kommentaren till artikel 
11, s.20 i OECD:s förslag från 2012. 

127 Para 12.5 i kommentaren till artikel 10, s.19 i OECD:s förslag från 2012; Para 10.3 i kommentaren till arti-
kel 11, s.22 i OECD:s förslag från 2012; Para 4.4 i kommentaren till artikel 12, s. 24 i OECD:s förslag från 
2012. 

128  Se avsnitt 2.2.4 för en förklaring av treaty shopping. 
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stance over form principen129 och economic substance principen130 anges också som till-

gängliga metoder för att bekämpa missbruk i andra treaty shopping situationer. 131 

4.1.3 Vad som krävs för att utgöra beneficial owner och dess begräns-
ningar 

OECD anger att en part utgör beneficial owner när denne ha rätt att använda och åtnjuta 

inkomsten, obegränsat av en kontraktuell eller legal skyldighet att vidarebefordra inkomsten till en an-

nan person.132 

När det gäller agenter, nominees eller conduit företag som agerar som en fiduciary eller 

administratör kan dessa inte kan utgöra beneficial owner, eftersom parternas rätt att an-

vända inkomsten är begränsad av en kontraktuell eller legal skyldighet att vidarebefordra 

den mottagna inkomsten.133  

Den skyldighet som åsyftas kommer vanligtvis från  

 ”… relevant legal documents but may also be found to exist on the basis of facts and circumstances show-

ing that, in substance, the recipient does not have the right to use and enjoy the dividend unconstrained by a 

contractual or legal obligation to pass on the payment received to another person.”  134 

För att en skyldighet ska hindra en part från att utgöra beneficial owner krävs att den är re-

laterad till den inkomsten som mottags. Därför inkluderas inte 

 ”… contractual or legal obligations unrelated to the payment received even if those obligations could effec-

tively result in the recipient using the payment to satisfy those obligations”.135 

                                                 
129 Se not 91 för en förklaring av termen substance over form.  

130 En transaktion har economic substance om den har ett syfte utöver minskingen av skatt.  

Accounting tools. Economic substance. u.å. 

http://www.accountingtools.com/definition-economic-substance (Hämtad 2014-02-24) 

131 Para 12.5 i kommentaren till artikel 10, s.19 i OECD:s förslag från 2012; Para 10.3  i kommentaren till ar-
tikel 11, s.22 i OECD:s förslag från 2012; Para 4.4 i kommentaren till artikel 12, s. 24 i OECD:s förslag från 
2012. 

132 Para 12.4 i kommentaren till artikel 10, s.19 i OECD:s förslag från 2012; Para 10.2 i kommentaren till arti-
kel 11, s.21 i OECD:s förslag från 2012; Para 4.3 i kommentaren till artikel 12, s. 24 i OECD:s förslag från 
2012. 

133 Ibid.  

134 Ibid. 

135 Ibid.  

http://www.accountingtools.com/definition-economic-substance
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Detta innebär att även om en part som mottagit en inkomst har en skyldighet, skulle parten 

ändå kunna ses som beneficial owner, så länge som skyldigheten inte var relaterad till in-

komsten som mottogs. Därmed skulle det vara acceptabelt att använda den mottagna in-

komsten för att uppfylla en skyldighet, så länge som skyldigheten inte var relaterad till den 

mottagna inkomsten. 

OECD ger även förslag på orelaterade skyldigheter. Dessa kan utgöras av 

 ”… obligations that the recipient may have as a debtor or as a party to financial transactions or typical 

distribution obligations of pensions schemes and of collective investment vehicles entitled to treaty benefits un-

der the principle of paragraphs of 6.8 to 6.34 of the Commentary on article 1.” 136  

Vidare klargörs att begreppet beneficial owner syftar till beneficial owner av inkomsten (ut-

delningen, räntan eller royaltyn) och inte till ägaren av de aktierna som föranleder utdel-

ningen, ägaren av skulden för vilket räntan betalas eller den part som äger rättigheterna till 

tillgången för vilket royaltyn betalas. Detta på grund av att dessa parter inte alltid kan anses 

vara beneficial owner av inkomsten som föranleds av tillgången.137 

4.1.4 Huruvida ledning kan tas från innebörden av begreppet beneficial 
owner i andra instrument  

OECD anger att det står klart att innebörden av beneficial owner i sammanhanget av en ar-

tikel skiljer sig från den innebörd som begreppet kan ges i sammanhanget av andra instru-

ment138 som behandlar fastställandet av personer, oftast individer, som utövar den yttersta kontrollen 

över företag eller tillgångar. En innebörd av begreppet som syftar till en individ kan inte likstäl-

las med en innebörd av beneficial owner i en artikel som syftar till en juridisk person, så 

som är fallet i t.ex. artikel 10.2a i OECD:s modellavtal. Därefter anges att beneficial owner  

lades till i artiklarna 10 och 11 i modellavtalet med syftet att klargöra orden paid to och även 

användes på liknande sätt i första paragrafen i artikel 12.  Begreppet var därmed inte menat 

