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Abstract  

Transfer pricing documentation rules were introduced in Sweden in 2007. The rules were 

based on OECD transfer pricing documentation guidelines. In late September 2014 the 

OECD published the BEPS-report ”Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-

Country Reporting” which contains extensive proposals how the OECDs current transfer 

pricing documentation rules should be revised. The question then arises whether, and if so, 

how the future Swedish transfer pricing documentation rules should be designed?   

Today, there are significant differences between the current Swedish regulations and 

OECDs proposed changes. Deviating Swedish rules will lead to increased burden on mul-

tinational corporations since they are forced to follow several different complex regula-

tions. This could lead to a lack of interest from corporations to locate their operations to 

Sweden. OECDs three-tiered approach to transfer pricing documentation will contribute 

to an increased exchange of information between states and greater understanding of the 

arms-length price among corporations. The current Swedish transfer pricing documenta-

tion rules should therefore be revised to harmonize with OECDs proposed guidelines.  

The BEPS-report contributes to clearer and more functional rules. However, it is still pos-

sible for states to form their own rules within certain areas of the report. Further, OECD 

Member States will most certain interpret the BEPS-report differently, which can cause 

states to implement the report in different ways. In order to create harmonized and func-

tional rules is it required that all OECD Member States implement the guidelines in a simi-

lar manner. The Swedish legislature must therefore strictly implement the OECD guide-

lines, and where it is room for interpretation the legislature should look for guidance in the 

purpose of the OECD guidelines. Further, the legislature could also look into how other 

OECD Member States have chosen to organize their transfer pricing documentation rules. 

To enable the objectives of the BEPS-report it is necessary to take measures on a global 

basis, and Sweden should therefore revise the current Swedish rules to correspond with the 

intention of the BEPS report.   
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Sammanfattning 

2007 infördes regler om dokumentationsskyldighet i Sverige. Reglerna baserades på 

OECDs riktlinjer för internprissättningsdokumentationskrav. I slutet av september 2014 

publicerade OECD BEPS-rapporten ”Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-

by-Country Reporting” vilken innehåller omfattande förslag på hur OECDs nuvarande intern-

prissättningsdokumentationsregler bör revideras. Frågan blir därmed om, och i så fall hur, 

kommande svenska internprissättningsdokumentationsregler bör utformas?  

Det finns idag betydande skillnader mellan nuvarande svenska bestämmelser och OECDs 

kommande ändringar. Avvikande svenska dokumentationsregler leder till ökad börda för 

de multinationella företagen då de tvingas följa flera olika mer eller mindre komplicerade 

regelverk. Något som riskerar att leda till att företag inte väljer att etablera sin verksamhet i 

Sverige. OECDs tredelade dokumentation bidrar till ett ökat informationsutbyte mellan re-

spektive lands skattemyndigheter samt ökad förståelse bland bolagen om vad som utgör ett 

armlängdsmässigt pris. Nuvarande svenska internprissättningsdokumentationsregler bör 

därför revideras så att de harmoniserar med OECDs kommande riktlinjer.  

BEPS-rapporten bidrar till tydligare och mer funktionella regler. Dock finns det möjlighet 

för stater att själva utforma regler inom vissa områden. I kombination med OECD med-

lemsstaters olika tolkningssätt öppnar det upp för en regeldiskrepans mellan berörda län-

der. I syfte att skapa harmoniserade och funktionella regler krävs att samtliga OECD-

länder implementerar riktlinjerna på likartat vis. Det är således av vikt att lagstiftaren i Sve-

rige implementerar OECDs riktlinjer strikt och i de fall det finns möjlighet till tolkningsut-

rymme, ser till syftet bakom OECDs riktlinjer samt till hur andra jurisdiktioner valt att ut-

forma sina internprissättningsdokumentationsregler. För att BEPS-rapportens syften ska 

uppnås krävs åtgärder på global basis, och Sverige behöver således revidera nuvarande 

svenska regler så att de uppfyller BEPS-rapportens intentioner.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste decennierna har andelen multinationella företag i världen ökat markant. I 

takt med att antalet företag ökat har även deras inflytande och genomslagskraft ökat väsent-

ligt. Uppskattningar visar att mer än 70 procent av dagens världshandel sker mellan närstå-

ende företag inom en intressegemenskap. Det pris som närstående företag inom en intres-

segemenskap sätter på gränsöverskridande transaktioner kallas internprissättning och är ett 

område som har fått allt större uppmärksamhet på senare tid i takt med att den koncernin-

terna handeln ökat.1  

Till stor del grundar sig uppmärksamheten på att prissättningen av varor och tjänster som 

företag beslutat om, i vissa fall tenderat att avvika från vad som anses vara ”rätt pris”, detta 

med syfte att minska koncernens totala skatt. Vad ”rätt pris” innebär är i sig teoretiskt, det 

man dock brukar nämna är att priset ska överensstämma med det pris som två sinsemellan 

oberoende aktörer hade satt enligt den så kallade ”armlängdsprincipen”.2 Såväl företag som 

skattemyndigheter har ett stort intresse av vilket internpris som sätts då det har effekt på 

företagets intäkter och kostnader och således avgör vilket resultat som ska tas upp till be-

skattning i de länder där företaget är verksamt.3  

1995 inkluderade Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ett avsnitt 

om dokumentationskrav i sina riktlinjer för internprissättning.4 Sedan OECDs riktlinjer 

inom internprissättning (framöver benämnda OECDs riktlinjer) antogs har flera länder im-

plementerat regler om dokumentationsskyldighet i sin lagstiftning, dock saknades länge en 

lagreglerad dokumentationsskyldighet avseende internprissättning i Sverige, till skillnad från 

de flesta OECD-länder och länder inom den Europeiska Unionen (EU).5 Först  2007 in-

fördes regler om dokumentationsskyldighet i Sverige.6 Syftet med införande av de nya 

                                                 
1 Skatteverket, Handledning för beskattning av inkomst 2014, s. 501. 

2 OECD (2010), Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, s 31 samt 14 kap 
samt 19 § inkomstskattlag (1999:1229) (IL).  

3 Skatteverket, Handledning för beskattning av inkomst 2014, s. 501. 

4 OECD (2010), Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, Kapitel V. 

5 Prop. 2005/06:169 s 102. 

6 19 kap. 2a och 2b §§ Lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter (39 kap. 15 och 16 §§ 
skatteförfarandelagen (2011:1244)) samt i 9 kap. 9 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261). 14 kap.  19 
och 20 §§ IL. 
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dokumentationskraven var att skapa ett underlag för att bedöma huruvida priser och övriga 

villkor stämmer överens med vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende nä-

ringsidkare. Vidare var syftet att skattekontrollen skulle effektiviseras och att företagens 

medvetenhet om vad som krävdes av dem vid en utredning skulle öka. Dessutom ansågs 

det nödvändigt att införa dokumentationsregler för att säkerställa att Sveriges skatteintres-

sen bibehölls.7  

2013 publicerade OECD rapporten ”Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting”.8 Rappor-

tern är en del av det internationellt omfattande projektet ”Base Erosion and Profit Shifting” 

(BEPS) som berör urholkning av skattebaser och vinstöverföringar, ett projekt som främst 

utförts på uppdrag av G20-länderna. Syftet med projektet är att belysa problemområdet 

BEPS samt lägga fram en handlingsplan för att säkerställa att vinster beskattas på den plats 

där den ekonomiska verksamheten som genererar vinsterna finns och där det faktiska vär-

deskapandet sker.9 Totalt omfattar handlingsplanen 15 åtgärdspunkter varav punkt 13 i 

handlingsplanen behandlar dokumentation vid internprissättning. Syftet med punkt 13 är 

att uppnå en ökad grad av öppenhet gentemot skattemyndigheterna och förse dem med 

tillräcklig information för att kunna utföra riskbedömningar och analyser inom internpris-

sättningsområdet samt utföra internprissättningsutredningar baserade på relevant informat-

ion.10  

Den 16 september 2014 publicerade OECD rapporten ”Guidance on Transfer Pricing 

Documentation and Country-by-Country Reporting” som innehåller förslag på hur kapitel V i 

OECDs riktlinjer, vilken omfattar dokumentationsskyldighet, ska omarbetas. Målet är att 

regelverket avseende dokumentation ska bli både tydligare och mer harmoniserat mellan 

olika länder. Vidare ska skattemyndigheterna förses med mer användbar information.11  

Vad som kvarstår är nu en svensk utvärdering av rapporten samt en utredning om, och i så 

fall hur, Sverige kan tänkas implementera de nya riktlinjerna.  

                                                 
7 Prop. 2005/06:169 s 102. 

8 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. 

9 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s 3. 

10 Ibid, s. 9.  

11 Skatteverkets rapport, Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning, s. 20. 
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1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att utreda huruvida de svenska internprissättningsdokumentationsreg-

lerna med hänsyn till BEPS åtgärdspunkt 13 bör revideras, och i så fall, vilka generella 

aspekter lagstiftaren bör ta hänsyn till vid utformandet av svenska framtida dokumentat-

ionsregler. 

1.3 Avgränsningar 

OECDs riktlinjer och de svenska reglerna avseende internprissättning är ett brett skatte-

rättsligt område. Uppsatsen syftar till att utreda ett specifikt område avseende internpris-

sättning ur ett svenskt perspektiv, nämligen dokumentationsskyldigheten. Därav kommer 

riktlinjer och regler som ej behandlar internprissättningsdokumentation inte mer än över-

siktligt att behandlas i uppsatsen. I uppsatsen beskrivs kort principer och metoder inom in-

ternprissättningsområdet, detta för att ge läsaren en förståelse kring problematiken på om-

rådet.  

Uppsatsen kommer inte att behandla OECDs nuvarande riktlinjer då rådande svenska reg-

ler till stor del motsvarar dessa. Vidare kommer BEPS åtgärdspunkt 13 framöver att revide-

ras. Således ligger en redogörelse av de nuvarande riktlinjerna utanför uppsatsens syfte.  

BEPS-rapporten innehåller 15 åtgärdspunkter och endast punkt 13 behandlar dokumentat-

ionsskyldighet. Därmed kommer övriga åtgärdspunkter inte att redogöras för i uppsatsen. 

Vidare kommer riktlinjer och regler avseende vilka företag som ingår i en intressegemen-

skap att tas upp i begränsad omfattning. Orsaken till detta är att rapporten, Guidance on 

Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, inte avser att förändra de rikt-

linjer som reglerar när en intressegemenskap mellan företag föreligger.  

Uppsatsen kommer grundligt att redogöra för BEPS åtgärdspunkt 13 samt nuvarande 

svenska dokumentationsregler. Därutöver kommer Norges, Tysklands och Australiens in-

ternprissättningsdokumentationsregler att behandlas. Dessa länders dokumentationsbe-

stämmelser kommer däremot att tas upp i begränsad omfattning eftersom enbart de be-

stämmelser som tas upp i rapporten, Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-

Country Reporting, kommer att beröras. Inga andra länders dokumentationsbestämmelser 

kommer att behandlas inom uppsatsen. Norge, Tyskland och Australiens dokumentations-

bestämmelser kommer inte att jämföras mot varandra på annat sätt än att de kommer att 

användas som möjliga förslag vid utformandet av kommande svenska dokumentationsreg-

ler.  
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Uppsatsen kommer inte att redogöra för fördelar och nackdelar med dokumentation, dock 

kommer uppsatsen att behandla den börda som dokumentationsskyldighet utgör för före-

tagen samt göra en avvägning mellan dokumentationskrav och nyttan för skattemyndighet-

er.  

Uppsatsen kommer vidare att avgränsas från regler om prissättningsbesked. Detta då om-

rådet är omfattande och inte ryms inom uppsatsen. Vidare kommer endast dokumentat-

ionsskyldighet för aktiebolag och dess fasta driftställen att behandlas. Dokumentationsskyl-

dighet för  andra former av juridiska personer ligger således utanför uppsatsens ramar.     

1.4 Metod och material 

Till denna uppsats har en traditionell juridisk metod tillämpats.12 Rättsdogmatiska inslag har 

använts för att beskriva gällande rättsregler och rättsområdets struktur.13 Vid behandling av 

olika rättskällor kommer rättskällehierarkin att följas, vilket innebär att rättskällorna rang-

ordnas enligt följande: (1) författning, (2) förarbeten, (3) rättspraxis och (4) doktrin.  

Det kommer att användas både en objektiv och subjektiv metod vid lagtolkning. För att på 

ett rättssäkert sätt redogöra för gällande rätt kommer en objektiv metod i ett första skede 

att användas, vilken ämnar lägga stor vikt vid lagtextens ordalag. I de fall den objektiva me-

toden inte ger ett uttömmande svar kommer den subjektiva metoden att verka som ett 

komplement. Den subjektiva metoden ämnar att redogöra för hur lagen är tänkt att tolkas 

vilket med fördel kan återfinnas i förarbeten till respektive lag.14  

Syftet med den deskriptiva metoden är att ge läsaren en grundläggande förståelse kring in-

ternprissättningsproblematiken med fokus på OECDs dokumentationsregler och BEPS åt-

gärdspunkt 13 samt nuvarande svenska dokumentationsregler. Uppsatsens första del ämnar 

vidare till att tydliggöra de likheter och olikheter mellan nuvarande svenska regler och 

OECDs nya förslag till riktlinjer samt ge läsaren en förståelse kring områdets problematik. 

Utifrån uppsatsens deskriptiva delar utvecklas resonemanget och övergår i en analytisk dis-

kussion som därefter mynnar ut i en slutsats där uppsatsens frågeställning besvaras.    

                                                 
12 Strömholm S. s. 411-420. 

13 Jfr Peczenik A., Juridikens allmänna läror, SvJT s. 249-250. 

14 Lehrberg B., s. 223-224.  
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OECDs riktlinjer utgör vägledning, vilket innebär att riktlinjerna inte är bindande för med-

lemsstaterna.15 OECDs riktlinjer har dock fått stor genomslagskraft både inom och utom 

EU då många av världens länder mer eller mindre tillämpar OECDs riktlinjer.16 OECDs 

riktlinjer har ansetts kunna tjäna till vägledning i svensk rätt i tidigare fall från Regeringsrät-

ten.17 Avseende BEPS åtgärdspunkt 13 kommer material från OECD att utgöra uppsatsens 

primära källa. 

Inom uppsatsen kommer ett urval av kommentarer avseende BEPS åtgärdspunkt 13 från 

multinationella företag, organisationer, stora revisionsbolag och myndigheter att behandlas. 

Dessa har tagits med för att kunna ge välmotiverade och begrundade svar till vad den 

svenska lagstiftaren bör beakta vid utformandet av en ny möjlig svensk dokumentationslag-

stiftning.  

De svenska reglerna avseende dokumentation är strukturerade på så vis att skyldigheten att 

upprätta dokumentation återfinns i 39 kap. 15 § skatteförfarandelagen (2011:1244) (SFL) 

och vad dokumentationen generellt ska innehålla stadgas i 39 kap. 16 § SFL samt i 9 kap. 9 

§ skatteförfarandeförordningen (2011:1261) (SFF). Skatteverket har utfärdat en föreskrift 

om dokumentation av prissättning mellan företag i intressegemenskap (SKVFS 2007:1), 

vilket mer ingående redogör för vad en dokumentation ska innehålla. Skatteverkets före-

skrifter gällande dokumentationskraven är rättsligt bindande och kommer därmed att be-

handlas såsom författning i uppsatsen.18 Lagtext och förarbeten ger en tydlig bild av områ-

det och kommer således näst intill uteslutande att användas vid redogörelse för nuvarande 

svenska dokumentationsregler. 

Vidare har Skatteverkets meddelande om dokumentation av prissättning av transaktioner 

mellan företag i intressegemenskap (SKV M 2007:25) studerats för att ge en bredare bild av 

de svenska dokumentationskraven. Hänsyn har dock tagits till att det endast rör sig om ett 

                                                 
15 Rå 1991 ref. 107 s. 8. 

16 http://www.oecd.org/about/membersandpartners/list-oecd-member-countries.htm (2015-02-08) 

17 Se bl.a. Rå 1991 ref. 107 s. 8 

18 Enligt 9 kap 9 § 2 st. SFF får Skatteverket närmare meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska ingå i 
dokumentationen. För mer information se bl.a. Prop. 2005/06:169 s. 111, Hultqvist A., Om föreskriftsreglering-
en angående dokumentationskravet vid internprissättning, Svensk skattetidning, 2007, s. 404-411, Påhlsson R., Skat-
teverkets styrsignaler – en blomma i regeldebatten, Skattenytt 2006, nr. 7-8 s. 21 ff., Andersson K., Skatteverkets före-
skrifter om dokumentation av prissättning mellan företag i intressegemenskap, nr. 2, s. 142 ff. och Leijonhufvud M., 
Dokumentationskrav vid internprissättning, nr. 2 s. 138 ff. 

http://www.oecd.org/about/membersandpartners/list-oecd-member-countries.htm
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meddelande från Skatteverket och således inte utgör någon författning.19 Skatteverkets 

meddelande har många likheter med OECDs nuvarande riktlinjer och domstolar har tidi-

gare lagt relativt stor vikt vid Skatteverkets uttalanden och meddelanden.20 Skatteverkets 

meddelande kommer att användas då varken författning, förarbeten eller praxis ger tydliga 

svar.  

Uppsatsen kommer att i begränsad omfattning behandla andra länders dokumentationsreg-

ler. Syftet med utblicken mot andra länder är inte att göra en komparativ studie utan att 

endast begränsat behandla andra staters dokumentationsskyldighet. Andra staters doku-

mentationsregler kommer därmed att redogöras för till den del de kan anses utgöra möjliga 

alternativ vid utformandet av nya svenska dokumentationsregler. En internationell utblick 

kommer att göras mot Norges, Tysklands och Australiens internprissättningsdokumentat-

ionsregler. Utvalda staters dokumentationsregler skiljer sig från de svenska bestämmelserna 

och kan således användas för att påvisa alternativa lösningar som kan komma att ligga till 

grund för utformning av kommande svenska dokumentationsregler. 