                                                 
136 Ibid.  

137 Ibid. 

138 Som exempel av OECD anges definitionerna av begreppet beneficial owner i Financial Actions Task 
force. International standards on combating money laundering and the financing of terrorism and proliferation – The FATA 
Recommendations.( 2012) s. 109  och i OECD:s Steering Group on Corporate Agreements, ” Behind the Corpo-
rate veil: Financial Actions Task using corporate entities for illicit purposes”. (2001), s.14 . 
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att hantera svårigheten relaterad till ägandeskapet av den tillgången som föranleder inkoms-

ten. Det vore därför olämpligt, att i sammanhanget av artiklarna, ge begreppet beneficial 

owner en innebörd som refererar till individer, som utövar den yttersta kontrollen över ju-

ridiska personer eller arrangemang.139  

4.1.5 Sammanfattning   

Beneficial owner i artiklarna 10 och 11 ska tolkas i sammanhanget av orden paid to… a resi-

dent  i artiklarnas första stycke. Vidare refererar beneficial owner i de tre relevanta artiklarna 

inte till någon teknisk innebörd som begreppet kan ha under den nationella lagstiftningen i 

ett specifikt land. Det ska därför inte användas på ett inskränkande tekniskt sätt, så som det 

görs under trust law i många common law länder. Vidare har kommentaren som i  förslaget 

från 2011 angav att det vid tolkningen av begreppet var tillåtet att hämta ledning från den 

nationella rätten till den del som den överensstämde med den generella vägledningen i 

OECD:s kommentarer strukits. 

Rörande prevention av skatteundandragande och skatteflykt som båda är en del av syftet 

och ändamålet med modellavtalet, anges att enbart för att en part är att ses som beneficial 

owner innebär inte detta att parten med automatik ska har rätt till en skattelättnad. Utan i 

de fall där det rör sig om missbruk ska dessa fördelar inte ges. Beneficial owner behandlar 

vidare enbart situationer där en mottagare av en inkomst har en skyldighet att vidarebe-

fordra denna till en annan part. Därför bör begreppet användas restriktivt för att bekämpa 

missbruk i andra treaty shopping situationer när andra metoder finns tillgängliga. 

När det gäller vad som krävs för att utgöra beneficial owner måste en part ha rätten att an-

vända och åtnjuta inkomsten, obegränsat av en kontraktuell eller legal skyldighet att vidare-

befordra inkomsten. För att en skyldighet ska hindra en part från att utgöra beneficial 

owner krävs att den är relaterad till inkomsten som mottags. Agenter, nominees eller 

conduit företag som agerar som fiduciary eller administratör kan därför inte kan utgöra 

beneficial owner, då parternas rätt att använda inkomsten är begränsad av en kontraktuell 

eller legal skyldighet relaterade till att vidarebefordra inkomsten. Om en skyldighet är orela-

terad till den mottagna inkomsten kan en part dock fortförande utgöra beneficial owner.  

                                                 
139 Para 12.6 i kommentaren till artikel 10, s.19 i OECD:s förslag från 2012; Para 10.4 i kommentaren till arti-

kel 11, s.22 i OECD:s förslag från 2012; Para 4.5 i kommentaren till artikel 12, s. 25 i OECD:s förslag från 
2012.  
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Slutligen anges att innebörden av begreppet beneficial owner i sammanhanget av en artikel 

skiljer sig från den innebörd som begreppet getts i sammanhanget av andra instrument som 

behandlar fastställandet av personer, oftast individer, som utövar den yttersta kontrollen 

över företag eller tillgångar. En innebörd av beneficial owner som syftar till en individ kan 

inte likställas med en innebörd av begreppet i en artikel som syftar till en juridisk person, så 

som är fallet i t.ex. artikel 10.2a i OECD:s modellavtal. Därför vore därför olämpligt, att i 

sammanhanget av artiklarna, ge begreppet beneficial owner en innebörd som refererar till 

individer, som utövar den yttersta kontrollen över juridiska personer eller arrangemang. 

4.2 Analys av OECD: förslag  med egna kommentarer 

4.2.1 Beneficial owner i förhållande till nationell rätt  

I det reviderade förslag från 2012 tog OECD bort kommentaren som angav att hänsyn vid 

tolkningen av beneficial owner kunde tas till nationell rätt till den del som den överens-

stämde med den generella vägledningen i OECD:s kommentarer.140 Kritiker menar att 

OECD genom att ta bort den kommentaren återigen lämnar ett tolkningsutrymme för 

huruvida ledning får tas från nationell rätt. Vidare anses att det inte klargörs att det är den 

autonoma tolkningen enligt modellavtalet som ska tillämpas.141 De kommentarer som be-

står rörande begreppets tolkning anger att beneficial owner inte bör tolkas utifrån den nat-

ionella lagstiftningen i ett specifikt land och att begreppets inte ska användas på ett in-

skränkande tekniskt sätt, så som det görs under trust law i många common law länder.142  

Författaren förstår att borttagandet av kommentaren leder till att en viss oklarhet uppstår 

kring begreppet beneficial owner och dess relation till nationell rätt. Den främsta orsaken 

till detta är att det i kommentaren som togs bort, angavs att det var tillåtet att ta ledning  

                                                 
140 Para 12.1 i kommentaren till artikel 10, s.18 i OECD:s förslag från 2012; Para 9.1 i kommentaren till artikel 

11, s.20 i OECD:s förslag från 2012; Para 4 i kommentaren till artikel 12, s. 23 i OECD:s förslag från 2012. 

141 European business initiative on taxation. Comments on: “OECD Model Tax Convention: Revised pro-
posals concerning the meaning of “beneficial owner” in Articles 10, 11 and 12”. OECD. 2012-12-14. Se 
para 12.1 i dokumentet. 

 http://www.oecd.org/ctp/treaties/BENOWNEuropean_Business_Initiative.pdf ( Hämtad 2014- 03-10) 
och 

ICAEW tax representation. OECD Model Tax Convention: Revised proposals concerning the meaning of “beneficial own-
er” in Articles 10, 11 and 12. OECD. 2012-12-15. Se p.9, s.2 i dokumentet. 

http://www.oecd.org/ctp/treaties/BENOWNICAEW.pdf  ( Hämtad 2014-03-10) 

142 Para 12.1 i kommentaren till artikel 10, s.17  i OECD:s förslag från 2012; Para 9.1 i kommentaren till arti-
kel 11, s.20 i OECD:s förslag från 2012; Para 4 till artikel 12, s. 23 i OECD:s förslag från 2012. 

http://www.oecd.org/ctp/treaties/BENOWNEuropean_Business_Initiative.pdf
http://www.oecd.org/ctp/treaties/BENOWNICAEW.pdf
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från den nationell rätt i den mån den överensstämde med den generella vägledningen i 

OECD:s kommentarer.143 Dock anser författaren att man genom de kvarvarande kommen-

tarerna rörande nationell rätt, kan se att beneficial owner ska tolkas enbart utifrån modellav-

talet utan hänsyn till nationell rätt. Detta med anledning av att OECD faktiskt anger att 

beneficial owner inte bör tolkas utifrån den nationella lagstiftningen i ett specifikt land.144 

Genom borttagandet av kommentaren leder en tolkning av de kvarvarande kommentarerna 

till konklusionen att vägledning inte får tas från den specifika lagstiftningen i något land. 

Därmed bör beneficial owner ges en internationell innebörd utifrån modellavtalet. 

4.2.2 Beneficial owner som en anti- missbruk regel 

OECD anger att beneficial owner riktar sig till situationer, i vilket en mottagare av en in-

komst har en skyldighet att vidarebefordra denna till en annan part. Begreppet var därmed 

inte menat att hantera andra situationer av treaty shopping och bör därför användas restrik-

tivt, om det finns andra metoder tillgängliga för att hantera missbruket. Som metoder för 

att hantera andra treaty shopping situationer och conduit företag nämns bland annat sub-

stance over form principen, economic substance principen och andra generella anti-

missbruk regler.145 

Författaren anser att OECD genom kommentarerna tydligt angett att benefical owner inte 

utgör en generell anti-missbruk regel, utan är avsedd för att behandla en specifik situation. 

Författaren anser vidare att den situation som beneficial owner riktar sig till, avser en situat-

ion där en part agerar som en mellanhandel, då inkomsten mottas med skyldigheten att 

skicka denna till en annan part. Vidare indikerar kommentarerna på att beneficial owner 

enbart i undantagsfall ska används på andra situationer. Detta för att det finns andra meto-

der tillgängliga för att hantera andra situationer rörande conduit företag och av treaty shop-

ping. 

Vidare anger OECD att en part inte med automatik ska ges en skattelättnad, även om den 

är att ses som beneficial owner, om det handlar om missbruk.146 Författaren anser att detta 

                                                 
143 Para 12.1 i kommentaren till artikel 10, s.3 i OECD: förslag från 2011; Para 9.1 i kommentaren till artikel 

11, s.5 i OECD: förslag från 2011; Para 4 i kommentaren till artikel 12, s.8 i OECD: förslag från 2011 

144 Para 12.1 i kommentaren till artikel 10, s.17 i OECD:s förslag från 2012; Para 9.1 i kommentaren till artikel 
11, s.20 i OECD:s förslag från 2012; Para 4 i kommentaren till artikel 12, s. 23 i OECD:s förslag från 2012. 

145 Ibid.  

146 Ibid.  
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visar på vikten av beneficial owner som en anti- missbruk regel, särskilt då en part även om 

den är att ses som beneficial owner inte ska ges en skattelättnad om missbruk föreligger.  

Sammantaget anses att OECD har satt beneficial owner regelns funktion som anti- miss-

bruk regel i ett fack och tydligt avgränsat dess användningsområde, till då i en mottagare av 

en inkomst har en skyldighet att vidarebefordra denna till en annan part och därför agerar 

som en mellanhandel. Vidare är det tydligt att huruvida missbruk förekommer av en part 

alltid bör undersökas, innan en skattelättnad ges.147 

4.2.3 Relaterade och orelaterade skyldigheter 

För  att en part ska hindras från att utgöra beneficial owner krävs inte enbart att parten har 

en kontraktuell eller legal skyldigheten att vidarebefordra inkomsten till en annan part, utan 

skyldigheten måste vara relaterad till inkomsten som mottas. Om skyldigheten är orelaterad till 

den mottagna inkomsten kan parten fortfarande utgöra beneficial owner.  

OECD anger att orelaterade skyldigheter kan utgöras av de skyldigheter som en mottagare 

har, i det fall parten utgör en gäldenär, är part av en finansiell transaktion, har vanlig distri-

butions skyldigheter i pensionssystem eller har skyldigheter som härstammar från avtals-

fördelar i paragraferna 6.8–6.34 i kommentaren till artikel 1 i OECD:s modellavtal. 148 Vi-

dare påverkas en parts möjlighet att utgöra beneficial owner inte av att denne uppfyller en 

legal eller kontraktuell skyldighet genom att använda den mottagna inkomsten, så länge 

som skyldigheten inte är relaterad till den mottagna inkomsten.149 

Kritik har getts för att det är oklart hur termerna relaterad och orelaterad ska tolkas och att 

det utan vägledning skulle kunna leda till både osäkerhet och tvist.150 Det har även angetts 

att exemplen av de orelaterade skyldigheterna utgör ett bra hjälpmedel men att dessa bör 

                                                 
147 Ibid.  

148 Para 12.4 i kommentaren till artikel 10, s.19 i OECD:s förslag från 2012; Para 10.2 i kommentaren till arti-
kel 11, s.21 i OECD:s förslag från 2012; Para 4.3 i kommentaren till artikel 12, s. 24 i OECD:s förslag från 
2012. 