Skatteverket har i sin rapport ”Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internpris-

sättning”21 gjort en internationell jämförelse av ett antal staters internprissättningsdoku-

mentationsregler. Rapporten beskriver bl.a. översiktligt Norges, Tysklands och Australiens 

dokumentationsregler. Skatteverkets rapport tillsammans med artiklar och sammanställ-

ningar av Norges, Tyskland och Australiens dokumentationsregler kommer uteslutande att 

användas som material. Författarna kommer således inte att på detaljnivå gå in och granska 

respektive lands lagstiftning då det faller utanför uppsatsens syfte.     

1.5 Terminologi 

Uppsatsen är skriven ur ett svenskt perspektiv och författarna kommer därför att använda 

svenska begrepp i samband med internprissättning och dess dokumentation. Internpris-

sättningsområdet har en internationell prägel och OECDs riktlinjer är författade på eng-

elska. Det finns dock i dagsläget svenska begrepp avseende flertalet av de begrepp som an-

vänds inom OECD och BEPS-projektet. Om det inte finns ett lämpligt svenskt motsva-

                                                 
19 För mer information se bl.a. Lodin S., En kommentar till en kommentar om internprissättningsdokumentation, 
Svensk skattetidning 2007, s. 318-319. 

20 Jfr. Påhlsson R., Skatteverkets styrsignaler – en blomma i regeldebatten, Skattenytt 2006, nr. 7-8 s. 21 se även Lodin 
S., En kommentar till en kommentar om internprissättningsdokumentation, Svensk Skattetidning, 2007, nr. 5, s. 319. 

21 Skatteverkets rapport, Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning. 
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rande begrepp kommer det engelska begreppet att användas i uppsatsen. Författarna kom-

mer således inte själva skapa nya begrepp inom internprissättningsområdet.  

För att finna adekvata svenska begrepp har författarna främst utgått från nuvarande intern-

prissättningslagstiftning samt Prop. 2005/06:169 avseende dokumentationsskyldighet vid 

internprissättning i internationella företag. Eftersom denna proposition är över 10 år gam-

mal har författarna för att ta tillvara på nykomna begrepp inom området även använt in-

ternprissättningsbegrepp som återfinns i senare artiklar från Svensk Skattetidning och 

Skattnytt. Vidare har svenska begrepp som återfinns i Skatteverkets meddelanden och rap-

porter använts inom uppsatsen.   

1.6 Disposition  

Varje kapitel påbörjas med en inledning och avslutas med en kort sammanfattning med un-

dantag för uppsatsens första och sista kapitel.  

Kapitel 1  Uppsatsens första kapitel inleds med en bakgrund vilken beskriver 

områdets komplexitet samt den problematik som utgör underlag för 

uppsatsens frågeställning.  

Kapitel 2 Uppsatsens andra kapitel redogör för armlängdsprincipen och BEPS 

åtgärdspunkt 13 och dess förslag till nya riktlinjer för dokumentat-

ionsskyldighet.  

Kapitel 3 I tredje kapitlet behandlas kommentarer från Skatteverket, EY och 

AB Volvo avseende BEPS åtgärdspunkt 13. 

Kapitel 4   I uppsatsens fjärde kapitel presenteras bakomliggande motiv till de 

svenska dokumentationskraven. Därefter följer en grundlig redogö-

relse för nuvarande svenska dokumentationskrav vid internprissätt-

ning. Vidare behandlar det fjärde kapitlet EUTPD.  

Kapitel 5 Det femte kapitlet redogör kortfattat för Norges, Tysklands och Au-

straliens internprissättningsdokumentationsregler.  

Kapitel 6 I sjätte kapitlet presenteras författarnas analys. Analysens första del 

behandlar huruvida de nuvarande svenska dokumentationsreglerna 

harmoniserar med BEPS åtgärdspunkt 13. I de fall författarna anser 

att det är nödvändigt att revidera de svenska dokumentationsregler-
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na behandlas det därefter i analysen vad den svenska lagstiftaren ge-

nerellt bör ta hänsyn till vid utformandet av kommande nya svenska 

dokumentationsregler.  

Kapitel 7 Avslutningsvis sammanfattas analysen och uppsatsens slutsats pre-

senteras.  
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2 BEPS åtgärdspunkt 13 

2.1 Inledning  

Varje stat har ett intresse av att värna om sin skattebas och det är därför nödvändigt med 

fungerande regler avseende internprissättning på transaktioner inom en koncern.22 Den nu-

varande situationen innebär praktiska svårigheter för såväl företag som skattemyndigheter 

att avgöra vilka intäkter och kostnader som ska tas upp inom respektive jurisdiktion som 

koncernen har verksamhet inom.23 För multinationella företag uppstår vidare svårigheter då 

de förväntas följa respektive lands lagar och administrativa krav som i vissa fall skiljer sig åt 

mellan länder.24 För skattemyndigheter är den främsta svårigheten att säkerställa att de in-

komster ett företag har haft i landet även beskattas där. Samtidigt ämnar man undvika dub-

belbeskattningssituationer där ett skatteobjekt beskattas i mer än ett land.25 

På senare tid har problematiken avseende urholkningen av ländernas skattebaser och vinst-

överföringar fått en allt större uppmärksamhet av världens ledare. Det är idag en av stater-

nas huvudprioriteringar att motverka och få bukt på nuvarande situation.26 Genom ett sam-

arbete emellan OECD och G20-länderna antogs 2013 handlingsplanen ”Action Plan on Base 

Erosion and Profit Shifting”. Handlingsplanen är en del av BEPS projektet vars syfte är att sä-

kerställa att ett företags vinster beskattas där den ekonomiska verksamheten som genererar 

vinsterna utförs och där det faktiska värdeskapandet sker.27  

Detta kapitel syftar till att först redogöra för armlängdsprincipen samt hur OECD tillämpar 

principen. En förståelse för armlängdsprincipen är av största vikt då syftet med internpris-

sättningsdokumentation är att visa på att ett bolag har prissatt sina varor eller tjänster kor-

rekt ur ett skattehänseende och således är i linje med armlängdsprincipen. Därefter syftar 

kapitlet till att redogöra för hur kommande riktlinjer avseende dokumentationsskyldighet 

                                                 
22 OECD (2010), Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, Förord, s. 17, 

punkt. 4.  

23 OECD (2010), Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, Förord, s. 17, 
punkt. 2. 

24 OECD (2010), Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, Förord, s. 17, 
punkt. 3. 

25 OECD (2010), Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, Förord, s. 17, 
punkt. 4. 

26 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 3.  

27 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, s. 13.  
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enligt OECD kan komma att utformas. BEPS åtgärdspunkt 13 syftar till att granska de nu-

varande reglerna om internprissättningsdokumentation genom att ge skattemyndigheter en 

ökad insyn i de interna transaktioner en koncern utför. Detta ska säkerställa att företagen 

tillhandahåller tillräckligt med information för att skattemyndigheter ska kunna utföra en 

kvalificerad riskbedömning ur ett internprissättningshänseende.28  

September 2014 publicerade OECD rapporten ”Guidance on Transfer Pricing Documentation and 

Country-by-Country Reporting”. Rapporten som innehåller ett förslag på ett nytt kapitel V i 

OECDs riktlinjer kommer att redogöras för nedan.  

2.2 Armlängdsprincipen  

Armlängdsprincipen är en internationellt accepterad standard vid fördelningen av den be-

skattningsbara inkomsten mellan närstående företag. Syftet med principen är att avgöra 

huruvida ett pris på en transaktion mellan företag som ingår i en intressegemenskap är kor-

rekt ur ett skattehänseende.29 En definition av armlängdsprincipen går att finna i Artikel 9.1 

i ”Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations” (OECDs mo-

dellavtal). Artikeln stadgar att priset på en transaktion mellan två parter inom en intresse-

gemenskap ska överensstämma med vad som hade avtalats mellan två sinsemellan obero-

ende parter under likartade förhållanden på den öppna marknaden för att priset skall anses 

vara på armlängds avstånd.30  

Armlängdsprincipen är idag internationellt erkänd och används av OECDs medlemsländer 

samt av ett flertal andra länder. Den huvudsakliga anledning till detta är att armlängdsprin-

cipen skapar en jämlik skattebedömning för såväl företag inom en multinationell koncern 

som för självständiga företag. Den jämlika skattebedömningen som armlängdsprincipen bi-

drar till motverkar eventuella skattefördelar eller nackdelar som annars riskerar att sned-

vrida en konkurrenssituation åt endera hållet. OECD hävdar även att en tillämpning av 

principerna främjar tillväxten av både internationell handel och internationella investering-

ar.31  

                                                 
28 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, Action 13, s. 23. 

29 Cottani, G., Transfer Pricing, Topical Analyses IBFD (accessed 2015-01-29), Chapter 5. The Arm’s Length 

Principle and the Origin of the Transfer Pricing Guidelines. 

30 Cottani, G., Transfer Pricing, Topical Analyses IBFD (accessed 2015-01-29), Chapter 5. The Arm’s Length 
Principle and the Origin of the Transfer Pricing Guidelines. 

31 OECD (2010), Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprise and Tax Administrations, s. 34, punkt 1.8. 
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2.2.1 Tillämpning av armlängdsprincipen enligt OECD 

För att kunna bestämma ett korrekt armlängdsmässigt pris är det nödvändigt att förstå de 

involverade företagens roller i transaktionen. I strävan efter att uppnå en rättvis skatteallo-

kering inom en koncern krävs att de vinster och förluster som uppstår i och med en trans-

aktion ska fördelas utifrån de funktioner respektive företag bidrar med. Genom en funkt-

ionsanalys strävar man efter att jämföra och urskilja de ekonomiska aktiviteter samt de till-

gångar och risker som respektive part åtar sig i en transaktion. Enligt OECD:s riktlinjer är 

det tre områden som ska beaktas, nämligen ett bolags funktioner, tillgångar och risker.32  

Funktionsanalysen identifierar de roller som respektive part har i transaktionen. Genom 

jämförbarhetsanalysen görs sedan en jämförelse av omständigheterna i den närstående trans-

aktionen med omständigheterna i en oberoende transaktion. De relevanta ekonomiska om-

ständigheterna måste vara tillräckligt likartade för att en jämförelse ska vara användbar. 

Med tillräckligt likartade menas att ingen av skillnaderna (i de fall det finns några) mellan de 

jämförda transaktionerna har en uppenbar inverkan på exempelvis priset eller marginalen, 

alternativt att justeringar kan göras för att eliminera sådana skillnader.33  

OECD har utformat total fem stycken metoder för att avgöra armlängdspriset vid transakt-

ioner mellan företag inom en intressegemenskap. Av dessa fem metoder kategoriseras tre 

stycken som ”traditionella transaktionsbaserade metoder” och två som ”transaktionsbaserade vinst-

metoder”. Under den första kategorin faller marknadsprismetoden, kostnadsplusmetoden och återför-

säljningsmetoden. Metoderna under den andra kategorin kallas vinstfördelningsmetoden och netto-

marginalmetoden.34  

Vid val av prissättningsmetod ska den metod väljas som anses mest lämpad för att bedöma 

den armlängdsmässiga karaktären i den aktuella transaktionen, med andra ord den metod 

som ger det mest tillförlitliga resultatet. Vilken metod som sedan faktiskt bör väljas kan i 

realiteten vara aningen komplicerat. Ingen metod är lämpad för alla transaktioner utan det 

bör avgöras utifrån fakta och omständigheter i respektive fall.35  

                                                 
32 Monsenego, J., Introduction to Transfer Pricing, s. 27. 

33 OECD (2010), Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprise and Tax Administrations, s.41-42, punkt 
1.33. 

34 OECD (2010), Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprise and Tax Administrations, s.59, punkt 2.1. 

35 OECD (2010), Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprise and Tax Administrations, s. 59, punkt 2.1-
2.2. 
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2.3 Förslag till nytt Kapitel V i OECDs riktlinjer 

2.3.1 Syftet med dokumentationsreglerna  

När reglerna i nuvarande kapitel V i OECDs riktlinjer fastslogs 1995 var internprissätt-

ningsområdet inte lika uppmärksammat som idag. Det saknades erfarenhet hos såväl före-

tag och skattemyndigheter i upprättande och användande av internprissättningsdoku-

mentation. Kapitlets innehåll är av övergripande karaktär och behandlar i stort vad en kon-

cerns dokumentation ska innehålla. Det ges ingen konkret beskrivning om vilka typer av 

dokument som en dokumentation ska innehålla, vidare saknas en tydlig redogörelse beträf-

fade eventuella sanktioner och vad som gäller angående bevisbörda. Vad som framgår av 

riktlinjerna är dock att kraven på regelefterlevnad inte ska vara oproportionerlig för företa-

gen.36 

Snart 20 år senare har mycket hänt på området. Fler länder har antagit regler om doku-

mentationsskyldighet avseende internprissättning. En kombination av att både volym och 

komplexitet inom koncerninterna transaktioner ökat markant i samband med en ökad kon-

troll från skattemyndigheter, har resulterat i en betydande kostnadsökning och administrat-

ion för företagen. Trots detta anser skattemyndigheter att företagens dokumentation gäl-

lande internprissättning i många fall är bristfällig avseende informationsinnehållet och såle-

des inte tillräcklig för att utföra en rättvis riskbedömning av företagen.37 Bristen på tydlighet 

och enhetlighet i de nuvarande riktlinjerna har även bidragit till att länders nationella regler 

skiljer sig åt på flera punkter, bland annat vad det gäller informationsplikt vid deklaration-

ens avlämnade, sanktioner och bevisbörda. Bristen på harmonisering bland staters doku-

mentationsregler har ytterligare bidragit till en ökad börda för företagen som därmed tving-

ats sätta sig in i snåriga dokumentationsregler för respektive verksamhetsland.38 

Syftet med det nya förslaget är att tydliggöra för företag vad som gäller vid dokumentation 

av deras internprissättning. Det underlättar även för respektive skattemyndighet vid deras 

riskbedömning genom att de tillhandahålls en mer enhetlig och komplett dokumentation. 

                                                 
36 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 13, punkt 2. 

37 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 13-14, punkt 3. 

38 Skatteverkets Rapport, Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning, s. 41. 
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Genom nya klara och tydliga regler ämnar man uppnå de mål om ökad transparens av en 

koncerns interna transaktioner som uppställts i åtgärdspunkt 13 i BEPS handlingsplan.39  

I ”Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting” identifieras tre 

syften med de nya dokumentationsreglerna. (1) De nya reglerna ska säkerställa att skattebe-

talare på ett tillräckligt sätt beaktar kraven avseende internprissättning vid deras upprät-

tande av prissättning och övriga villkor i koncerninterna transaktioner, samt rapporterar in-

komsten från dessa transaktioner i sin inkomstdeklaration. (2) Vidare ska de nya reglerna 

tillgodose skattemyndigheterna med tillräcklig information för att genomföra en korrekt 

riskbedömning av företagets transaktioner. (3) Slutligen ska de nya reglerna tillgodose 

skattemyndigheter med användbar information att nyttja vid en grundlig granskning av ett 

företags regelefterlevnad. Företaget ska även vara redo att komplettera dokumentationen 

med ytterligare information på begäran av skattemyndigheterna.40     

Förhoppningen med det första syftet är att internprissättningsdokumentationen ska med-

föra att företag i större utsträckning blir medvetna om och analyserar sina koncerninterna 

transaktioner. Genom att företagen löpande upprättar dokumentation och således håller sig 

uppdaterade undviks en situation där företaget i efterhand tvingas försvara sin prissättning. 

Målet om regelefterlevnad kan bland annat stödjas genom två alternativ. Dels kan skatte-

myndigheter ställa krav på företagen att upprätta sin dokumentation i och med att transakt-

ionen utförs, alternativt senast vid tidpunkten för inlämningen av företagets deklaration. 

Dels kan skattemyndigheter införa varianter av sanktionssystem för att uppmuntra att 

dokumentationen inkommer i tid samt att den är tillförlitlig. Med tillförlitlig dokumentation 

avses dokumentationsmaterial som är korrekt och riktigt.41   

Avseende rapportens andra syfte poängteras att en effektiv riskbedömning och riskidentifi-

kation är av stor betydelse i urvalet av lämpliga fall för skattemyndigheternas kontroller, 

samt för att fokusera på de viktigaste frågorna vid dessa kontroller. Vid utförande av en 

riskanalys är tillgång till pålitlig information nödvändig redan vid ett tidigt skede, internpris-

sättningsdokumentationen tjänar här som en viktig och tillförlitlig källa.42  

                                                 
39 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 9.  

40 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 14, punkt 5. 

41 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 15, punkt 7-8. 