149 Ibid.  

150 BIAC. Object: BIAC response to the OECD Model Tax Convention: Revised Discussion Draft on the Meaning of “Bene-
ficial Owner” in Articles 10, 11 and 12. OECD. 2012-12-14. Se para 12.4, s.2 i dokumentet 

. http://www.oecd.org/ctp/treaties/BENOWNBIAC.pdf, ( Hämtad 2014-03-10) och 

 Chartered institute of taxation. Clarification of the meaning of 'beneficial owner' in the OECD Model Tax Convention. 
OECD. 2012-12-13. Se s.1 i dokumentet.  
 http://www.oecd.org/ctp/treaties/BENOWNChartered_Inst_tax.pdf, ( Hämtad 2014-03-10) 

http://www.oecd.org/ctp/treaties/BENOWNBIAC.pdf
http://www.oecd.org/ctp/treaties/BENOWNChartered_Inst_tax.pdf


 

 
37 

förklaras vidare och att fler exempel bör ges.151 Vidare har det uttrycks en oro för att ter-

men relaterad skulle misstolkas och uppfattas som att en mellanhandel inte kunde utgöra 

beneficial owner till en betalning, enbart på grund av att ett förhållande förelåg mellan en 

betalning som mottogs och en betalning som gjorts.152 Oklart ansågs också, hur man skulle 

avgöra om en skyldighet var relaterad eller orelaterad till den mottagna inkomsten. Därför 

önskades att kommentaren skulle göras om eller tas bort. 153   

Författaren anser att det är tydligt att huruvida en skyldighet är relaterad eller orelaterad är 

den avgörande faktorn till om en part kan utgöra beneficial owner. Därför bör denna 

aspekt vara tydlig att förstå om vägledning ska kunna tas från OECD:s nya kommentarer. I 

nuläget är detta inte fallet, utan det finns en bred tolkningsmöjlighet. Detta gör att det trots 

OECD:s ansträngningar inte skapas en enhetlig tolkning av beneficial owner. Författaren 

förstår att det är svårt att klargör alla aspekter av ett komplicerat begrepp, dock anses att 

det gällande relaterade och orelaterade skyldigheter inte bör finnas ett allt för brett tolk-

ningsutrymme, då detta är den avgörande faktorn till huruvida en part är att anses som 

beneficial owner. I nuläget är termerna oklara och vägledning kan enbart tas från de speci-

fika exemplen som ges rörande orelaterade skyldigheter, då OECD angett att dessa inte 

hindrar en part från att utgöra beneficial owner. Detta gör att en tolkning bortom dessa ex-

empel blir en chansning. OECD bör därför förklara och tydliggöra termerna relaterad och 

orelaterad och även ge fler exempel för att skapa en bättre förståelse. 

                                                 
151 The Association for Financial Markets in Europe (AFME). AFME comments on the revised proposals concerning 

the meaning of beneficial owner in articles 10, 11 and 12 of the OECD Model Tax Convention. OECD. 2012-12-14. 

http://www.oecd.org/ctp/treaties/BENOWNAssociation_for_Financial_Markets_Europe.pdf (Hämtad 
2014-03-07 ) och 

  Capital Markets tax committee of Asia. Revised Public Discussion Draft- Revised Proposals concerning the Meaning of 
Beneficial Owner in Articles 10,11 and 12 of the OECD Model Tax Convention( “ the revised proposals”). OECD. 
2012-12-14. Se s.3 i dokumentet. 

http://www.oecd.org/ctp/treaties/BENOWNCapital_Markets_Tax_Committee_Asia.pdf, ( Hämtad 2014-
03-07) 

152 Capital Markets tax committee of Asia. Revised Public Discussion Draft- Revised Proposals concerning the Meaning of 
Beneficial Owner in Articles 10,11 and 12 of the OECD Model Tax Convention( “ the revised proposals”). OECD. 
2012-12-14. Se s.2 i dokumentet. 

153 European business initiative on taxation. Comments on: “OECD Model Tax Convention: Revised proposals concern-
ing the meaning of “beneficial owner” in Articles 10, 11 and 12”. OECD. 2012-12-14. Se s.2  i dokumentet. 

http://www.oecd.org/ctp/treaties/BENOWNAssociation_for_Financial_Markets_Europe.pdf
http://www.oecd.org/ctp/treaties/BENOWNCapital_Markets_Tax_Committee_Asia.pdf
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4.2.4 Beneficial owner och utredning av huruvida en relaterad kontrak-

tuell eller legal skyldighet existerar 

OECD anger att en part utgör beneficial owner om denne innehar rätten att använda och åt-

njuta den mottagna inkomsten obegränsat av en kontraktuell eller legal skyldighet att vidarebefordra den. 