42 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 15-16, punkt 10-
11. 
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Slutligen, beträffade det tredje syftet framhålls att dokumentationens omfattning inte nöd-

vändigtvis behöver vara så pass omfattande att den omfattar all information skattemyndig-

heten kan tänkas behöva vid en kontroll. Skattemyndigheter ska dock kunna kräva kom-

pletterande handlingar vid behov.  Det anförs att nödvändiga dokument i vissa fall finns 

hos ett annat bolag inom koncernen i en annan stat. Det är därför viktigt att skattemyndig-

heter ges tillgång till sådan information som är belägen utanför landets gränser. 43 

2.3.2 Dokumentationens tre olika delar 

För att uppnå de mål som redogjorts för under ovanstående avsnitt ska länder enligt det 

nya förslaget anta en standardiserad tillämpning av reglerna om en koncerns dokumentat-

ionsskyldighet. Den nya standarden innehåller en tredelad struktur uppdelad i (1) en ”master 

file” (härefter kallad gemensam dokumentation), (2) en transaktionsbaserad landsspecifik 

dokumentation genom en ”local file” (härefter kallad lokal dokumentation) och (3) en 

”country-by-country report” (härefter kallad land för land-rapport), det vill säga en rapportering 

innehållande information om ekonomisk verksamhet samt skattebetalningar för respektive 

land.44 

Den nya strukturen ska tillgodose skattemyndigheter med relevant och tillförlitlig informat-

ion för att utföra en effektiv och solid riskanalys av bolagets internprissättning. Vidare 

skapar den nya strukturen ett underlag för vilken information som kan komma att granskas 

vid en kontroll samt vidare ge företagen ett incitament för att i ökad utsträckning överväga 

och beskriva sin efterlevnad av armlängdsprincipen i väsentliga transaktioner.45 

2.3.2.1 Gemensam dokumentation  

I den gemensamma dokumentationen ska företaget ge en översiktlig beskrivning av kon-

cernens verksamhet. Vidare ska dokumentationen förtydliga koncernens internprissätt-

nings-strategier samt fördelning av koncernens vinster och ekonomiska aktiviteter för att 

underlätta skattemyndigheternas riskanalys av det lokala företagets internprissättning. I hu-

vudsak är den gemensamma dokumentationen avsedd att ge en översiktlig bild av bolaget i 

syfte att placera de interna transaktionerna i dess globala ekonomiska, juridiska, finansiella 

och skattemässiga sammanhang. Det är således inte menat att redogöra för exempelvis 

samtliga patent som ägs av företag inom intressegemenskapen, eftersom det skulle både in-

                                                 
43 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 17, punkt 14-15. 

44 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 17, punkt 16. 

45 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 17-18, punkt 17. 
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nebära en orimlig börda för bolaget och även falla utanför den gemensamma dokumentat-

ionens syfte. När ett företag upprättar sin gemensamma dokumentation avseende viktiga 

avtal, immateriella tillgångar och transaktioner menar OECD att företaget ska använda sitt 

förnuft kring vilka detaljer som bör ingå med beaktande av dokumentationens övergri-

pande karaktär. Kan en utelämnad detalj tänkas påverka dokumentationens tillförlitlighet 

ska den med största sannolikhet inkluderas.46 

Information som enligt OECD ska inkluderas i dokumentationen kan delas in i fem kate-

gorier: (1) koncernens företagsstruktur, (2) koncernens verksamhet, (3) koncernens imma-

teriella tillgångar, (4) företagets koncerninterna finansiella aktiviteter, samt (5) koncernens 

skattemässiga och finansiella position.47 En fullständig redogörelse går att finna i bilaga 1. 

Dokumentationen ska i regel upprättas för koncernen i helhet. Undantag medges dock i fall 

där strukturen i företagsgruppen är av sådan art att vissa betydande verksamhetsgrenar i 

stort sätt fungerar oberoende av varandra alternativt att de nyligen förvärvats. Oavsett un-

dantag ska dokumentationen i sin helhet vara tillgänglig för samtliga inblandade stater i 

syfte att säkerställa att en lämplig översikt av koncernen ges.48 

2.3.2.2 Lokal dokumentation  

I motsats till den gemensamma dokumentationen ska den lokala dokumentationen inne-

hålla mer detaljerad information avseende specifika koncerninterna transaktioner. Inform-

ationen i den lokala dokumentationen är avsedd att komplettera den gemensamma doku-

mentationen och bidra till att säkerställa att företagen följer armlängdprincipen. Doku-

mentationen ska inkludera en analys av transaktionerna samt finansiell information om 

dessa, en jämförbarhetsanalys och en redogörelse för valet och tillämpningen av den pris-

sättningsmetod företaget valt.49 

Den lokala dokumentationen ska dels innehålla information om det lokala företaget, dess 

verksamhet och struktur. Dels ska det redogöras för de väsentliga koncerninterna transakt-

ionerna. Slutligen ska dokumentationen innehålla finansiell information om det lokala före-

                                                 
46 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 18, punkt 18. 

47 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Annex 1 to Chapter 
V, s. 27-29. 

48 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 18-19, punkt 20. 

49 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 19, punkt 22. 
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taget.50 En fullständig redogörelse kring vad den lokala dokumentationen ska innehålla går 

att finna i bilaga 2.   

2.3.2.3 Land för land-rapport 

Syftet med land för land-rapporten är att underlätta för skattemyndigheterna vid deras 

övergripande riskbedömningar av koncerners internprissättning samt vid bedömning av 

andra risker som är relaterade till urholkningen av länders skattebas och otillåtna vinstöver-

föringar. Dock ska dokumentationen inte nyttjas som substitut för en fulländad analys av 

en koncerns internprissättning baserad på enskilda transaktioner eller priser som baserats 

på en funktionsanalys och jämförbarhetsanalys. Vidare ska land för land-rapporten inte hel-

ler användas  i syfte att allokera vinster inom en koncern baserat på nyckeltal.51 

Land för land-rapporten ska bestå av ett formulär vilket ska fyllas i av moderbolaget i kon-

cernen. För samtliga länder som koncernen är verksam i ska följande information lämnas: 

(1) omsättningen uppdelad på närstående respektive oberoende parter, (2) vinst eller förlust 

före skatt, (3) betald inkomstskatt, (4) upplupen inkomstskatt, (5) bundet eget kapital (hu-

vudsakligen bolagets aktiekapital), (6) balanserade vinstmedel, (7) antal anställda och (8) 

värdet av materiella anläggningstillgångar.52  

Vidare ska koncernen ange samtliga legala enheter som är hemmahörande i respektive land. 

Det ska även anges om dessa är registrerade i ett annat land. En verksamhetsbeskrivning 

ska även upprättas för dessa legala enheter.53 En klar och tydlig uppställning kring vilken in-

formation som land för land-rapporten ska innehålla finns tillgänglig i bilaga 3.54 

I februari 2015 presenterade OECD ”Action 13: Guidance on the Implementation of Transfer 

Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting”55, vilken tjänar som vägledning avse-

ende implementeringen av främst land för land-rapporteringen. I rapporten behandlas föl-

jande frågeställningar: (1) tidpunkten för förberedelse och inlämnade av land för land-

                                                 
50 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Annex 2 to Chapter 

V, s. 31-33. 

51 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 19-20, punkt 25. 

52 Skatteverkets Rapport, Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning, s. 69-70. 

53 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 19, punkt 24. 

54 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Annex 3 to Chapter 
V, s. 35-44. 

55 OECD (2015), Action 13: Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country 
Reporting. 
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rapporten, (2) vilka multinationella företag som ska omfattas av rapporten, (3) villkoren för 

andra stater att erhålla och använda rapporten, och (4) ramverket för ett automatiskt in-

formationsutbyte beträffande land för land-rapporten.56 Trots vägledningens fokus avse-

ende land för land-rapportering innehåller den även rekommendationer som tar sikte på 

krav om upprättande av gemensam och lokal dokumentation samt hur dessa bör imple-

menteras i respektive lands lagstiftning.57 

Av störst intresse är frågeställningarna 1 och 2 som avser tidpunkt för rapporteringen samt 

rapporteringens omfång. Riktlinjerna rekommenderar att de första land för land-

rapporterna ska upprättas för multinationella företag vars räkenskapsår börjar den 1 januari 

2016 eller senare. Kravet som framgår av riktlinjerna är att rapporten ska vara framtagen 

samt inlämnad tolv månader efter beskattningsårets sista dag. För en koncern vars beskatt-

ningsår slutar den 31 december 2016 gäller således att rapporten skall vara inlämnad senast 

den 31 december 2017.58 

Vad det gäller omfånget av land för land-rapporteringen stadgas i  riktlinjerna att samtliga 

koncerner omfattas förutom de koncerner med en omsättning från tidigare år som under-

stiger 750 miljoner euro. Med ett tröskelvärde på 750 miljoner euro beräknas mellan 85-90 

procent av alla multinationella företag undantas från rapporteringskraven. Ändock kommer 

land för land-rapporteringen att omfatta multinationella företag som uppskattningsvis kon-

trollerar 90 procent av den totala omsättningen bland bolag varför tröskelvärdet anses vara 

väl avvägt enligt OECD. I övrigt föreslås inga andra undantag bli tillämpliga.  Tröskelvär-

det kommer vidare att vara föremål för en potentiell omvärdering i samband med utvärde-

ringen av den nya dokumentationsstandarden som är tänkt att ske år 2020.59 

Vägledningen föreslår vidare att ett rättsligt skydd avseende sekretess för den information 

som tillhandahålls är nödvändigt. Ett sådant rättsligt skydd ska exempelvis innefatta be-

gränsningar om hur informationen får användas samt vilka som ska ges tillgång till den. 

                                                 
56 OECD (2015), Action 13: Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country 

Reporting, s. 3, punkt 4. 

57 OECD (2015), Action 13: Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country 
Reporting, s. 3, punkt 5. 

58 OECD (2015), Action 13: Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country 
Reporting, s. 4, punkt 9. 

59 OECD (2015), Action 13: Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country 
Reporting, s. 4, punkt 10. 
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Riktlinjerna berör även problematiken som kan komma att uppstå avseende enighet mellan 

staterna av de nya dokumentationskraven. För att i bästa mån uppnå enighet ska samtliga 

stater sträva efter att implementera ett lagkrav gällande att det yttersta koncernmoderbola-

get, i de fall det uppfyller omsättningsrekvisitet, ska ta fram land för land-rapporten i sin 

hemviststat. Den mall som framtagits av OECD för rapporten ska vidare användas av alla 

stater för att uppnå högsta möjliga enhetlighet.60    

2.3.3 Efterlevnadsbörda för bolagen 

Utformningen av internprissättningsdokumentation får inte orsaka för höga kostnader och 

administrativ börda för företagen. Därför ska skattemyndigheter överväga behovet av 

dokumentation kontra den kostnad och administrativa börda det medför företaget. I de fall 

ett företag rimligen kan påvisa, med hänsyn till principerna i OECDs riktlinjer, att inga jäm-

förbara bolag går att finna i jämförelseanalysen, alternativt att kostnaden för att anskaffa 

sådan information får anses vara oproportionerligt hög i förhållande till den aktuella sum-

man, ska det inte anses nödvändigt för bolaget att utföra en sådan sökning.61 

2.3.4 Inlämnande av dokumentation 

Ländernas regler om dokumentation skiljer sig i många avseenden åt och tidpunkten för 

framställningen av dokumentationen är inget undantag. I vissa länder krävs att dokumentat-

ionen är färdigställd i samband med inkomstdeklarationen, i andra länder räcker det att 

dokumentationen är tillgänglig först när en kontroll från skattemyndigheterna påbörjas. Vi-

dare skiljer det sig även vad gäller tidsfristen för skattebetalaren att svara på skattemyndig-

heters förfrågan om dokumentation och övriga förfrågningar mellan länderna. Det faktum 

att länder ger olika tidsfrister skapar problem för skattebetalare avseende deras prioritering-

ar samt svårigheter att tillgodose skattemyndigheter med rätt information vid rätt tid-

punkt.62 

OECD rekommenderar att begära att den lokala dokumentationen är färdigställd senast på 

förfallodagen för inlämnande av inkomstdeklarationen för det aktuella räkenskapsåret. Den 

gemensamma dokumentationen ska granskas och, om så krävs, uppdateras vid förfalloda-

gen för inlämnande av det yttersta moderbolagets inkomstdeklaration. Vad det gäller land 

                                                 
60 OECD (2015), Action 13: Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country 

Reporting, s. 5, punkt 13. 

61 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 20, punkt 28. 

62 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 20, punkt 29. 
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för land-rapporten förekommer det i vissa fall att ekonomiska rapporter och annan finansi-

ell information som kan komma att vara relevant för innehållet i rapporten inte kan färdig-

ställas förrän efter förfallodagen för inkomstdeklarationer har löpt ut. Under sådana om-

ständigheter kan slutdatumet för land för land-rapporten förlängas ett år från den sista da-

gen i räkenskapsåret avseende det yttersta moderbolaget.63 

2.3.5 Förenklade regler för särskilda transaktioner och bolag 

Samtliga transaktioner inom en koncern är inte så pass betydelsefulla att en fullständig 

dokumentation är nödvändig i den lokala dokumentationen. Skattemyndigheter vill erhålla 

viktig information, men är samtidigt måna om att den administrativa bördan inte blir allt 

för stor för de multinationella koncernerna, så att de inte lyckas beakta och dokumentera 

de punkter som faktiskt är viktigast. För att motverka ett sådant scenario bör varje stats 

dokumentationsregler innehålla vissa gränser och väsentlighetskriterier utifrån statens egna 

förutsättningar. Vid avgörande av dessa väsentlighetsregler ska hänsyn tas till storleken och 

karaktären av ett lands ekonomi, koncernens påverkan på landets ekonomi samt storleken 

och karaktären av de legala enheter som är verksamma i landet. Dessutom ska hänsyn tas 

till verksamma koncerners totala storlek och karaktär. Dessa mått av väsentlighet kan an-

tingen vara relativa i egenskap av en viss procent av en koncerns omsättning eller mer spe-

cifika i form av bestämda tröskelvärden som transaktioner ska överstiga för att omfattas av 

dokumentationskraven.64  

I syfte att inte ålägga företagen kostnader och skyldigheter som kan anses oproportionerliga 

rekommenderar OECD att små och medelstora företag inte ska vara skyldiga att upprätta 

en lika omfattande dokumentation som större bolag. Dock ska små och medelstora företag 

på begäran av skattemyndigheter tillhandahålla såväl information som dokumentation om 

dess väsentliga gränsöverskridande koncerninterna transaktioner. Ett flertal länder har in-

fört liknade regleringar i sina regler om internprissättningsdokumentation, vari små och 

medelstora bolag undantas från kravet att upprätta en dokumentation, alternativt att om-

fattningen av deras dokumentation begränsas. Vad gäller land för land-rapporteringen 

fanns i den ursprungliga rapporten  inga undantag för små och medelstora bolag utan samt-

liga företag avsåg att omfattas av dokumentationskraven, oberoende av deras storlek.65 

                                                 
63 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 20, punkt 30-31. 

64 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 21, punkt 32. 
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OECD begränsade dock omfattningen i och med ”Action 13: Guidance on the Implementation of 

Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting”, vilket redan har redogjorts för 

under avsnitt 2.3.2.3.66 

2.3.6 Förvaring av dokumentation  

Enligt OECD ska skattebetalare inte åläggas att bevara dokumentation längre än vad som 

kan anses vara rimligt. Ändock förekommer det att material och information som ingår i ett 

företags dokumentation kan vara relevant för en internprissättningsutredning ett antal ef-

terföljande år. Sådan information kan exempelvis vara relevant vid en bedömning huruvida 

en tillämpning av en prissättningsmetod kan anses rimlig ur ett jämförbarhetshänseende. 

Skattemyndigheter ska vid dessa situationer beakta svårigheterna i att finna dokument från 

tidigare år och ska endast utfärda en sådan förfrågan när det finns goda anledningar.67 

2.3.7 Uppdatering av dokumentation 

Ett företags internprissättningsdokumentation rekommenderas att kontinuerligt uppdateras 

i syfte att utreda huruvida funktionsanalyser och ekonomiska analyser fortfarande är kor-

rekta och relevanta, samt bekräfta att den tillämpade prissättningsmetoden fortfarande är 

aktuell. I regel gäller att den gemensamma, lokala dokumentationen och land för land-

rapporteringen uppdateras årligen. Detta ska göras även i de fall verksamhetsbeskrivningen, 

funktionsanalysen och beskrivningen av jämförda transaktioner inte märkbart förändrats 

under året. För att underlätta företagens administrativa börda anges vidare att databassök-

ningar efter jämförbara företag endast behöver uppdateras vart tredje år. Finansiell inform-

ation som berör de jämförbara företagen ska dock uppdateras årligen för att säkerställa att 

armlängdspriset fortsatt är tillförlitligt.68 

2.3.8 Språk 

Att tillhandahålla dokumentation på respektive lands språk kan innebära en försvårande 

faktor för företag eftersom att betydande kostnader kan tillkomma företaget då de tvingas 

översätta sin dokumentation. En sådan process torde även vara relativt tidskrävande. Re-

spektive lands lagstiftning avgör dock vilket språk dokumentationen ska vara skriven på. 

                                                 
66 OECD (2015), Action 13: Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country 

Reporting, s. 4, punkt 10 

67 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 22, punkt 35. 