Som angetts ovan hindras inte en part från att utgöra beneficial owner om skyldigheten är 

orelaterad till inkomsten som mottags. Utan det är endast om skyldigheten är relaterad till in-

komsten som parten inte kan utgöra beneficial owner.154 

För att utreda om en part utgör beneficial owner måste, som indikerats ovan, det undersö-

kas om en part har en relaterad skyldighet att vidarebefordra inkomsten som mottagits. 

Skyldigheten kommer normalt från legala dokument, men kan även komma från basis av 

 ”… facts and circumstances showing that, in substance, the recipient clearly does not have the right to use 

and enjoy the dividend unconstrained by a contractual or legal obligation to pass on the payment to another 

person.” 155   

Kritik har getts för att OECD använt orden facts and circumstances och substance, eftersom 

dessa inte anses ge någon vägledning. Det angavs att dessa ord behövdes klargöras eller tas 

bort.156  

Författarens uppfattning av OECD:s kommentar är att man i första läget bör undersöka 

huruvida en kontraktuell eller legal skyldighet relaterad till att vidarebefordra inkomsten kan 

hittas i en parts relevanta legala dokument. Om en sådan skyldighet inte hittas i dessa,  an-

ser författaren att OECD menar på att man därefter även genom en undersökning av fakta 

och omständigheter bör kontrollera huruvida det finns substans för att det i praktiken 

handlar om en part som är bunden (precis som om parten hade en kontraktuell eller legal 

skyldighet) att vidarebefordra inkomsten. Författaren anser därmed att orden fakta och 

omständigheter och substans, syftar till att en parts praktiska förhållande bör undersökas 

för att se om det rör sig om missbruk. Författaren uppfattning rörande den kontraktuella 

eller legala skyldigheten i relation till fakta och omständigheter, är som kan ses ovan, att 

                                                 
154 Para 12.4 i kommentaren till artikel 10, s.19 i OECD:s förslag från 2012; Para 10.2 i kommentaren till arti-

kel 11, s.21 i OECD:s förslag från 2012; Para 4.3 i kommentaren till artikel 12, s. 24 i OECD:s förslag från 
2012. 

155 Ibid.  

156 European business initiative on taxation. Comments on: “OECD Model Tax Convention: Revised pro-
posals concerning the meaning of “beneficial owner” in Articles 10, 11 and 12”. OECD. 2012-12-14. Se s.2  
i dokumentet. 
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OECD syftar på att man ska undersöka om det i praktiken handlar om en situation i vilket 

en part är bunden, som om att denne hade en kontraktuell eller legal skyldighet att vidarebe-

fordra inkomsten.  

När det gäller att genom fakta och omständigheter påvisa att en part är bunden att vidare-

befordra inkomsten, bör noteras att OECD använder ordalydelsen 

” …the recipient clearly does not have the right to use and enjoy …” 157 

Detta ställer ett krav på att det genom fakta eller omständigheter tydligt måste visas på att 

mottagaren har en kontraktuell eller legal skyldighet relaterad till att vidarebefordra inkoms-

ten för att parten inte ska kunna utgöra beneficial owner. Författaren anser att kravet på 

tydlighet är rimligt då orden fakta och omständigheter ger ett väldigt brett tolkningsut-

rymme. Detta tolkningsutrymme utgör möjligtvis något som inte kan undvikas, eftersom 

det syftar till att hänsyn bör tas till den specifika faktan och omständigheterna i varje enskilt 

fall. Kravet på tydlighet sätter en högre ribba på bevisningen för att en part ska bli nekad 

skattelättnad på grund av missbruk i praktiken. Detta kan vara nödvändigt för att se till att 

beneficial owner enbart fångar missbrukssituationer där inkomsten faktiskt ska skickas vi-

dare och inte utgör ett hinder för andra parter som ska ha rätt till en skattelättnad.  

Författaren anser att de två sätten som angivits av OECD för att bedöma om en part är 

hindrad från att utgöra beneficial owner har i syfte att utreda om det föreligger en skyldighet 

relaterad till att vidarebefordra inkomsten, angivet i partens legala dokument eller som visas av 

fakta och omständigheter i praktiken, för att se om det handlar om en missbrukssituation i 

vilket en mottagare av en inkomst har en skyldighet relaterad till att vidarebefordra inkoms-

ten till en annan part och därigenom agerar som en mellanhandel som varken har rätt att an-

vända inkomsten efter vilja eller är den som åtnjuter de faktiskta fördelarna av inkomsten. Om så är fal-

let kan parten inte utgöra benefical owner och har därför inte heller rätt till en skattelättnad. 

Detta kan stödjas av OECD:s kommentar som anger att en part för att utgöra beneficial 

owner måste innehar rätten att använda och åtnjuta den mottagna inkomsten, obegränsat 

av en kontraktuell eller legal skyldighet att vidarebefordra den.158 Vidare kan det också stöd-

                                                 
157 Para 12.4 i kommentaren till artikel 10, s.19 i OECD:s förslag från 2012; Para 10.2 i kommentaren till arti-

kel 11, s.21 i OECD:s förslag från 2012; Para 4.3 i kommentaren till artikel 12, s. 24 i OECD:s förslag från 
2012. 