68 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 22-23, punkt 37-
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Länderna uppmuntras att tillåta företagen att lämna in dokumentation på språk som vanlig-

en används i landet under förutsättning att det inte påverkar användbarheten av dokumen-

ten. I de fall skattemyndigheterna anser att en översättning av ett företags dokumentation 

är nödvändig bör de utfärda särskilda önskemål om detta samt ge företagen tillräckligt med 

tid för att utföra en sådan uppgift.69 

2.3.9 Sanktioner  

Ett flertal länder har på senare tid implementerat dokumentationsrelaterade sanktioner med 

avsikt att försäkra sig om att dokumentationskraven för internprissättning följs. Sanktion-

erna syftar till att göra bristande efterlevnad mer kostsamt än en korrekt efterlevnad av 

dokumentationskraven. Sanktioner vid bristande eller utebliven dokumentation skiljer sig 

markant mellan länder. Det skapar en situation där skattebetalare riskerar att prioritera att 

upprätta sin dokumentation gällande ett land som infört strikta sanktioner framför ett annat 

land där sanktionerna är mildare eller inte förekommer alls.70 

Dokumentationsrelaterade sanktioner som tillförs företag vid bristande efterlevnad av 

dokumentationskraven eller då företag underlåter att lämna in dokumentation i rätt tid be-

står i regel av straffavgifter. Dessa kan bestå av en fast summa som kan gälla för varje do-

kument som saknas i företagets dokumentation eller för varje räkenskapsår som under-

sökts. Det förekommer också att sanktionen beräknas som en procentandel av den skatte-

justering som slutligen bestäms, en procentandel av den justerade inkomsten, eller som en 

procentandel av summan av de gränsöverskridande transaktioner som inte dokumente-

rats.71  

Vid en bedömning huruvida sanktioner ska påföras eller ej ska försiktighet iakttas för att 

undvika att sanktioner påförs en skattebetalare på grunderna av att uppgifter, vilka koncer-

nen inte har haft tillgång till, saknas. Dock bör tilläggas att ett beslut om att inte påföra ett 

företag sanktioner inte betyder att justeringar inte kan göras av inkomst där internpriser 

inte har varit förenliga med armlängdsprincipen. Det faktum att ett företags dokumentation 

är komplett innebär inte nödvändigtvis att dess prissättning är korrekt. Vidare är ett påstå-

ende från en lokal legal enhet att andra koncernföretag är ansvariga för regelefterlevnad av 

internprissättningsreglerna inte heller en tillräcklig anledning för enheten att inte tillgodose 
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skattemyndigheten med efterfrågad dokumentation. Inte heller är ett sådant påstående till-

räckligt för att förhindra att företaget åläggs dokumentationsrelaterade sanktioner på grund 

av bristande efterlevnad av dokumentationsregler då den nödvändiga informationen inte 

tillgängliggjorts skattemyndigheten.72 

En annan metod för länder att uppmuntra skattebetalare att uppfylla sin internprissätt-

ningsdokumentationsskyldighet är att utforma efterlevnadsincitament, exempelvis i form av 

skydd mot straffavgifter eller skifte i bevisbördan. Då ett företag uppfyller dokumentat-

ionskraven och dokumentationen är inlämnad i tid kan bolaget undantas från skattetillägg 

eller åtminstone bli föremål för ett lägre skattetillägg i de fall justeringar av internpriset ut-

förs. I vissa jurisdiktioner har skattebetalaren bevisbördan vid internprissättningsärenden. 

Vid sådana omständigheter kan ett skifte av bevisbördan överföras till skattemyndigheten 

sedan lämplig dokumentation har lämnats. Detta utgör ytterligare en form av incitament för 

företagen att uppnå regelefterlevnad på området.73 

2.3.10 Sekretess 

Skattemyndigheter ska säkerställa att konfidentiellt material inte kommer i orätta händer 

och därmed görs tillgängligt för allmänheten. Hemligt material kan utgöras av affärshem-

ligheter, forskningsresultat samt annan känslig information som kan finnas tillgänglig i den 

gemensamma dokumentationen, den lokala dokumentationen och i land för land-

rapporten. Skattemyndigheter ska vidare säkerställa att information som presenteras i in-

ternprissättningsdokumentationen blir konfidentiell. Under sådana omständigheter att hem-

lig information ingår som material i en rättslig process, ska det säkerställas att den konfi-

dentiella informationen endast lämnas ut till den krets som med nödvändighet behöver in-

formationen.74      

2.3.11 Intygande av dokumentation  

Det är inte rekommenderat att internprissättningsdokumentationen ska godkännas av en 

utomstående revisor eller någon annan tredje person. Detta gäller speciellt avseende stegen 

inom riskbedömning för internprissättning. Vidare ska det inte finnas några krav att kon-

sultfirmor förbereder företagens internprissättningsdokumentation.    
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2.4 Sammanfattning  

Det har i detta kapitel begränsat redogjorts för OECDs principer och riktlinjer avseende in-

ternprissättning. Enligt OECDs riktlinjer ska ett företag utföra en funktionsanalys, en jäm-

förbarhetsanalys samt tillämpa en internprissättningsmetod för att avgöra armlängdspriset 

på transaktioner mellan bolag inom en intressegemenskap. 

Vidare har det i kapitlet redogjorts för rapporten ”Guidance on Transfer Pricing Documentation 

and Country-by-Country Reporting”, vilken lägger fram förslag om att företagens dokumentat-

ion ska delas upp i tre olika delar: en gemensam dokumentation, en lokal dokumentation 

samt en land för land-rapport. Den gemensamma dokumentationen ska innehålla generell 

koncerninformation medan den lokala dokumentationen ska innehålla mer företagsspecifik 

dokumentation. Det är endast koncerner som har en omsättning som överstiger 750 miljo-

ner euro som ska upprätta en land för-land dokumentation, vilket medför att cirka 85-90 

procent av samtliga internationella företag kommer att undantas. 

I följande kapitel kommer kommentarer från Skatteverket, EY och AB Volvo avseende 

BEPS åtgärdspunkt 13 att presenteras.   
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3 Kommentarer till BEPS åtgärdspunkt 13 

3.1 Inledning 

OECDs rapport ”Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting” 

har redogjorts för ovan. Rapporten innehåller flera nya förslag på hur kommande intern-

prissättningsdokumentation kan komma att upprättas. Rapporten innehåller generella och 

specifika riktlinjer som med största sannolikhet kommer att tolkas olika av olika länder. 

Rapportens generella delar redogör vidare för olika alternativ som stater kan välja bland vid 

implementering av riktlinjerna. För att exemplifiera hur myndigheter, organisationer och 

företag ser på de nya reglerna kommer det nedan att redogöras för hur ett begränsat antal 

av dessa aktörer resonerar. Nedanstående avsnitt avser att ge läsaren en vidgad vy avseende 

OECDs rapport. Det kommer även att föras en argumentation om avsnittet i uppsatsens 

analytiska delar.  

3.1.1 Kommentarer från Skatteverket  

Skatteverket ger i sina kommentarer inget konkret svar på huruvida de anser de nya försla-

gen tillfredställande. Fokus ligger i stället på vikten av att Sveriges dokumentationsregler 

harmoniserar med OECDs riktlinjer. Detta i syfte att skapa största möjliga förutsägbarhet 

för företagen samt minimera deras behov av lokal anpassning.75 Då de svenska reglerna om 

dokumentation idag är anpassade till OECDs nuvarande riktlinjer är det naturligt att de 

även i fortsättningen, i den mån det är möjligt, harmoniserar med OECDs riktlinjer. De 

svenska reglerna ska även vara harmoniserade med länder som för Sveriges del utgör vik-

tiga handelspartners. Detta för att motverka att företag tvingas ändra sin dokumentations-

process avseende den svenska verksamheten på grund av Sveriges regelverk, vilket skulle 

medför administrativa merkostnader för företagen. Ett gemensamt harmoniserat regelverk 

torde även öka möjligheten för berörda myndigheter att enas samt  minska risken för tvis-

ter mellan skattemyndigheter och företag. Skatteverket hänvisar i sin rapport till att en lös-

ning om ett harmoniserat regelverk efterfrågats av de svenska företagen samt till att OECD 

i sitt förslag poängterar vikten av en enhetlig och konsekvent implementering från länder-

nas sida.76 

                                                 
75 Skatteverkets rapport, Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning, s. 42. 

76 Skatteverkets rapport, Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning, s. 39-40.  
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Skatteverket anser att den svenska lagstiftningen om dokumentationsreglerna bör ses över i 

samband med att OECD presenterar sin BEPS-rapport avseende åtgärdspunkt 13. På så vis 

ges företagen möjlighet till att anpassa sig till det nya regelverket och de lättnader som före-

slås införas avseende små och medelstora företag samt vad det gäller oväsentliga transakt-

ioner. Att på så vis undvika dubbelarbete underlättar inte enbart för företagen utan även 

för lagstiftaren och Skatteverket. Vid en översyn bör, enligt Skatteverket, även hänsyn tas 

till syftet om att  dokumentationen på ett bättre vis ska tjäna som underlag vid skattemyn-

digheternas riskanalys och urval för kontroller.77 

Genom att ha likartade regler avseende dokumentationsskyldighet av företagens internpris-

sättning motverkas ett scenario där skyddet för den svenska skattebasen är sämre än andra 

länders skydd. Slutligen menar Skatteverket att likartade regler avseende små och medel-

stora företag, samt vad som klassas som oväsentliga transaktioner, förenklar företagens 

dokumentationsprocess i den mån att svenska dokumentationsregler inte är mer betungade 

än andra länders regler.78 

3.1.2 Kommentarer från EY  

I sina kommentarer fokuserar EY på potentiella affärs- och- bolagsimplikationer som det 

nya förslaget kan tänkas medföra. EY uttrycker inledningsvis en oro för att de nya försla-

gen ska öka företagens administrativa börda. I synnerhet menar EY att den föreslagna land 

för land-rapporteringen är allt för omfattande. Rapporteringen skulle innebära en bety-

dande ökad börda för företagen och en minskad användbarhet av den information vars 

syfte är att klargöra ett multinationellt bolags övergripande struktur. EY menar med beak-

tande av ovan nämnda att det krävs betydande förändringar i det presenterade förslaget för 

att uppnå en balans mellan företagens administrativa börda och skattemyndigheters faktiska 

nytta av materialet.79 

3.1.2.1 Land för land-rapporten  

EY menar vidare att land för land-rapporten bör användas i syfte att göra en övergripande 

riskbedömning och den ska således inte tjäna som substitut vid detaljerade internprissätt-

ningsanalyser. EY anser även att land för land-rapporten ska skiljas från den gemensamma 

                                                 
77 Skatteverkets rapport, Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning, s. 40. 

78 Skatteverkets rapport, Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning, s. 40. 

79 EY, Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting, s. 1. 
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dokumentationen för att tydliggöra dess syfte som ett verktyg som enbart ska underlätta vid 

en övergripande riskbedömning. Land för land-rapporten ska även vara flexibel i den mån 

att företagen ska kunna använda den information som är mest lättillgänglig enligt deras 

egna system, detta för att minimera företagens börda. I land för land-rapporten ska det inte 

krävas information för respektive bolag då en sådan finfördelad rapportering inte kan anses 

uppfylla syftet med land för land-rapporteringen. EY hävdar att omfattningen av rapporte-

ringen bör ändras och koncentreras till dess avsedda syfte vid en riskbedömning och inte 

som en eventuell informationskälla för andra åtgärdspunkter i BEPS-projektet. Slutligen 

anser EY att rapporten enbart ska behöva lämnas till moderbolagets hemstat och inte till 

andra stater genom ett skattemässigt informationsutbyte.80 

3.1.2.2 Övrigt om internprissättningsdokumentation  

När det gäller dokumentation av mer generell natur anser EY att den gemensamma doku-

mentationen enbart ska innehålla information som är relevant för samtliga bolag inom 

koncernen. EY menar att dokumentation som gäller mer specifikt för ett bolag antingen 

kan ingå i den lokala dokumentationen eller kan tillgodoses via ett informationsutbyte ge-

nom skatteavtalen. Som exempel nämner EY information som gäller för APA (Advance 

Pricing Agreement) och MAP (Mutual Agreement Procedure) ärenden. Transparens och 

tydlighet vad gäller skattemyndigheters riktlinjer för riskbedömning underlättar i företagens 

förberedelser att tillstå myndigheter med relevant information och således minska bördan 

för bägge parter. I syfte att uppnå en sådan transparens bör skattemyndigheter åtminstone 

dela med sig av sina generella riktlinjer för sin riskbedömning. EY stödjer en utveckling om 

väsentliga och relevanta transaktioner för att på sikt uppnå målet om relevant information 

och en minskning vad gäller företagens administrativa börda.  Vad gäller sanktioner och 

bestraffningar anser EY att skattemyndigheten i moderbolagets hemstat ska inneha det 

fulla ansvaret att bedöma huruvida koncernen uppfyller kriterierna för den gemensamma 

dokumentationen, ingen dubbelbestraffning på lokal nivå ska utgå.81 Slutligen uppmanar 

EY samtliga länder att aktivt bidra till diskussionen om hur reglerna för internprissättnings-

dokumentationen kan förbättras, standardiseras och förenklas.82
 

                                                 
80 EY, Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting, s. 4-9. 

81 EY, Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting, s. 12-14. 

82 EY, Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting, s. 4. 
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3.1.3 Kommentarer från AB Volvo 

AB Volvo (Volvo) välkomnar OECDs ambitioner med BEPS-projektet om att förhindra 

aggressiv skatteplanering och skatteundandragande/skatteflykt. Vid lämplig utformning 

och utförande har projektet potential att förbättra villkoren och skapa en ökad jämlikhet 

mellan företag av olika storlek i olika länder. En av de huvudsakliga utmaningarna är  se till 

att reglerna och riktlinjerna träffar de transaktioner som faktiskt utgör ett problem utan att 

för den delen påverka verksamhet som idag följer reglerna om internprissättning.  

Det är i synnerhet viktigt att de nya reglerna inte skapar ytterligare administrativ börda eller 

ökar risken för tvister och dubbelbeskattning. Enligt Volvo finns det en risk att de nya reg-

lerna inte uppfyller dessa målsättningar utan i stället ökar bördan för företagen. Volvo me-

nar vidare att förslaget inte utgör en balans mellan bördan för företagen och syftet med 

BEPS-projektet.83 Redan idag är den administrativa bördan stor vad gäller regler om doku-

mentation av ett företags internprissättning. Dessutom anser Volvo att skattemyndigheter 

idag i många fall ägnar lite tid åt den dokumentation som idag krävs av bolagen, doku-

mentation som dessutom är både kostsam och tidskrävande. Enligt Volvo bör fokus inte 

ligga på att införa ytterligare dokumentationskrav utan man bör i stället fokusera på att för-

bättra användningen av den omfattande dokumentationen som företagen idag tillhandhåller 

skattemyndigheter.  

En lösning på problemet kan enligt Volvo vara förbättrade system avseende automatiskt 

utbyte av information. Volvo anser även att nya standarder för dokumentationskrav bör 

vara mer integrerade i syfte att tillgodose skattemyndigheter med nödvändig information 

för att genomföra korrekta riskbedömningar av företagen. En sådan lösning är till gagn för 

båda parter som ges möjlighet att nyttja sina begränsade resurser mer effektivt än idag. Fö-

retagen kan då fokusera på att inom utsatt tid tillgodose skattemyndigheterna med kvalitativ 

och relevant information samtidigt som skattemyndigheterna i sin tur undviker en överbe-

lastning av information som inte nyttjas.84  

3.1.3.1 Land för land-rapporten 

Volvo anser att det kan tyckas överflödigt att tillhandahålla en rapportering på en global ba-

sis. Mer lämpligt vore, enligt Volvo, att sådan rapportering begränsas till att omfatta låg-

                                                 
83 AB Volvo’s position on the Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting (Action 13), s. 

1.  

84 AB Volvo’s position on the Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting (Action 13), s. 
1-2. 
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skatteländer eller länder vart koncerner har för vana att förflytta sin vinst. Enligt Volvo är 

detta tillräckligt ur ett BEPS perspektiv. Volvo menar att vikt bör läggas vid att effektivisera 

processen genom att enbart begära information som kan tänkas motverka BEPS, utan att 

för den delen skapa en orimlig börda för företagen. Vidare anser Volvo att de nya doku-

mentationskraven, och i synnerhet land för land-rapporteringen, kan komma att innebära 

en ökad risk för tvister och dubbelbeskattningssituationer mellan länder. I rapportens nuva-

rande utformning ska en jämförelse av den betalda skatten göras med faktorer såsom antal 

anställda och immateriella tillgångar. Volvo menar att detta är inkorrekt då det säger väldigt 

lite om en koncerns efterlevnad av armlängdsprincipen. Vidare menar Volvo att  land för 

land-rapporteringen så som den för närvarande är utformad innebär en risk för att skatte-

myndigheter i låginkomstländer uppmuntras att utmana företag utan egentlig insikt eller 

förståelse för varför vinster och förluster allokerats på det vis de gjorts. Det kan exempelvis 

handla om att skattemyndigheter inte anser att man erhållit en tillräcklig del av ett företags 

vinst, detta i stället för att respektera det faktum att man faktiskt tillgodosetts sin berätti-

gade del. Ett scenario liknande detta kommer enligt Volvo otvivelaktigt leda till ett ökat an-

tal tvister och dubbelbeskattningssituationer.85 

Med beaktande av ovan nämnda anser Volvo att det är av vikt att vidare instruktioner om 

skattemyndigheters användning av informationen klargörs i OECDs riktlinjer, vilka slutsat-

ser som kan dras utifrån den samt hur den ska tolkas i enlighet med armlängdsprincipen.  

3.1.3.2 Övrigt om internprissättningsdokumentation 

Gällande den lokala dokumentationen anser Volvo att det bör klargöras att dokumentat-

ionen enbart ska lämnas in till det relevanta landet i fråga. Att tvingas lämna in doku-

mentationer i alla länder där koncernen har verksamhet skulle öka företagets administration 

avsevärt och samtidigt skapa ett överflöd av information hos respektive skattemyndighet 

som de inte har någon nytta av vid sin riskanalys.86  

Volvo anser slutligen att den börda som åläggs skattebetalare i och med dokumentations-

krav ska balanseras med åtgärder som ger rättvisa till de skattebetalare som försöker uppnå 

en regelefterlevnad. Företag som gör sitt yttersta för att följa reglerna ska inte bära den 

                                                 
85 AB Volvo’s position on the Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting (Action 13), s. 

2. 

86 AB Volvo’s position on the Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting (Action 13), s. 
10. 
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börda som uppstår på grund av mellanstatliga tvister avseende allokeringen av inkomster 

dem emellan. Vidare bör regelefterlevnad uppmuntras genom att frånta länder rätten att på-

föra sanktioner och straff mot företag som har gjort rimliga ansträngningar för att följa de 

nya dokumentationskraven och armlängdsprincipen.87 

3.2 Sammanfattning  

Det har i kapitlet redogjorts för Skatteverkets, EYs och Volvos kommentarer till BEPS åt-

gärdspunkt 13. Skatteverket konstaterar att det är viktigt att de svenska reglerna harmonise-

rar med OECDs riktlinjer, de har dock ingen åsikt kring om de nya riktlinjerna är tillfreds-

ställande, eller inte. EY uttrycker oro över att de nya riktlinjerna kan komma att öka företa-

gens administrativa börda och anser därför att det krävs betydande förändringar i förslaget. 