158 Para 12.4 i kommentaren till artikel 10, s.19 i OECD:s förslag från 2012; Para 10.2 i kommentaren till arti-
kel 11, s.21 i OECD:s förslag från 2012; Para 4.3 i kommentaren till artikel 12, s. 24 i OECD:s förslag från 
2012. 
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jas av kommentaren som anger att begreppet beneficial owner behandlar situationer där en 

mottagare av en inkomst har en skyldighet att vidarebefordra inkomsten till en annan part, 

samt av kommentaren som anger att skattelättnad inte ska ges i fall där det handlar om 

missbruk.159  

När det gäller vilket tillvägagångsätt som ska används vid utredningen av beneficial owner 

indikerar de nya kommentarerna på att ett legalt och ett faktabaserat tillvägagångsätt ska 

användas. Vad som bör noteras är att enbart ett legalt tillvägagångsätt ska används i första 

hand, vid undersökningen av om det i partens legala dokument finns en skyldighet relaterad 

till att vidarebefordra betalningen som mottagits. Endast om detta inte hittas i de legala do-

kumenten, bör man därefter använda ett legalt och ett faktabaserat tillvägagångsätt. Detta 

vid utredningen av om det existerar fakta och omständigheter, för att se om det finns sub-

stans som visar på att parten i praktiken är bunden (precis som om parten hade en kontraktu-

ell eller legal skyldighet) att vidarebefordra inkomsten Att både ett legalt och ett faktabase-

rat tillvägagångsätt tillämpas vid utredningen av beneficial owner kan anses passande, då 

det förhindrar att en part trots att missbruk sker i praktiken genom att inkomsten vidarebe-

fordras, får skattefördelar enbart på grund av att det inte kan påvisas i partens legala doku-

ment.  

Författaren anser vidare att OECD:s kommentar rörande vad som krävs för att en part ska 

utgöra beneficial owner, indikerar på att en part för att vara beneficial owner måste inneha 

rätten att använda inkomsten och åtnjuta de ekonomiska fördelarna av denna likväl som att 

detta måste ske utan hinder av att det föreligger en kontraktuell eller legal skyldighet att vi-

darebefordra inkomsten. Om en skyldighet relaterad till att vidarebefordra inkomsten finns 

kan parten inte utgöra beneficial owner. Detta på grund av att parten då inte har rätt att an-

vända inkomsten efter vilja och inte heller utgör den part som åtnjuter de faktiska ekono-

miska fördelarna av inkomsten, då inkomsten kommer att skickas vidare. Författaren är 

därför av åsikten att OECD:s nya kommentarer menar på att en part för att utgöra benefi-

cial owner måste vara den som har rätten att använda den mottagna inkomsten efter vilja 

och även utgöra den part som faktiskt åtnjuter de ekonomiska fördelarna av denna.  

                                                 
159 Para 12.5 i kommentaren till artikel 10, s.19 i OECD:s förslag från 2012; Para 10.3 i kommentaren till arti-

kel 11, s.22 i OECD:s förslag från 2012; Para 4.4 i kommentaren till artikel 12, s. 24 i OECD:s förslag från 
2012. 
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I nuläget går det att tolka OECD:s kommentar rörande hur en utredning ska ske för att av-

göra om en part hindras från att utgöra benefical owner. Författaren anser ändå att ett klar-

görande av kommentaren krävs för att man ska kunna tolka kommentaren enhetligt och 

med säkerhet. Det skulle därför vara fördelaktigt om OECD klargjorde ordet substans 

samt förtydligade betydelsen av orden kontraktuell och legal skyldighet i relation till när en 

undersökning sker av fakta och omständigheter.  

4.2.5 Möjligheten till vägledning från begreppet beneficial owner i 
andra instrument  

OECD anger att beneficial owner i sammanhanget av en artikel skiljer sig från den inne-

börden som begreppet kan ges i sammanhanget av andra instrument160 som behandlar fast-

ställandet av personer, oftast individer, som utövar den yttersta kontrollen över företag eller tillgångar. Be-

greppet beneficial owner i OECD:s modellavtal lades till för att klargöra orden paid to i ar-

tiklarna 10 och 11 och även användes även på liknande sätt i första paragrafen i artikel 12. 

Vidare anges att begreppet inte syftar till att behandla ägandeskapet av tillgången som för-

anleder en inkomst och att man inte kan likställa en individ som utgör beneficial owner 

med en juridisk person som utgör det. Slutligen anges att det därför vore olämpligt att, i 

sammanhanget av artiklarna, ge beneficial owner en innebörd som refererar till individer 

som utövar den yttersta kontrollen över juridiska personer eller arrangemang.161  

Författaren uppfattar kommentaren som något oklar. Detta på grund av det i OECD:s för-

slag enbart anges två exempel på definitioner av beneficial owner från andra instrument 

och båda dessa behandlar begreppet i relation till en individ. Av dessa två exempel tydliggörs 

dock, att det inte går att ta ledning av en innebörd av beneficial owner som hänför sig till 

en individ, eftersom beneficial owner i t.ex. artikel 10.2 i OECD:s modellavtal refererar till 

en juridisk person och det inte är lämpligt att likställa dessa två. En innebörd av beneficial 

owner som refererar till en individ kan därför inte tillämpas i sammanhanget av artiklarna 

10, 11 och 12 i OECD:s modellavtal.  

                                                 
160 Som exempel av OECD anges definitionerna av begreppet beneficial owner i Financial Actions Task 

force. International standards on combating money laundering and the financing of terrorism and proliferation – The FATA 
Recommendations.( 2012) s. 109  och i OECD:s Steering Group on Corporate Agreements, ” Behind the Corpo-
rate veil: Financial Actions Task using corporate entities for illicit purposes”. (2001), s.14 . 

161 Para 12.6 i kommentaren till artikel 10, s.19 i OECD:s förslag från 2012; Para 10.4 i kommentaren till arti-
kel 11, s.22 i OECD:s förslag från 2012; Para 4.4 i kommentaren till artikel 12, s. 25 i OECD:s förslag från 
2012. 
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Hur man ska förhålla sig till ett instrument som behandlar benefical owner i relation till en 

juridisk person, berörs inte av OECD. Dock är det troligt, att det inte heller då är lämpligt 

att använda sig av den andra innebörden eftersom syftet med tillägget i instrumentet med 

sannolikhet skiljer sig från det i artiklarna, vilket gör att den andra innebörden inte kan an-

vändas i artiklarnas sammanhang.   

Sammantaget uppfattar författaren OECD:s kommentar som att ingen ledning kan tas från 

andra instrument för att tolka benefical owner i artiklarna 10, 11 och 12 i OECD:s modell-

avtal. 

4.3 Sammanfattning av analys 

När det gäller huruvida man vid tolkningen av beneficial owner får ta ledning av nationell 

rätt anser författaren att det framgår av OECD:s kommentarer att begreppet ska tolkas en-

bart utifrån modellavtalet. Beneficial owner ska därmed ges en internationell innebörd uti-

från modellavtalet. 

När det gäller beneficial owner och dess funktion som anti- missbruk regel anser författa-

ren att OECD tydliggjort att begreppet riktar sig till situationer i vilket en mottagare av en 

inkomst har en skyldighet att vidarebefordra denna till en annan part. Beneficial owner bör 

därför behandla andra situationer av treaty shopping enbart om inga andra metoder finns 

tillgängliga. Då det finns andra metoder tillgängliga för att hantera missbruk, innebär detta 

att beneficial owner endast i undantagssituationer behövs tillämpas för att förhindra miss-

bruk i andra situationer än den som begreppet riktar sig till. Vidare bör en part inte med 

automatik ges skattelättnad enbart för att den anses utgöra beneficial owner, utan skatte-

lättnad ska inte ges om det förligger missbruk.  

För att en part ska hindras från att utgöra beneficial owner krävs inte enbart att en part har 

en kontraktuell eller legal skyldighet, utan denna måste vara relaterad till inkomsten som 

mottas. Om skyldigheten är orelaterad till den mottagna inkomsten kan parten fortfarande 

utgöra beneficial owner. Författaren anser att det är tydligt att huruvida en skyldighet är re-

laterad eller orelaterad är den avgörande faktorn till om en part kan utgöra beneficial 

owner. I nuläget är dock termerna oklara och vägledning kan enbart tas från de specifika 

exemplen som ges rörande orelaterade skyldigheter. Detta gör att en förståelse av termerna 

är ofullständig och att en tolkning bortom de få exempel som ges blir en chansning. OECD 
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bör därför förklara och tydliggöra dessa termer och även ge fler exempel för att skapa en 

bättre förståelse. 

För att utreda huruvida en part utgör beneficial owner bör ett legalt likväl som ett faktaba-

serat tillvägagångsätt användas. Ett legalt tillvägagångsättet ska användas i första hand ge-

nom att undersöka om det i parten legala dokument finns en skyldighet relaterad till att vi-

darebefordra inkomsten som mottagits. Endast om detta inte hittas i de legala dokumenten, 

bör man därefter använda ett legalt och ett faktabaserat tillvägagångsätt. Detta vid utred-

ningen av fakta och omständigheter, för att se om det finns substans som visar på att par-

ten i praktiken är bunden (precis som om parten hade en kontraktuell eller legal skyldighet)  

att vidarebefordra inkomsten. När det gäller att genom fakta omständigheter påvisa att en 

part är bunden att vidarebefordra inkomsten, ställs ett krav på att detta ska visas tydligt för 

att en part inte ska kunna utgöra beneficial owner.  

Författaren anser att utredningsätten som angivits av OECD för att bedöma om en part är 

hindrad från att utgöra beneficial owner, har i syfte att utreda om det föreligger en skyldig-

het relaterad till att vidarebefordra inkomsten. Detta för att se om det handlar om en miss-

brukssituation, i vilken en mottagare av en inkomst har en skyldighet relaterad till att vida-

rebefordra inkomsten till en annan part och därigenom agerar som en mellanhandel som 

varken har rätt att använda inkomsten efter vilja eller åtnjuter de faktiska fördelarna av in-

komsten. Om en sådan skyldighet föreligger kan en part inte utgöra beneficial owner. Detta 

eftersom det krävs att en part har rätt att använda och åtnjuta den mottagna inkomsten 

obehindrat av en kontraktuell eller legal skyldighet att vidarebefordra denna för att parten 

ska kunna utgöra beneficial owner. Författaren är därför av åsikten, att en part måste in-

neha rätten att använda den mottagna inkomsten efter vilja och även utgöra den part som 

faktiskt åtnjuter de ekonomiska fördelarna av denna för att kunna utgöra beneficial owner. 

Vidare anses att även om det i nuläget går att tolka OECD:s kommentar rörande hur en ut-

redning ska ske för att avgöra om en part utgör beneficial owner, bör kommentaren ändå 

klargöras för att man ska kunna tolka den enhetligt och med säkerhet. Det skulle därför 

vara fördelaktigt om OECD klargjorde ordet substans samt förtydligade orden kontraktuell 

och legal skyldighet i relation till när en undersökning sker av fakta och omständigheter.  