Volvo är av samma åsikt och uttrycker oro för att de nya reglerna inte kommer att uppfylla 

syftet i BEPS åtgärdspunkt 13 och istället skapa en ytterligare administrativ börda.  

OECDs föreslagna dokumentationsregler skiljer sig en del från OECDs nuvarande doku-

mentationsregler. De svenska dokumentationsreglerna bygger i stort på OECDs nuvarande 

regler. För att avgöra om Sverige bör revidera reglerna avseende internprissättningsdoku-

mentationsskyldighet kommer därför i följande kapitel att redogöras för Sveriges nuvarande 

dokumentationsbestämmelser.  

 

                                                 
87 AB Volvo’s position on the Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting (Action 13), s. 

3. 
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4 De svenska dokumentationskraven  

4.1 Inledning  

Regler om dokumentationsskyldighet vid internprissättning infördes i Sverige den första ja-

nuari 2007. Reglerna infördes då i 19 kap. 2a och 2b §§ i Lag (2001:1227) om självdeklarat-

ioner och kontrolluppgifter (LSK). Numera återfinns reglerna i 39 kap. 15 och 16 §§ SFL 

samt i 9 kap. 9 § SFF. Skatteverket har även utfärdat bindande föreskrifter på området: 

Skatteverkets föreskrifter om dokumentation av prissättning mellan företag i intressegemenskap.88 Dessa 

föreskrifter består av 15 paragrafer vilka närmare reglerar dokumentationsskyldigheten.   

I tidigare kapitel har det redogjorts för OECDs internprissättningsprinciper samt BEPS åt-

gärdspunkt 13 avseende införandet av nya riktlinjer vad gäller internprissättningsdoku-

mentation. För att möjliggöra en bedömning om Sveriges dokumentationsregler bör revide-

ras kommer detta kapitel att ge en översikt kring de svenska reglerna avseende internpris-

sättningsdokumentation. Först kommer korrigeringsregeln att kort beskrivas, därefter pre-

senteras bakomliggande motiv till dokumentationsreglerna. Därpå följer en grundlig redo-

görelse för nuvarande svenska dokumentationsregler. Vidare presenteras European Union 

Transfer Pricing Documentation (EUTPD) vilket är en gemensam uppförandekod om doku-

mentationskrav på internprissättningsområdet. Avslutningsvis sker en internationell utblick 

mot Norges, Tysklands och Australiens internprissättningsdokumentationsregler för att 

visa på hur olika länder utformat sina bestämmelser.      

4.2 Korrigeringsregeln  

I svensk rätt går armlängdsprincipen att finna i den så kallade korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § 

Inkomstskattelagen (IL). Armlängdsprincipen ska vara den grundläggande principen vid 

tillämpningen av korrigeringsregeln. Detta slogs fast av Regeringsrätten i RÅ 1991 ref. 107. 

Vidare framhöll domstolen att de riktlinjer som OECD lagt fram i sin rapport från 1979, 

vari armlängdsmetoder utarbetats, förvisso inte var bindande för de svenska skattemyndig-

heterna men ändock kan ge vägledning i huruvida en prisavvikelse ska korrigeras enligt den 

svenska korrigeringsregeln. 89  

                                                 
88 SKVFS 2007:1. Skatteverkets föreskrifter har föreskrivits med stöd av 19 kap. 2b § 2 st. LSK samt 12 kap. 

4 § förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.  

89 RÅ 1991 ref. 107. 
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Korrigeringsregelns syfte är att möjliggöra en justering av inkomst när den blivit för låg ge-

nom att vinster flyttats utomlands till närstående företag på grund av att internprissättning-

en av exempelvis varor och tjänster skiljt sig från marknadspriset.90 För att en prisjustering 

vidare ska vara möjlig gäller att samtliga tre rekvisit som stadgas i lagrummet är uppfyllda.  

I det första rekvisitet hänvisas det till ”avtalsvillkoren”, vilket implicit innebär att det ska 

vara fråga om ett avtalsförhållande. Den avtalspart som är hemmahörande i en annan stat 

ska vidare inte vara skattskyldig i Sverige, något som kan förekomma om det utländska bo-

laget innehar en filial i landet. I det andra rekvisitet stadgas att ”sannolika skäl” ska föreligga 

för att en ekonomisk intressegemenskap existerar mellan parterna.91 Vad som utgör ”san-

nolika skäl” har varit uppe för diskussion. Regeringen har tidigare uttalat sig om att en orik-

tig prissättning i sig torde utgöra bevis för att en intressegemenskap föreligger.92 Detta an-

sågs dock inte tillräckligt för att kunna styrka ”sannolika skäl” eftersom det krävs ett sam-

band mellan en oriktig prissättning och en intressegemenskap. En så kallad ”felaktig pris-

sättning” kan de facto bero på andra omständigheter än en intressegemenskap, exempelvis 

att ett företag ämnar lansera en vara eller tjänst på en ny marknad. Vidare är korrigeringsre-

geln inte möjlig att tillämpa i de fall de aktuella avtalsvillkoren bidrar till att det svenska re-

sultatet blir för högt. Korrigeringsregeln kan således inte användas för att sänka ett företags 

resultat utan enbart för att öka.93 

Precis som vid övrig beskattning av inkomst ligger bevisbördan på Skatteverket att påvisa 

att korrigeringsregeln ska tillämpas till följd av en oriktig prissättning. Det åligger dock den 

skattskyldige att bistå med dokumentation till Skatteverket för att genomföra bedömning-

en, mer om detta längre fram i kapitlet.94  

4.3 Bakomliggande motiv till dokumentationsskyldighet  

Under 2003 presenterade Riksskatteverket (RSV) en på uppdrag av regeringen utförd ut-

redning, i vilken förslag till genomförande och regler för dokumentationsskyldighet presen-

terades. Orsaken till denna utredning var att internationella transaktioner ökat markant un-

                                                 
90 Jonsson, L., Inkomstskattelag (1999:1229) 14 kap. 19 §, Lexino 2014-01-01. 

91 Jonsson, L., Inkomstskattelag (1999:1229) 14 kap. 19 §, Lexino 2014-01-01. 

92 Prop. 1982/83:73 s. 11 f.  

93 Skatteverket, Handledning för beskattning av inkomst 2014, s. 503. 

94 Jonsson, L., Inkomstskattelag (1999:1229) 14 kap. 19 §, Lexino 2014-01-01. 
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der de senaste decennierna. Transaktionerna hade bl.a. ökat på grund av avregleringen av 

den finansiella marknaden samt slopandet av restriktioner för utländskt ägande. Detta ledde 

till att allt större internationella företag valde att förlägga olika verksamheter och funktioner 

i de länder som var mest lönsamma och effektiva för  bolagets verksamhet. Enligt uppgifter 

från RSV skedde 60 procent av handeln under 2001 genom multinationella koncerner och 

påverkade därför i betydande omfattning ländernas skatteunderlag.95 RSV konstaterade att 

det var ett problem att de olika transaktionerna inte skildes åt då det medförde svårigheter 

att kontrollera huruvida en inkorrekt prissättning skett på en transaktion mellan två kon-

cernbolag lokaliserade i olika länder. RSV konstaterade därför att det förelåg ett behov av 

dokumentationskrav.96   

Även i propositionen konstaterades det ett behov av att införa dokumentationsregler på 

grund av den ökade globaliseringen och att en allt större del av världshandeln företogs 

inom globalt verksamma koncerner. Flertalet andra stater hade även de uppmärksammat 

internprissättningsproblematiken och understrukit vikten av att bolagen lämnar informat-

ion som möjliggör en bedömning av om bolagets prissättning på en transaktion mellan två 

koncernbolag i olika länder överensstämmer med internationellt vedertagna principer. Re-

geringen betonade vidare att andra stater redan infört regler om information och doku-

mentation inom internprissättningsområdet. 97 Av våra nordiska grannar var Danmark det 

land som innan 2006 hade infört dokumentationsskyldighetsregler.98 Sverige hade innan 

2007 inga regler avseende information och dokumentation som tog sikte på internprissätt-

ningstransaktioner.99   

Enligt regeringen fanns det redan under 2006, innan nuvarande regler infördes, en skyldig-

het för företagen att vara medvetna om att deras internprissättning överensstämde med 

armlängdsprincipen. Rent praktiskt kunde detta endast ske genom att företagen dokumen-

terade sina transaktioner så att det blev möjligt att utvärdera dessa på ett pålitligt sätt. Vi-

                                                 
95 Riksskatteverkets, Rapport 2003:5 s. 7.   

96 Riksskatteverkets, Rapport 2003:5 s. 33 ff.  

97 Prop. 2005/06:169 s. 88. Dessa stater är bland annat Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Danmark, 
Grekland, Indien, Japan, Malaysia, Mexico, Nederländerna, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Storbritannien, 
Sydkorea, Thailand, Tyskland, Ungern och USA jfr Hall M. och Persson O., Dokumentationsskyldighet avseende 
internprissättning, Svensk skattetidning, 2007, nr. 2 s. 147.  

98 Prop. 2005/06:169 s. 92 f.  

99 Prop. 2005/06:169 s. 88. 
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dare nämndes i propositionen att de flesta internationella företag redan innan nuvarande 

lagstiftning infördes var väl förtrogna med olika staters dokumentationsregler.100  

Dåvarande regler kring internprissättning ansåg behövas förtydligas, övervägande skäl ta-

lade därför för att lagreglerna dokumentationsskyldigheten. Regeringen ansåg att föreslagna 

regler torde komma att vara till nytta för både Skatteverket och företagen. Vidare borde 

även nya regler medföra att skattekontrollen effektiviseras samt att företagen får en bättre 

inblick i vad som krävs av dem vid en utredning. Regeringens avsikt med införandet av nya 

regler var att öka medvetandegraden hos företagen och att dokumentationen därmed skulle 

bli mer enhetlig.101  

Införandet av de nya dokumentationsreglerna skulle inte på något sätt ändra tillämpningen 

av korrigeringsregeln. Vidare avsågs ingen förändring att genomföras avseende bevisbördan 

för att en felprissättning ägt rum, det skulle även efter reglernas införande vara Skatteverket 

som hade den primära bevisbördan för att en transaktion inte genomförts till ett arms-

längdsmässigt pris.102  

4.4 Kretsen av företag som ska upprätta dokumentationen  

I SFL 39 kap. 15 § SFL har en formell skyldighet för företag att upprätta skriftlig doku-

mentation om internprissättning med företag som är begränsat skattskyldiga i Sverige in-

förts, dock endast om det finns en ekonomisk intressegemenskap mellan bolagen. Rege-

ringen valde att definiera ekonomisk intressegemenskap på samma sätt i 39 kap. 15 § SFL 

som intressegemenskap definieras i korringeringsregeln.103 Definition av intressegemenskap 

för korrigeringsregeln återfinns i 14 kap. 20 § IL och stadgar att ekonomisk intressegemen-

skap föreligger, direkt eller indirekt, antingen genom ägande eller genom kontroll. Vidare 

stadgas att kontroll i form av ledning eller övervakning av ett annat företag inte nödvän-

digtvis behöver hänga samman med en ägarroll eller dylikt, utan kan även omfatta andra si-

tuationer då endast ett reellt inflytande föreligger.104 

                                                 
100 Prop. 2005/06:169 s. 88. 

101 Prop. 2005/06:169 s. 88. 

102 Prop. 2005/06:169 s. 88. 

103 14 kap. 19 och 20 §§ IL. 

104 Prop. 2005/06:169 s. 90. 
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Regeringen gjorde bedömningen att det vore bäst om regeln i 39 kap. 15 § SFL komplette-

rades så att endast fall med ett reellt kontrollintresse framledes skulle komma att omfat-

tas.105 Regeln kompletterades och kom därför endast att omfatta situationer då ”den ekono-

miska intressegemenskapen uteslutande kan hänföras till ett företags direkta eller indirekta kapitalinnehav 

i ett eller flera andra företag och dokumentation föreslås endast behöva upprättas bara om kapitalandelen i 

varje led uppgår till mer än 50 procent”.106  

4.4.1 Fasta driftställen  

Regeringen valde att inte införa dokumentationsskyldighet för företag som har ett fast 

driftställe i utlandet, eller för de fall ett utländskt företag innehar ett fast driftställe i Sverige. 

Detta på grund av att de ville invänta OECDs pågående utredning omfattande allokering av 

vinst till fasta driftställen, vilken syftade till att förtydliga och redogöra för rådande internat-

ionella principer på rättsområdet.107   

I Skatteverkets meddelande framhåller Skatteverket att marknadsmässiga villkor ska tilläm-

pas på transaktioner mellan ett företags huvudkontor och dess fasta driftställe, även om så-

dana transaktioner inte omfattas av dokumentationsskyldighet. Vidare framhåller Skatte-

verket att ett svenskt bolag med ett fast driftställe i ett annat land omfattas av dokumentat-

ionsskyldighet för de transaktioner som är hänförliga till verksamheten i det fasta driftstället 

och som företas med utländska närstående företag.108   

4.5 Innehållet i dokumentationen  

Regeringen ansåg att det var rimligt att Sverige i likhet med andra länder som är medlem-

mar i OECD införde en utökad uppgiftsskyldighet. I de fall Sverige skulle välja att inte in-

föra någon dokumentationsskyldighet ansåg regeringen att Sveriges skatteintressen inte 

kunde tillvaratas på ett adekvat sätt.109 Vid utformandet av reglerna togs hänsyn till att reg-

lerna skulle utformas i enlighet med dåvarande internationell standard. Vidare var det vik-

tigt att behovet av effektiviserad skattekontroll och ökad medvetenhet hos bolagen vägdes 

                                                 
105 Prop. 2005/06:169 s. 109.  

106 Prop. 2005/06:169 s. 109. 

107 Prop. 2005/06:169 s. 110.  

108 SKV M 2007:25 s. 5.  

109 Prop. 2005/06:169 s. 102. 



 

 
37 

mot den administrativa börda och kostnad som det skulle innebära för företagen att upp-

rätta dokumentationen.110  

Information som ska begäras av företagen är endast av sådan karaktär att den är nödvändig 

för en rimlig bedömning huruvida priserna på en intern transaktion mellan en obegränsat 

och begränsat juridisk person följer armlängdsprincipen. Vid bedömning om ett pris vid en 

intern transaktion är armslängdsmässig måste hänsyn tas till andra affärsbeslut av liknande 

komplexitet. Detta för att i överenstämmelse med internpriset och välgrundade affärsmäss-

iga principer avgöra om priset är skattemässigt acceptabelt. Vid stora transaktioner som 

omfattar större belopp kan i regel större krav ställas på dokumentation än vid mindre 

transaktioner som omfattar mindre belopp. Vidare kommer även ett större dokumentat-

ionskrav att ställas på komplexa, svåröverskådliga och ovanliga transaktioner än på enklare 

rutinartade transaktioner. Kontentan av detta blir att små och medelstora bolag i regel end-

ast kommer att ha ett fåtal transaktioner som ligger till grund för dokumentationsskyldighet 

medan bolag i stora koncerner vars transaktioner omfattar stora belopp får räkna med en 

mera omfattande dokumentationsskyldighet.111  

4.5.1 Nuvarande regler om vad en dokumentation ska innehålla  

Den svenska lagstiftningen har tagit inspiration från OECDs rekommendationer omfat-

tande dokumentation och är i mångt och mycket likt OECDs riktlinjer.112 Dokumentat-

ionsskyldighetens huvudsakliga syfte är att skapa underlag för att möjliggöra en bedömning 

om en intern transaktion mellan en obegränsat och begränsat skattskyldig juridisk person i 

Sverige utförts i enlighet med armslängdsprincipen.113 Regeln återfinns i 39 kap. 16 § SFL 

och lyder:  

”Dokumentation enligt 15 § ska innehålla de uppgifter som behövs för en bedömning 

av om resultatet av näringsverksamheten ska justeras enligt 14 kap. 19 § inkomst-

skattelagen (1999:1229)”.        

Lagrummet preciserar inte närmare vad en dokumentation ska innehålla utan stadgar end-

ast att de uppgifter som behövs för att avgöra om näringsverksamhetens resultat är i enlig-

                                                 
110 Prop. 2005/06:169 s. 103. 

111 Prop. 2005/06:169 s. 103. 

112 Prop. 2005/06:169 s. 103. 

113 Prop. 2010/11:165 s. 863-864.  
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het med korringeringsregeln ska finnas med i ett företags dokumentation. Vad en doku-

mentation ska innehålla reglerades tidigare i lag (2001:1227) om självdeklarationer och kon-

trolluppgifter. I det tidigare lagrummet fanns en icke uttömmande lista om vad doku-

mentationen borde innehålla men denna avskaffades i den nuvarande lydelsen. Samtidigt 

som SFL infördes även SFF. Syftet med SFF var att den skulle innehålla mer detaljerade 

bestämmelser vilka inte rymdes i SFL.114 Mer preciserade bestämmelser vad en doku-

mentation ska innehålla stadgas numera i 9 kap. 9 § SFF och lyder:   

”Sådan dokumentation om internprissättning som avse i 39 kap. 16 § skatteförfa-

randelagen (2011:1244) ska innehålla 

1. en beskrivning av företaget, organisationen och verksamheten, 

2. uppgift om arten och omfattningen av transaktionerna, 

3. en funktionsanalys, 

4. en beskrivning av vald prissättningsmetod, och  

5. en jämförhetsanalys. 

Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska ingå i 

dokumentationen.” 

Paragrafen i SFF tar upp fem olika områden vilka alla ska finnas med i en internsprissätt-

ningsdokumentation. SFF ställer dock endast upp en ramlagstiftning, vilket beror på att det 

finns en stor variation av transaktionstyper och det krävs därmed olika dokumentation be-

roende på transaktion och omständigheter i övrigt. Hade regeringen beslutat om ett kom-

plett regelverk hade det blivit mycket komplext och svårtytt och en sådan reglering hade 

troligtvis ändå aldrig kunnat bli uttömmande.115 Skatteverket bemyndigades att utfärda 

närmare föreskrifter på området och Skatteverket beslutande om SKVFS 2007:1 den 14 

februari 2007. Skatteverkets föreskrifter omfattar de punkter som räknas upp i 9 kap. 9 § 

SFF, vilka är mer precisa utan att vara uttömmande.116 Nedan kommer mer grundligt att 

redogöras för de fem punkter som återfinns i 9 kap. 9 § SFF. 

                                                 
114 Prop. 2010/11:165 s. 290-291.  

115 Prop. 2005/06:169 s. 111. 

116 Jfr SKVFS 2007:1 
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4.5.1.1 Beskrivning av företaget, organisationen och verksamheten 

Under punkt ett i 9 kap. 9 § SFF ska en beskrivning av företaget, organisationen och verk-

samheten företas i dokumentationen. I förarbetet till lagen går att läsa att ”utgångspunkten för 

dokumentationen bör vara en beskrivning av verksamheten i såväl legalt som operationellt hänseende”.117 

Skatteverkets föreskrift SKVFS 2007:1 stadgar liknande utgångspunkter för vad en doku-

mentation ska innehålla.  

Informationen om koncernens legala struktur syftar till att klarlägga företagets ägarförhål-

landen. Vidare ska även sådan information illustrera hur företaget kontrollerar eller är kon-

trollerat av andra företag i koncernen. Meningen med den operationella beskrivningen är 

att beskriva och visa hur företaget och andra bolag inom koncernen har strukturerat sin 

verksamhet samt på vilka marknader som företaget bedriver verksamhet.118 Vidare ska vä-

sentliga förändringar inom företaget eller inom koncernen under räkenskapsåret redovi-

sas.119  

Utöver legal och operationell information ska en dokumentation innehålla finansiell in-

formation. Sådan information ska vara relevant finansiell information för tillämpningen av 

vald prissättningsmetod för räkenskapsåret avseende företag och andra företag i koncernen 

med vilka företaget under räkenskapsåret haft interntransaktioner. Dokumentationen ska 

även innehålla en beskrivning av branschspecifika uppgifter vilka påverkar företagets in-

ternprissättning.120 Sådan branschspecifik information kan vara vilka faktorer som i större 

utsträckning påverkar vinstgenereringsförmågan men även information om pågående tren-

der inom branschen samt om det råder stor eller liten konkurrens på området kan vara av 

relevans. Dokumentationen bör vidare innehålla företagets affärsstrategier. Information 

kring branschen och företagets affärsstrategier syftar till att närmare förklara valet av jäm-

förelsetransaktioner och i  vissa fall påvisa skillnader i konkurrens inom olika geografiska 

marknader. Sådan information kan validera att internprissättningen skiljer sig åt på olika 

marknader. Internprissättningen kan således påverkas om företaget verkar på en mogen 

marknad eller en marknad som står inför kraftig tillväxt.121 

                                                 
117 Prop. 2005/06:169 s. 103.  

118 Prop. 2005/06:169 s. 103 och 3 § SKVFS 2007:1. 

119 3 § SKVFS 2007:1.  

120 4 § SKVFS 2007:1. 

121 Prop. 2005/06:169 s. 103-104. 
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4.5.1.2 Uppgift om arten och omfattningen av transaktionerna  

Under punkt 2 i 9 kap. 9 § SFF ska uppgifter om arten och omfattningen av transaktioner-

na tas med i dokumentationen. Detaljerad information om vad som avses återfinns i Skat-

teverkets föreskrifter SKVFS 2007:1 5-6 §§. Enligt föreskrifterna ska en dokumentation in-

nehålla en beskrivning av företagets transaktioner med begränsat skattskyldiga bolag inom 

samma koncern. Bolaget kan välja att beskriva transaktion för transaktion eller samla ihop 

alla transaktioner av samma slag som sker med ett koncernbolag och beskriva dem till-

sammans.122  

Beskrivningen ska bl.a. innehålla uppgifter om: ”(1) typ av transaktion, (2) värde, (3) mängd, (4) 

andra avtalsvillkor, (5) eventuella samband med andra transaktioner som är väsentliga för prissättningen, 

och (6) kostnadsunderlag, fördelningsmodell och vinstpålägg vid kostnadsbaserad indirekt debitering av 

tjänster”.123  

Gemensamt för varor, tjänster, immateriella tillgångar och finansiella transaktioner är att 

det bör finnas dokumentation som visar på skäligheten av tillämpad prissättningsmetod. 

När varutransaktioner beskrivs i en dokumentation bör hänsyn tas till omständigheter 

såsom kvantitetsskillnader, kvalitetsskillnader, aktuell tidsperiod, kontraktsvillkor, valuta, 

serviceåtagande och garantier. Vidare är det viktigt att ta hänsyn till branschen, verksamhet-

slag, olika geografiska marknader samt marknadsled.  

Det är vanligt att koncerngemensamma tjänster utförs av ett bolag inom koncernen. Van-

liga frågor som uppkommer i samband med interna tjänster är om en tjänst har utförts, om 

tjänsten varit till nytta för mottagaren samt om priset på tjänsten är satt i enlighet med arm-

längdsprincipen. Indirekta prissättningsmetoder såsom användning av olika fördelnings-

nycklar är vanliga prissättningsmetoder. För att styrka rimligheten med vald prissättnings-

metod bör dokumentationen exempelvis innehålla en beskrivning av utförda tjänster, vald 

fördelningsnyckel och varför den valts samt i de fall kostnadsplusmetoden använts, bör 

även kostnadsunderlaget vid fördelning och uppgift om eventuellt vinstpåslag dokumente-

ras. Slutligen bör det av dokumentationen framgå vilken nytta det mottagande företaget 

haft av tjänsten.124      

                                                 
122 5 § SKVFS 2007:1. 

123 5 § SKVFS 2007:1. 

124 Prop. 2005/06:169 s. 104-105. 
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Transaktioner som omfattar immateriella rättigheter är oftast svårbedömda och förekom-

mer i form av upplåtelse, överlåtelse eller kostnadsfördelningsavtal. Tillgångar av immateri-

ellt slag kan ha betydande värden som inte alltid kan avläsas i bolagets redovisning. Imma-

teriella rättigheter upplåts i de flesta fall mot betalning i form av royalty. Transaktioner av-

seende immateriella rättigheter handlar ofta om unika tillgångar och dessa transaktioner blir 

således svårbedömda.125 Det framgår varken av propositionen eller av Skatteverkets före-

skrift vad dokumentationen mer ingående ska innehålla avseende immateriella tillgångar. 

Skatteverkets meddelande, SKV M 2007:25, vilket endast utgör en rekommendation, anger 

dock att det i dokumentationen ska noteras vilken typ av immateriell tillgång transaktionen 

omfattar samt vilken kategori av transaktion det är fråga om. Vidare bör ersättningsformen 

framgå, exempelvis om ersättningen sker i form av ett engångsbelopp eller licensiering. Det 

bör även framgå om ersättningen beror på i vilken omfattning den immateriella tillgången 

används eller nyttan bolaget har av den.126 

Med finansiella transaktioner avses lån i vid bemärkelse. Dokumentationen bör därmed 

kunna visa att tillämpad räntenivå är i överensstämmelse med armlängdsprincipen. Doku-

mentationen bör exempelvis innehålla information om valuta, löptid, säkerhet, huruvida lå-

net är underkastat andra fordringsägares rätt samt låntagarens kreditvärdighet.127   

Enligt 6 § i Skatteverkets föreskrifter ska dokumentationen innehålla väsentliga avtal för 

bolagets prissättning. De företag som har ett stort antal avtal av väsentlig karaktär får dela 

upp avtalen i olika huvudkategorier och beskriva de olika kategorierna samt vilken prissätt-

ningsmetod som används. Dokumentationen ska innehålla utländska förhandsbesked eller 

annan liknande information som berör företagets internprissättning. Vidare ska doku-

mentationen innefatta de överenskommelser som bolaget eller annat bolag inom koncernen 

ingått med myndighet som berör bolaget.128  

4.5.1.3 Funktionsanalys  

Enligt punkt 3 i 9 kap. 9 § SFF ska dokumentationen innehålla en funktionsanalys. Vad 

funktionsanalysen mer precist ska innehålla specificeras i 7 § SKVFS 2007:1. Föreskriften 

                                                 
125 Prop. 2005/06:169 s. 105. 

126 SKV M 2007:25 s. 16. 

127 Prop. 2005/06:169 s. 105. 

128 6 § SKVFS 2007:1. 
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stadgar att funktionsanalysen ska beskriva företagets roller, innehålla en förteckning av fö-

retagets funktioner, tillgångar och risker samt hur företaget tillämpar metoden.129  

Syftet med funktionsanalysen är att skapa en förutsättning för att kunna specificera och 

identifiera jämförbara transaktioner och således möjliggöra ett val av en lämplig prissätt-

ningsmetod. Funktionsanalysen är därför en viktig del vid dokumentation av interna trans-

aktioner mellan ett obegränsat och begränsat skattskyldigt företag. De flesta dokumentat-

ioner bör därför innehålla en analys avseende företagets funktioner. Funktionsanalysen bör 

utöver det som nämns i föreskriften även omfatta vilka funktioner som i större utsträck-

ning påverkar företagets vinstgenereringsförmåga. Vidare bör väsentliga risker specificeras 

och de immateriella tillgångar som har betydelse för verksamheten identifieras.130  

Tvister mellan skattemyndighet och skattskyldig uppstår i många fall på grund av olika upp-

fattning avseende vilka funktioner som i mer omfattande utsträckning skapar värde för 

koncernen. En funktionsanalys bör därför omfatta beskrivning av varje funktions och risks 

värdeskapande karaktär.131  

4.5.1.4 En beskrivning av vald prissättningsmetod  

Under punkt 4 i 9 kap. 9 § SFF stadgas att dokumentationen ska innehålla en beskrivning 

av vald prissättningsmetod. Skatteverkets föreskrifter gällande internprissättningsdoku-

mentation preciserar inte närmare vad beskrivningen ska innehålla mer än att hur företaget 

tillämpar metoden ska inkluderas.132  

Vilket redogjorts för tidigare i uppsatsen innehåller OECDs riktlinjer en rad prissättnings-

metoder som kan användas vid prissättning för transaktioner mellan obegränsat och be-

gränsat skattskyldiga företag.133 Dessa metoder är: marknadsprismetoden, kostnadsplus-

metoden, återförsäljningsmetoden, nettomarginalmetoden och vinstfördelningsmetoden. 

En dokumentation ska innehålla en beskrivning av vald prissättningsmetod.134 Ett bolag får 

själva välja lämplig prissättningsmetod, således måste inte OECDs metoder användas. Fö-

                                                 
129 7 § SKVFS 2007:1. 

130 Prop. 2005/06:169 s. 105.  

131 Hall M. och Persson O., Dokumentationsskyldighet avseende internprissättning, Svensk skattetidning, 2007 nr. 2, s. 
147.  

132 8 § SKVFS 2007:1. 

133 För en närmare beskrivning av OECDs olika prissättningsmetoder se avsnitt 2.2.1. 

134 Prop. 2005/06:169 s. 106. 
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retagen har ingen generell skyldighet att redovisa varför de inte valt att tillämpa övriga me-

toder, dock kan detta erfordras under särskilda omständigheter.135  

4.5.1.5 Jämförbarhetsanalys  

Enligt punkt 5 i 9 kap. 9 § SFF ska en internprissättningsdokumentation innehålla en jäm-

förbarhetsanalys. För att visa att priset beträffande en intern transaktion mellan ett svenskt 

företag och ett utländskt företag är i paritet med armlängdsprincipen måste jämförbara 

transaktioner mellan oberoende parter lokaliseras s.k. jämförelsetransaktioner. Det finns två 

olika typer av jämförelsetransaktioner: interna och externa jämförelsetransaktioner. Med in-

terna jämförelsetransaktioner avses transaktioner mellan ett av företagen i intressegemen-

skapen med ett företag där inte någon intressegemenskap föreligger. Med externa jämförel-

setransaktioner avses transaktioner mellan två företag som inte ingår i bolagets intressege-

menskap d.v.s. två oberoende bolag. Utgångspunkten för att två transaktioner ska kunna 

jämföras är att transaktionerna har en tillräckligt hög grad av jämförbarhet. En jämförbar-

hetsanalys ska därför ingå i dokumentationen för att beskriva eventuella jämförelsetransakt-

ioner samt hur dessa jämförelsetransaktioner valts ut.136 

Enligt Skatteverkets föreskrifter om internprissättningsdokumentation ska en beskrivning 

av använda interna och externa jämförelsetransaktioner göras samt hur urvalet av dessa 

skett.137 De jämförelsefaktorer som beskrivs i OECDs riktlinjer kan med fördel användas 

som utgångspunkt.138 I de flesta situationer finns det oftast detaljerad och tillförlitlig in-

formation avseende transaktioner mellan personer i intressegemenskap. Det är dock ovan-

ligt att lika detaljerad och tillförlitlig information avseende externa jämförelsetransaktioner 

finns tillgänglig. Detta medför att interna jämförelsetransaktioner i de flesta fall är att före-

dra framför externa.139  

I vissa fall utförs justeringar för att förbättra jämförbarheten mellan interna transaktioner 

och jämförelseresultat.140 Skatteverkets föreskrifter stadgar därför att hänsyn i analysen ska 

                                                 
135 Prop. 2005/06:169 s. 106. 

136 Prop. 2005/06:169 s. 106. 

137 9 § SKVFS 2007:1. 

138 Prop. 2005/06:169 s. 106. De jämförelsefaktorer som beskrivs i OECDs riktlinjer är det karaktäristiska för 
varan, tillgången eller tjänsten i fråga, funktionsanalys, avtalsvillkor, ekonomiska omständigheter samt af-
färsstrategier. 

139 Prop. 2005/06:169 s. 107. 

140 Prop. 2005/06:169 s. 107. 
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tas till jämförelsefaktorerna samt eventuella justeringar som utförts för att förbättra jäm-

förbarheten.141 Justeringar ska endast göras i de fall de kan väntas leda till förbättrad jäm-

förbarhet. Vidare bör hänsyn tas till att om allt för omfattande justeringar krävs kan det 

vara en indikation på att aktuell jämförelsetransaktion inte är lämplig ur jämförbarhetshän-

seende.142  

4.6 Transaktioner av mindre värde s.k. förenklad redovisning 

Flera remissinstanser ansåg att reglerna kring dokumentation skulle innebära en stor börda 

för små och medelstora bolag och ansåg därför att dessa bolag skulle undantas från doku-

mentationsskyldighet. Regeringen ansåg dock att små och medelstora företag borde omfat-

tas då de föreslagna dokumentationsskyldighetsreglerna är en förutsättning för bolagen att 

prissätta sina interna dokumentationer i enlighet med armlängdsprincipen. Små och medel-

stora bolag har en begränsad del interna transaktioner som med nuvarande förslag kommer 

att behöva dokumenteras, vidare torde erforderlig dokumentation bli av relativt okomplice-

rad karaktär. Regeringen ansåg därför att det inte förelåg några skäl för att undanta små och 

medelstora bolag från dokumentationsskyldighet.143   

Propositionen behandlar inte mer ingående ämnet kring undantagande eller förenklad re-

dovisning för vissa bolag.144 Skatteverkets föreskrifter om dokumentationsskyldighet stad-

gar dock att interna transaktioner av minde värde omfattas av en förenklad redovisning av 

de uppgifter som återfinns i 9 kap. 9 § SFF. Enligt 10 §  SKVFS 2007:1 omfattas företag av 

förenklad redovisning i de fall transaktioner avseende varor till ett sammanlagt marknads-

värde inte överstiger 630 prisbasbelopp145 (cirka 28 miljoner kronor) per företag i en intres-

segemenskap. Vidare får inte övriga transaktioner, d.v.s. transaktioner som inte avser varor, 

överstiga 125 prisbasbelopp (cirka 5,5 miljoner kronor) per företag i intressegemenskapen 

för att företaget ska få företa förenklad redovisning. Förenklad redovisning gäller ej för 

transaktioner avseende överlåtelse av immateriella tillgångar.146 Förenklad redovisning torde 

                                                 
141 9 § SKVFS 2007:1. 

142 Prop. 2005/06:169 s. 107. 

143 Prop. 2005/06:169 s. 110. 

144 Prop. 2005/06:169. 

145 Prisbasbeloppet är 44 500 kronor för inkomstår 2015, Skatteverkets hemsida (2015-02-18) 

146 10 § SKVFS 2007. 