När det gäller huruvida man kan ta vägledning från andra instrument som innehåller en in-

nebörd av begreppet beneficial owner, uppfattar författaren OECD:s kommentar som att 

det inte är möjligt. Detta på grund av att beneficial owner i sammanhanget av en artikel 
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skiljer sig från den innebörden som begreppet kan ges i sammanhanget av andra instru-

ment.  
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5 Innebörden av beneficial owner i artikel 10, 11 och 12 i 

OECD:s modellavtal 

5.1 Inledning 

Uppsatsen har haft i syfte att utreda innebörden av beneficial owner i artiklarna 10, 11 och 

12 i OECD:s modellavtal från ett tolknings och tillämpningsperspektiv. Utredningen har 

gjorts genom att ta hänsyn till de relevanta artiklarna i OECD:s modellavtal, likväl som av 

beaktande av OECD:s nuvarande kommentarer rörande beneficial owner och av de nya 

som föreslagits i OECD:s förslag från 2011 och 2012. Vidare har utredningen också tagit 

hänsyn till artikel 3.2 i OECD:s modellavtal som anger hur begrepp som inte är definierade 

i modellavtalet ska tolkas samt till Wienkonventionen om traktaträtten och dess tolkning av 

beneficial owner i skatteavtal. Nedan presenteras slutsatsen av denna utredning. 

5.2 Slutsats  

Tolkningen av beneficial owner i artikel 10, 11 och 12 i OECD:s modellavtal bör ske enligt 

modellavtalet. Begreppet ska därför ges en internationell innebörd enligt modellavtalet utan 

hänsyn till dess innebörd i den nationella rätten i ett specifikt land. Vägledning för begrep-

pets tolkning kan inte tas från andra instrument som har en innebörd av beneficial owner, 

då dessa inte kan tillämpas i artiklarnas sammanhang. 

Beneficial owner används i syfte att förhindra missbruk i artiklarna 10, 11 och 12 i OECD:s 

modellavtal. Begreppet ska tillämpas i situationer där en mottagare av en inkomst har en 

skyldighet relaterad till att vidarebefordra inkomsten till en annan part och därför agerar som 

en mellanhandel. Beneficial owner bör därför användas i andra missbruk situationer rö-

rande treaty shopping, enbart om inga andra hanteringsmetoder finns tillgängliga.  

Vad som utgör en relaterad skyldighet är i nuläget tämligen oklart eftersom det inte förklaras 

närmare i OECD:s förslag. Det enda som kan fastställas är att en relaterad skyldighet inte 

utgörs av skyldigheter som en mottagare har, i det fall parten utgör en gäldenär, är part av 

en finansiell transaktion, har vanliga distributions skyldigheter i pensionssystem eller har 

skyldigheter som härstammar från avtalsfördelar i paragraferna 6.8–6.34 i kommentaren till 

artikel 1 i OECD:s modellavtal. Detta på grund av att dessa skyldigheter ses som orelaterade 

och därför inte hindrar en part från att utgöra beneficial owner.  

Vid utredningen av beneficial owner bör ett legalt likväl som ett faktabaserat tillvägagång-

sätt användas. Det legala tillvägagångsättet ska används först vid undersökningen av om det 
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finns en skyldighet relaterad till att vidarebefordra inkomsten i en parts legala dokument. 

Om ingen relaterad skyldighet hittas i dessa, bör därefter både ett legalt och faktabaserat 

tillvägagångsätt användas. Detta vid utredningen av fakta och omständigheter för att se om 

det finns substans som visar på att en part i praktiken är bunden (som om att parten hade en 

kontraktuell eller legal skyldighet) att vidarebefordra inkomsten. Vad som bör anmärkas rö-

rande bevisningen av att en part har en relaterad skyldighet att vidarebefordra inkomsten 

genom ett påvisande av fakta och omständigheter, är att det krävs att detta visas tydligt för 

att en part inte ska kunna utgöra beneficial owner. Om en skyldighet relaterad till att vida-

rebefordra inkomsten föreligger, i partens legala dokument eller kan visas av fakta och om-

ständigheter i praktiken, kan en part inte utgöra beneficial owner. Detta för att skyldigheten 

visar på att parten inte har rätt att använda inkomsten efter vilja och inte heller är den som 

åtnjuter de faktiska ekonomiska fördelarna med inkomsten. 

Författarens slutsats är att en part för att utgöra beneficial owner måste vara den som har 

rätten att använda den mottagna inkomsten efter vilja och även vara den som faktiskt åtnju-

ter de ekonomiska fördelarna av denna. Vidare krävs även att parten behandlas som ägaren 

till inkomsten som mottags i skattehänseende i hemviststaten, då en skattelättnad inte kan 

ges om det inte föreligger risk för dubbelbeskattning. 

5.3 Avslutande kommentarer 

OECD:s har genom sitt initiativ att lägga till nya kommentarer rörande beneficial owner 

förklarat begreppet vidare i syfte att skapa en bättre förståelse för det. Dock behövs ett 

klargörande på ett flertal punkter innan OECD kan anses uppfyllt sitt mål att ha klargjort 

innebörden av begreppet beneficial owner. Författaren anser att det som behövs tydliggö-

ras främst i nuläget, är hur man ska avgöra om en skyldighet är att ses som relaterad eller 

orelaterad till en mottagen inkomst. Denna fråga är central för avgörandet av beneficial 

owner och behövs klargöras snarast för att en enhetlig tolkning av begreppet ska vara möj-

lig.  
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