 

 
45 

omfatta nyttjande av immateriella rättigheter då det under sådana omständigheter inte sker 

någon överlåtelse av rättigheter.147  

Dokumentationen hos de bolag som omfattas av de förenklade redovisningsreglerna ska 

enligt bilagan till 10 § SKVFS 2007:1 innehålla en beskrivning av:  

” (1) Företagsgruppens juridiska struktur samt företagets och företagsgruppens organi-

toriska struktur och verksamhet i operationellt hänseende, (2) motpart i den interna 

transaktionen och uppgift om dennes verksamhet, (3) aktuella transaktioner med an-

givande av typ, omfattning och värde, (4) använd metod för att fastställa att prissätt-

ningen av de interna transaktionerna överensstämmer med marknadspris, och (5) 

eventuellt utnyttjade jämförelsetransaktioner.”148 

De transaktionsbelopp vilka inte får överskridas för att företaget ska omfattas av förenklad 

redovisning gäller per räkenskapsår. I de fall räkenskapsåret skulle vara längre eller kortare 

än 12 månader ska beloppsgränserna justeras i motsvarande mån.149            

4.7 Upprättande och sammanställning av dokumentation 

Enligt 11 § SKVFS 2007:1 ska ett bolag ”ha sådana rutiner att det är möjligt att på begäran av 

Skatteverket för varje räkenskapsår sammanställa en dokumentation enligt dessa föreskrifter”. Interna 

handlingar och uppgifter som ingår i dokumentationen ska finnas tillgängliga för varje rä-

kenskapsår.150 

Det finns ingen generell skyldighet för företagen att före eller i samband med en enskild 

transaktion upprätta dokumentation. Av förarbetet framgår att det normalt sett redan då 

transaktionen genomförs bör finnas en analys tillgänglig, som på begäran av Skatteverket 

kan sammanställas och införas i dokumentationen för att visa på transaktionens arm-

längdsmässighet. Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan analysen antingen 

omfatta en enskild transaktion eller en viss transaktionstyp.151  

                                                 
147 Hall M. och Persson O., Dokumentationsskyldighet avseende internprissättning, Svensk skattetidning, 2007 nr. 2, s. 

154. 

148 Bilaga i SKVFS 2007:1. 

149 SKV M 2007:25 s. 32. 

150 11 § SKVFS 2007. 

151 Prop. 2005/06:169 s. 110. 
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Dokumentationen ska lämnas in på begäran av Skatteverket. Skatteverket kan begära in 

dokumentationen från den dag då självdeklarationen för räkenskapsåret ska lämnas in. Fö-

retaget måste inte lämna dokumentationen direkt vid förfrågan utan företaget ska beredas 

rimlig tid att efterkomma begäran från Skatteverket.152 Vad som avses med rimlig tid fram-

går inte av Skatteverkets föreskrifter men vanligtvis ges bolagen 30 dagar153. Den tid bolaget 

får på sig att bereda dokumentationen torde dock inte räcka till att vid förfrågandetidpunk-

ten påbörja analys av marknadsmässigheten i prissättningen. Företagen bör därför, vilket 

påtalas i förarbetena, bedriva ett kontinuerligt arbete med internprissättningsfrågor och 

dokumentation.154  

Enligt 14 § i Skatteverkets föreskrifter ska dokumentationen bevaras i tio år efter utgången 

av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.       

4.8 Bevisbörda och sanktioner 

Införandet av dokumentationsskyldighet ska varken förändra tillämpningen av korrige-

ringsregeln eller förändra bevisbördan. Det är således Skatteverket som har bevisbördan för 

att en felaktig internprissättning ägt rum.155 Det är endast vid de fall då det felaktiga priset 

beror på ett samband mellan företagens intressegemenskap som en korrigering av det fel-

aktiga priset kan möjliggöras. Det är inte alltid det till synes felaktiga priset beror på intres-

segemenskap, utan det kan bl.a. bero på att företaget de facto vill börja saluföra en ny vara 

på en ny marknad. Det är företaget som ska bevisa att prissättningen beror på andra orsa-

ker än intressegemenskap. Orsaken till skiftet av bevisbördan är att det anses enklare för 

bolaget att ta fram uppgifter som förklarar en prisavvikelse.156  

I förarbetena bedömer regeringen att det inte behövs någon särskild sanktion i de fall 

dokumentation inte upprättats eller är bristfälligt upprättad. Skattetilläggsreglerna är till-

lämpliga på internsprissättningstransaktioner. Dessa regler innebär att om den skattskyldige 

på något annat sätt än muntligen under förfarandet lämnat in oriktig uppgift till ledning för 

taxeringen ska skattetillägget tas ut. Det är Skatteverket som har den primära bevisbördan 

                                                 
152 12 § SKVFS 2007. 

153 SKV M 2007:25 sida 36-37.  

154 Hall M. och Persson O., Dokumentationsskyldighet avseende internprissättning, Svensk skattetidning, 2007 nr. 2, s. 
155.  

155 Prop. 2005/06:169 s. 102. 

156 Prop. 1982/83:73 s. 11-12 och SKV M 2007:25 s. 40.  
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att en oriktig uppgift har lämnats. Enligt skattetilläggsreglerna ska en uppgift anses oriktig 

om det klart framgår att den uppgift den skatteskyldige lämnat är felaktig, eller i de fall den 

skattskyldige utelämnat en uppgift vilken den skattskyldige varit tvungen att lämna. Oriktiga 

yrkanden och värderingar som grundas på den skattskyldiges subjektiva uppfattning anses 

dock inte utgöra en oriktig uppgift. Vidare ska den skattskyldige helt eller delvis undslippa 

skattetillägg om felaktigheten eller underlåtenheten framstår som ursäktlig eller om det i öv-

rigt kan anses oskäligt att ta ut avgiften.157  

I de fall det efter utredning visar att bolagets inkomst ska justeras på grund av felaktig in-

ternprissättning måste en väl avvägd bedömning göras huruvida en oriktig uppgift har läm-

nats. I de fall en oriktig uppgift har lämnats ska en bedömning göras om det finns skäl att 

helt eller delvis befria bolaget från skattetillägg. Om bolaget har skickat in en fullgod 

dokumentation med tillräcklig information men en justering ändå anses nödvändig ska 

detta särskilt beaktas innan skattetillägg utfärdas.158  

Skönstaxering kan aktualiseras under särskilda omständigheter. Sådana omständigheter kan 

vara om det finns allvarliga brister i den dokumentation som företaget ska framställa för att 

göra det möjligt för Skatteverket att bedöma om företagets internprissättning överens-

stämmer med korringeringsregeln. Skatteverket kan vidare om vissa förutsättningar är upp-

fyllda förlägga företaget vid vite att lämna in upplysningar eller visa upp särskilda handling-

ar.159    

4.9 Övriga dokumentationsregler  

Sekretessbestämmelserna i 9 kap. 1-3 §§ sekretesslagen (1980:100) omfattade den doku-

mentation som skulle lämnas in till Skatteverket. Lagen är numera upphävd och har ersatts 

av offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Generellt tillämpas absolut sekretess för 

dokumentation som är överlämnad till Skatteverket. Absolut sekretess innebär att en upp-

gift inte får lämnas oberoende av om ett röjande medför skada för det berörda bolaget eller 

ej.160 

                                                 
157 Prop. 2005/06:169 s. 115-116. 

158 Prop. 2005/06:169 s. 116. 

159 Prop. 2005/06:169 s. 116. 

160 SKV M 2007:25 s. 40. 
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Av Skatteverkets föreskrifter avseende dokumentationsskyldigheten framgår att doku-

mentationen ska upprättas på antingen det svenska, danska, norska eller engelska språket.161 

Av förarbetena framgår att flera andra stora stater i sin interna lagstiftning avseende intern-

prissättningsdokumentation har accepterat att dokumentationen upprättas på engelska. Bo-

lagen ska inte behöva upprätta sin dokumentation på svenska då det skulle innebära utö-

kade kostnader och administrativ börda. Svenska myndigheter bör därför i regel acceptera 

att företagen väljer att upprätta dokumentation på engelska.162 

4.10 EUTPD 

Under 2006 godkände rådet en uppförandekod om dokumentationskrav för internprissätt-

ning för företag i intressegemenskap av EU Joint Transfer Pricing Forum (JTPF).163 JTPF 

arbetar med att förbättra samordningen inom EU och den gränsöverskridande interna 

handel mellan bolag som ingår i samma intressegemenskap.164 De flesta länderna inom EU 

följer OECDs riktlinjer om dokumentationskrav. Trots detta varierar ländernas lagstiftning 

sinsemellan.165 Skillnad i lagstiftning kan medföra problem för den inre marknaden för bo-

lag som vill etablera eller utföra gränsöverskridande transaktioner med bolag i intressege-

menskap. 166 För att öka antalet interna transaktioner mellan bolag i intressegemenskap är 

det enligt EU-kommissionen mest lämpligt och effektivt att det råder en enhetlig lagstift-

ning för dokumentationskrav för internprissättning. Enhetliga dokumentationsbestämmel-

ser torde även resultera i minskade skattebarriärer inom den inre marknaden. 167 JTPF upp-

rättade därför European Union Transfer Pricing Documentation (EUTPD).168  

Uppförandekoden är en överenskommelse mellan EU-staterna baserad på ömsesidighet, 

d.v.s. att koden inte utgör ett rättsligt bindande instrument. Avsikten med uppförandeko-

den är dock att den ska godkännas och accepteras inom hela EU. Det är frivillig för de 

skattskyldiga att upprätta sin dokumentation i enlighet med EUTPD. De krav som 

                                                 
161 13 § SKVFS 2007. 

162 Prop. 2005/06:169 s. 111. 

163 KOM (2005) 543 slutlig s. 3. och SKV M 2007:25 s. 38.  

164 RSVs Rapport 2003:5 s. 13. 

165 KOM (2005) 543 slutlig s. 3. 

166 Prop. 2005/06:169 s. 90 och SKV M 2007:25 s. 38. 

167 KOM (2005) 543 slutlig s. 9.  

168 Prop. 2005/06:169 s. 90 och SKV M 2007:25 s. 38. 
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EUTPD uppställer kan i mångt och mycket uppfattas som ganska långtgående och således 

mer omfattande är exempelvis den svenska dokumentationsskyldigheten.169 Enligt 15 § i 

Skatteverkets föreskrifter anses en dokumentation som är upprättad enligt EUTPD upprät-

tad enligt de bestämmelser som anges i föreskrifterna.  Bestämmelserna i 11-14 §§ SKVFS 

2007 gäller dock fortfarande.170     

Dokumentationen består enligt EUTPD av två delar. Den första delen innehåller standar-

diserade uppgifter i en s.k. ”masterfile” som ska behandla hela den del av koncernen som är 

belägen inom EU. Masterfilen ska bl.a. innehålla en översiktlig beskrivning av verksamhet-

en, affärsstrategier samt organisatorisk och legal struktur. Vidare ska en allmän  beskrivning 

av transaktioner och funktioner samt äganderätten av immateriella tillgångar dokumente-

ras.171  

Den andra delen består av en landsspecifik dokumentation. Den landsspecifika doku-

mentationen ska bl.a. innehålla en jämförbarhetsanalys, en beskrivning och en förklaring av 

transaktionerna mellan företaget med hemvist i staten i fråga och företag i intressegemen-

skapen, en detaljerad beskrivning av affärsverksamhet, en beskrivning av de internprissätt-

ningsmetoder som tillämpas samt skälen till varför dessa valts.172  

De två olika delmomenten medför att dokumentationen delvis blir gemensam för samtliga 

bolag inom intressegemenskapen samt delvis upprättad specifikt för varje stat där intresse-

gemenskapen är verksam.173     

4.11 Sammanfattning  

Det har i avsnittet redogjorts för nuvarande svenska dokumentationsregler. De svenska 

reglerna avseende internprissättningsdokumentation bygger till stor del på OECDs riktlin-

jer. De svenska reglerna stadgar att en internprissättningsdokumentation bl.a. ska innehålla 

en beskrivning av företaget, uppgift om arten och omfattning av transaktionerna, en funkt-

ions- och jämförbarhetsanalys samt en beskrivning av vald prissättningsmetod. Vidare finns 

                                                 
169 Prop. 2005/06:169 s. 91. 

170 15 § SKVFS 2007 

171 Prop. 2005/06:169 s. 91. och SKV M 2007:25 s. 39. 

172 Prop. 2005/06:169 s. 92. och SKV M 2007:25 s. 39-40.  

173 Prop. 2005/06:169 s. 91. 



 

 
50 

regler för transaktioner av mindre värde och en möjlighet för företagen att dokumentera 

sina interna transaktioner enligt EUTPD. 
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5 En utblick mot andra länders internprissättnings-

dokumentationsregler  

Länder runt om i världen har utformat sina regler avseende  internprissättningsdoku-

mentation på olika vis. En del staters bestämmelser är mer lika varandra än andra, gemen-

samt är dock att de syftar till att ligga till grund för att avgöra om interna transaktioner mel-

lan obegränsat och begränsat skattskyldiga företag följer armlängdsprincipen. Nedan kom-

mer Norges, Tysklands och Australiens dokumentationsregler kort att presenteras. Detta 

för att visa på hur andra stater utformat sina bestämmelser, vilka delvis kan komma att ligga 

till grund för utformandet av nya svenska dokumentationsregler.     

5.1.1 Norge  

I juni 2007 antog det norska Stortinget internprissättningsregler, vilka började gälla den 1 

januari 2008.174 Den norska armlängdsprincipen överensstämmer med artikel 9 punkt 1 i 

OECDs modellavtal.175 De norska internprissättningsreglerna följer OECDs riktlinjer vilket 

medför att dokumentation som är uppförd i enlighet med OECDs riktlinjer i regel uppfyll-

ler de norska dokumentationskraven.176 Dokumentationsreglerna omfattar både ett krav på 

information i samband med inlämnande av en deklaration och att mer omfattande doku-

mentation på begäran ska lämnas in till den norska skatteförvaltningen.177  

I deklarationen ska företaget ange om det omfattas av de norska internprissättningsregler-

na. Vidare ska företag vars sammantagna transaktioner med andra intressebolag i andra 

länder som uppgår till ett värde på 10 miljoner norska kronor eller mer under räkenskaps-

året samt de företag som har koncerninterna skulder eller fordringar motsvarande 25 mil-

joner norska kronor i samband med deklarationen även fylla i en relativt omfattande dekla-

rationsbilaga, s.k. informationsplikt. Deklarationsbilagan efterfrågar bl.a. uppgifter om kon-

cerninterna transaktioner, företagets driftsform, ägandeförhållanden, vilka parter som är in-

blandande i transaktionerna samt väsentliga ändringar i ägarstruktur och drift.178  

                                                 
174 2014 Worldwide Transfer Pricing Reference Guide, EY Global, Norway 

175 Skatteverkets Rapport, Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning, s. 46.   

176 2014 Worldwide Transfer Pricing Reference Guide, EY Global, Norway 

177 2014 Worldwide Transfer Pricing Reference Guide, EY Global, Norway och Skatteverkets Rapport, Utvärdering av 
reglerna om dokumentationsskyldighet vid internsprissättning, s. 46.   

178 2014 Worldwide Transfer Pricing Reference Guide, EY Global, Norway och Skatteverkets Rapport, Utvärdering av 
reglerna om dokumentationsskyldighet vid internsprissättning, s. 46.   
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Företag som företar koncerninterna internationella transaktioner är skyldiga att vid begäran 

av den norska skatteförvaltningen kunna lägga fram sin internprissättningsdokumentation 

inom 45 dagar. Finansdepartementet har upprättat föreskrifter och Skattedirektoratet har 

sammanställt riktlinjer avseende dokumentation. Dessa bestämmelser motsvarar i stort vad 

en dokumentation ska innehålla enligt svenska regler. Detta då båda länderna utgår ifrån 

OECDs riktlinjer.179  

Det finns flertalet olika undantag som medför att ett företag inte omfattas av dokumentat-

ionsskyldigheten. De företag som inte omfattas av informationsplikten d.v.s. de företag 

som sammanlagt har koncerninterna transaktioner på mindre än 10 miljoner norska kronor 

och vid årets utgång koncerninterna skulder och tillgångar som understiger 25 miljoner 

norska kronor undgår dokumentationsplikt. Vidare undantas företag som ingår i en före-

tagsgrupp som har färre än 250 anställda och den samlade försäljningsintäkten inte översti-

ger 400 miljoner norska kronor. Den samlade balansomslutningen för företagsgruppen får 

dock ej överstiga 350 miljoner norska kronor. Oväsentliga transaktioner grundar ingen 

dokumentationsskyldighet, dock ska företaget lämna en beskrivning över dessa. Undanta-

gen begränsas avseende transaktioner som sker med ett företag som är lokaliserat i en stat 

med vilken Norge saknar avtal om informationsbyte. 180    

I de fall bolaget inte fullföljer sin skyldighet att fylla i och lämna in deklarationsbilagan upp-

fattas deklarationen som ofullständig, vilket medför att skattetillägg kommer att utgå på 

eventuella taxeringshöjningar. Avseende ofullständiga eller felaktiga uppgifter i samband 

med inlämnandet av internprissättningsdokumentationen påförs även här skattetillägg. Det 

finns således inga särskilda sanktioner inom internprissättningsområdet. Skattetillägget vari-

erar mellan 30-60 procent av undanhållen skatt. I de fall fullständiga och korrekta uppgifter 

lämnats påförs inget skattetillägg, även i de fall en korrigering sker för att priset ska anses 

vara armslängdsmässigt.181   

                                                 
179 Skatteverkets Rapport, Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning, s. 46-47.  

180 Skatteverkets Rapport, Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning, s. 47.   

181 2014 Worldwide Transfer Pricing Reference Guide, EY Global, Norway och Skatteverkets Rapport, Utvärdering av 
reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning, s. 47.   
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Dokumentationen ska bevaras under en period av 10 år. Dokumentationen får upprättas på 

norska, danska, svenska eller engelska språket.182    

5.1.2 Tyskland  

Tyskland införde uttryckliga regler om internprissättningsdokumentation 2003. Dessa reg-

ler kompletterades med särskilda föreskrifter under 2005.183 Tyskland har under de senaste 

åren utfärdat nya bestämmelser avseende internprissättning för att anpassa sig till OECDs 

riktlinjer. Inga av dessa bestämmelser tar dock sikte på dokumentationsskyldigheten.184  

Gränsöverskridande transaktioner mellan bolag i intressegemenskap ska enligt huvudregeln 

dokumenteras. Från huvudregeln medges vissa undantag för små företag. Med små företag 

avses företag vars inkomster från försäljning av varor med bolag i intressegemenskap som 

under ett räkenskapsår inte uppgår till mer än 5 miljoner euro. Med varor avses både mate-

riella och immateriella tillgångar. Vidare får inkomster avseende tjänster till bolag i intresse-

gemenskap inte överstiga 500 000 euro per räkenskapsår för att företaget ska falla utanför 

huvudregeln. Små företag som ej träffas av huvudregeln behöver inte upprätta någon speci-

ell dokumentation. Ett sådant företag behöver endast muntligen lämna uppgifter om de fö-

retagna internationella transaktionernas art och omfattning. Den tyska skatteförvaltningen 

kan dock vid en skatterevision begära att fullständig dokumentation ska lämnas in inom 30 

dagar.185    

Enligt tyska bestämmelser ska dokumentationen innehålla information om bl.a. organisat-

ionen och verksamheten, information om transaktionernas art och omfattning, en funkt-

ions- och riskanalys samt val av metod och jämförbarhetsanalys.186 Det tyska regelverket 

sträcker sig längre än de flesta andra regelverk genom att dokumentationen ska innehålla 

information om ett företag i intressegemenskapen i utlandet i det fall koncernens moderbo-

lag har sin hemvist i Tyskland.187 Dokumentation som upprättats retroaktivt kan inte själv-

                                                 
182 2014 Worldwide Transfer Pricing Reference Guide, EY Global, Norway och Skatteverkets Rapport, Utvärdering av 

reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning, s. 47.   

183 Skatteverkets Rapport, Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning, s. 52-53.  

184 2014 Worldwide Transfer Pricing Reference Guide, EY Global, Germany  

185 Dahlborg K., Tyska dokumentationskrav vid internprissättning, Skattenytt, 2008, s. 547. 

186 Dahlborg K., Tyska dokumentationskrav vid internprissättning, Skattenytt, 2008, s. 547 ff., Skatteverkets Rap-
port, Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning, s. 53 och 2014 Worldwide Transfer 
Pricing Reference Guide, EY Global, Germany.  

187 Skatteverkets Rapport, Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning, s. 53. 
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ständigt användas för att fastställa ett korrekt pris enligt armslängdsprincipen utan kommer 

endast att behandlas såsom tilläggsinformation. Vidare måste bolag som under tre år gått 

med underskott i dokumentationen beskriva orsaken till sina underskott samt vilka åtgärder 

bolaget gjort för att reducera underskotten. Underskottsdokumentationsregeln syftar till att 

företaget ska visa att verksamheten inte endast bedrivs för minimera koncernens totala 

skattetryck.188   

Dokumentationen ska lämnas in på förfrågan från den tyska skattemyndigheten. Det finns 

således ingen specifik tidpunkt då företagen ska upprätta och färdigställa sin dokumentat-

ion. Efter begäran av myndighet ska företaget lämna in sin dokumentation inom 30 dagar.    

Till denna bestämmelse finns dock ett undantag som stadgar att extraordinära transaktioner 

ska dokumenteras löpande. Med extraordinära transaktioner avses transaktioner som bl.a. 

innebär övergångar av tillgångar vid företagsomstruktureringar eller övriga förändringar i 

risk- och funktionsfördelningen. Dokumentationen anses vara upprättad löpande om den 

upprättas inom sex månader från slutet av det räkenskapsår då transaktionen genomför-

des.189  

Enligt de tyska dokumentationsreglerna ska dokumentationen vara upprättad på tyska. 

Andra språk kan accepteras men för att få upprätta en dokumentation på annat språk måste 

företaget först ansöka om det samt kunna lämna in begärda dokument upprättade på tyska 

till skattemyndigheten inom 30 dagar.190 Bedömning görs utifrån varje enskilt fall.191  

De tyska dokumentationsreglerna innehåller relativt omfattande och betungande sanktions-

regler. I de fall företaget underlåter att lämna in dokumentation eller lämnar in bristande 

dokumentation har dokumentationsskyldigheten inte fullgjorts. Detta gäller även i de fall 

dokumentationen lämnats in för sent. Vidare kan oanvändbar dokumentation eller bris-

tande dokumentation medföra sänkning av beviskraven för skatteförvaltningen samt även i 

vissa fall medföra överflyttning av bevisbördan till den skattskyldiges nackdel. Inga sankt-

ioner ska utgå om dokumentationen innehåller brister som är ursäktliga eller av mindre all-

varlig art.192  På det justerade beloppet utgår skattetillägg om 5-10 procent, dock är minimi-

                                                 
188 Dahlborg K., Tyska dokumentationskrav vid internprissättning, Skattenytt, 2008, s. 548.  

189 Dahlborg K., Tyska dokumentationskrav vid internprissättning, Skattenytt, 2008, s. 551.  

190 Dahlborg K., Tyska dokumentationskrav vid internprissättning, Skattenytt, 2008, s. 552. 

191 Skatteverkets Rapport, Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning, s. 53 

192 Dahlborg K., Tyska dokumentationskrav vid internprissättning, Skattenytt, 2008, s. 553. 
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nivån 5000 euro. I de fall dokumentationen lämnats in för sent utgår böter om minst 100 

euro per dag, dock får maximalt böter om 1 miljon euro totalt utgå.193  

5.1.3 Australien  

Under 2013 infördes nya internprissättningsdokumentationsregler i Australien. De nya be-

stämmelserna fokuserar generellt på att samtliga villkor avseende transaktioner mellan in-

hemska och utländska bolag i intressegemenskap är i överensstämmelse med armlängds-

principen. De australienska dokumentationsreglerna omfattar företag, filialer, partnerships 

och truster. Bestämmelserna kopplas ihop med OECDs riktlinjer genom lagstiftning.194 

Dokumentationen kan endast lämnas in på engelska.195  

I samband med att deklarationen lämnas in ska även information om företagna transakt-

ioner lämnas in på en blankett som utgör en bilaga till deklarationen. Blanketten är omfat-

tande och efterfrågar på 16 sidor såväl allmän som specifik information om olika transakt-

ioner. Information som efterfrågas är bl.a. beloppsuppgifter och beskrivning på företagna 

transaktioner mellan koncernbolag, fakta om med vilka länder som transaktioner sker, in-

formation om transaktioner som anses utgöra en utökad risk samt information kring vilka 

internprissättningsmetoder som använts m.m. Vissa lättnader finns för företag vars trans-

aktioner med intressebolag utomlands inte överstiger 2 miljoner australienska dollar. Dessa 

företag behöver inte besvara samtliga frågor.196 

Dokumentation om internpriser ska enligt australienska regler bl.a. innehålla information 

om budget, strategier, hur organisationen i koncernen ser ut samt affärsplaner. Vidare ska 

internprissättningsdokumentationen innefatta uppgifter om prissättningspolicy, analyser av 

samtliga bolag i koncernens avkastning, analyser av avkastning på produkter eller tjänster 

och marknadsinformation. Dokumentationen ska även innehålla bakgrund och skäl till var-

för bolaget utfört transaktionen med ett annat intressebolag. I internsprissättningsdoku-

mentationen ska också information om den skattskyldiges försäljning och operativa resultat 

ingå. Även avtal med de företag som företaget utför interna transaktioner med ska ingå. 

Dokumentationen ska också innehålla uppgifter om vald prissättningsmetod och vilka me-

toder som har förkastats samt identifierade jämförelsetransaktioner. Skatteförvaltningen i 

                                                 
193 Skatteverkets Rapport, Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning, s. 53. 

194 Skatteverkets Rapport, Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning, s. 57. 

195 Skatteverkets Rapport, Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning, s. 59. 

196 Skatteverkets Rapport, Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning, s. 58. 
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Australien förväntar sig mer information från stora än från små bolag. Det framgår dock 

inte ur bestämmelserna med som avses med små bolag.197 

Efter begäran av den australienska skatteförvaltningen ska företag lämna in sin doku-

mentation inom 28 dagar. Företagen rekommenderas dock starkt av skatteförvaltningen att 

ständigt uppdatera och underhålla sin internprissättningsdokumentation samt säkerställa att 

dess interna transaktioner följer armslängdsprincipen. I de fall internprissättningsdoku-

mentationen inte är färdigställd senast vid deklarationens avlämnande finns ingen möjlighet 

för företaget att åberopa sänkning av skattetillägget.198  

Det finns tre olika typer av situationer då skattetillägg kan utgå i samband med internpris-

sättning. Skattetillägg kan utgå då företaget erhåller en s.k. organisatorisk fördel d.v.s. en 

fördel på grund av hur koncernen är organiserad och att de därmed inte prissatt sina trans-

aktioner enligt armslängdsprincipen. Vidare kan skattetillägg utgå i de fall företaget inte är 

tillmötesgående mot skatteförvaltningen. Skattetillägg utgår även i de fall företaget visar 

upp falsk eller vilseledande information i sin dokumentation. Skattetillägg utgår från 10 till 

75 procent av den ytterligare skatt som är följden av en inkomstjustering. Skattetilläggets 

storlek beror på om företaget kan visa att det hade en ”reasonably arguable position” 

(RAP). Med RAP avses en situation då ”if it would be concluded in the circumstances, hav-

ing regard to relevant authorities, that what is argued for is about as likely to be correct as 

incorrect or is more likely to be correct than incorrect”. Skattetilläggen som utgår för de 

olika situationerna kan samtidigt utgå för en och samma transaktion.199  

5.2 Sammanfattning  

Det har i kapitlet redogjorts för en begränsad beskrivning av Norges, Tysklands och Au-

straliens dokumentationsregler. Det kan konstateras att dessa regler delvis avviker från de 

svenska, men att de även avviker från hur en dokumentation ska komma att se ut enligt 

BEPS åtgärdspunkt 13. I kommande kapitel följer en avslutande analys och slutsats i vilken 

uppsatsens frågeställning besvaras.  

                                                 
197 Skatteverkets Rapport, Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning, s. 58 och 2014 

Worldwide Transfer Pricing Reference Guide, EY Global, Australia. 

198 Skatteverkets Rapport, Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning, s. 59 och 2014 
Worldwide Transfer Pricing Reference Guide, EY Global, Australia. 

199 Skatteverkets Rapport, Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning, s. 59 och 2014 
Worldwide Transfer Pricing Reference Guide, EY Global, Australia. 
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6 Avslutande analys 

6.1 Inledning  

Detta kapitel syftar till att utifrån uppsatsens tidigare avsnitt analysera och besvara uppsat-

sens frågeställningar. Analysens första del behandlar först vikten av en enhetlig doku-

mentationslagstiftning för att därefter utreda huruvida nuvarande svenska dokumentations-

regler harmoniserar med BEPS-rapporten. Under analysens första del jämförs nuvarande 

svenska regler avseende internprissättningsdokumentation med BEPS-rapportens tre syften 

för att klargöra om de svenska reglerna uppfyller intentionerna med BEPS åtgärdspunkt 13 

och således framöver harmoniserar med kommande riktlinjer inom kapitel V. 

I de fall nuvarande svenska regler inte uppfyller BEPS-rapportens tre syften och det där-

med är nödvändigt att revidera de svenska dokumentationsreglerna, behandlar analysen vad 

den svenska lagstiftaren generellt bör ta hänsyn till vid utformandet av kommande nya 

svenska dokumentationsregler.  

Avslutningsvis besvarar författarna uppsatsens frågeställning genom att presentera en slut-

sats.   

6.2 Bör de svenska dokumentationsreglerna revideras? 

6.2.1 Vikten av enhetlig dokumentationslagstiftning   

Det är viktigt att notera att den svenska staten inte har någon skyldighet att följa OECDs 

riktlinjer, trots att Sverige är medlem i OECD. OECDs riktlinjer är således inte bindande 

för medlemsstaterna.200 Inom EU är majoriteten av medlemsstaterna medlemmar i 

OECD.201 Flertalet av de länder som är medlemmar i OECD kommer troligtvis framledes 

att mer eller mindre revidera sina dokumentationsregler så att de harmoniserar med BEPS 

åtgärdspunkt 13. Det utgör ett betydande incitament för Sverige att säkerställa att intern-

prissättningsdokumentationsreglerna i möjligaste mån även fortsättningsvis harmoniserar 

med OECDs riktlinjer.   

I förarbetet till de svenska nuvarande dokumentationsreglerna betonade regeringen vikten 

av att utforma reglerna enligt dåvarande internationell standard. Därav är de nuvarande 

                                                 
200 RÅ 1991 ref. 107 s. 8. 

201 http://www.oecd.org/about/membersandpartners/list-oecd-member-countries.htm (2015-02-08) 

 



 

 
58 

svenska dokumentationsreglerna i mångt och mycket likt OECDs nuvarande riktlinjer av-

seende dokumentationsskyldigheten.202 I BEPS åtgärdspunkt 13 och dess rapport ”Guidance 

on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting” betonas även vikten av att 

länders internprissättningsdokumentationsregler är enhetliga. Bristen på harmonisering 

medför betydande börda för företagen i och med att de behöver tillämpa flertalet olika be-

stämmelser och regelsystem, vilket medför ökade kostnader för företagen.203 Vidare under-

lättar även enhetliga, klara och tydliga regler för respektive lands skattemyndighet.204  

Då världen blir allt mer internationell och öppen för företagen är det således numera rela-

tivt enkelt för företag att bedriva verksamhet i olika länder. Inom EU råder bl.a. fri etable-

ringsfrihet vilket medför rätt att bedriva ekonomisk verksamhet i en annan medlemsstat. 

Det skapar en konkurrens mellan länder att få behålla viktiga företag inom landet. Utöver 

företagens effektiva skattebelastning är även reglernas förutsägbarhet avgörande d.v.s. 

dokumentationsreglerna ska vara tydliga och klara samt att företagen ska veta vad som 

dokumentationsmässigt förväntas av dem. Vidare ska reglerna inte vara orealistiskt betung-

ande. Hur Sverige väljer att utforma sina dokumentationsregler kan således ha viss påver-

kan på om företag väljer att lokalisera sig i Sverige eller inte. Författarna anser därmed att 

det är av vikt att Sverige inte utmärker sig som ett land som har unika och svårtillämpade 

internprissättningsdokumentationsregler. Det är av vikt för Sverige att attrahera företag för 

att framöver generera arbetstillfällen och skatteintäkter. Det är därför angeläget att Sverige 

utformar kommande internprissättningsdokumentationsregler i linje med BEPS åtgärds-

punkt 13. Regler som harmoniserar med OECDs riktlinjer medför att företag inte behöver 

göra lokala anpassningar vilket genererar mindre dokumentationsbörda för företagen.  

För att underlätta för Skatteverket och för företag som är verksamma på den svenska 

marknaden är det viktigt att Sveriges internprisdokumentationsregler harmoniserar med 

BEPS åtgärdspunkt 13. Det kan därmed konstateras att det är av vikt att utreda huruvida 

nuvarande svenska dokumentationsregler bör revideras för att uppfylla intentionerna med 

BEPS åtgärdspunkt 13.  

                                                 
202 Prop. 2005/06:169 s. 103. 

203 Skatteverkets Rapport, Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning, s. 41.  

204 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 9. 



 

 
59 

6.2.2 De tre syftena inom BEPS åtgärdspunkt 13 

I BEPS-rapporten identifieras tre syften med de nya dokumentationsreglerna.205 För att ut-

reda huruvida nuvarande svenska internprissättningsdokumentationsregler bör revideras 

för att uppfylla BEPS åtgärdspunkt 13 intentioner, kommer i detta avsnitt de svenska reg-

lerna att jämföras med BEPS-rapportens tre syften. I de fall de svenska reglerna inte upp-

fyller BEPS-rapportens tre syften är det en indikation på att de svenska dokumentations-

reglerna bör revideras.  

6.2.2.1 BEPS-rapportens första syfte  

BEPS-rapportens första syfte är att de nya reglerna ska säkerställa att skattebetalare på ett 

tillräckligt sätt beaktar kraven avseende internprissättning vid deras upprättande av prissätt-

ning och övriga villkor i koncerninterna transaktioner, samt rapporterar inkomsten från 

dessa transaktioner i sin skattedeklaration.206 BEPS-rapporten framhåller här vikten av att 

företagen är medvetna om sina transaktioner och analyserar dessa. BEPS-rapporten fram-

håller två alternativ för att företagen ska säkerställa att de följer armlängdsprincipen. An-

tingen kan skattemyndigheter ställa krav på att dokumentation upprättas i och med att en 

transaktion utförs, eller så kan bestämmelserna utformas så att företagen måste lämna in sin 

fullständiga dokumentation i samband med att deklarationen lämnas in. För att uppmuntra 

att dokumentation inkommer i tid samt är tillförlitlig kan även olika sanktionssystem ut-

formas.207  

BEPS-rapportens förslag medför att företag ständigt måste vara medvetna om sin prissätt-

ning på gränsöverskridande interna transaktioner mellan företag i intressegemenskap. Ett 

system som antingen medför att dokumentation ska upprättas direkt eller senast lämnas i 

samband med deklarationen medför att företag ständigt måste hålla sin dokumentation 

uppdaterad och att de således blir mer medvetna om sin internprissättning. Företag ska så-

ledes inte i efterhand behöva utforma sin internprissättningsdokumentation för att försvara 

sin prissättning.  

Nuvarande svenska internprissättningsdokumentationsregler motiverar ej till ökad medve-

tenhet bland företagen. Enligt svenska dokumentationsbestämmelser ska ett bolag ”ha såd-

ana rutiner att det är möjligt att på begäran av Skatteverket för varje räkenskapsår sammanställa en 

                                                 
205 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 14, punkt 5. 

206 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 14, punkt 5. 

207 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 15, punkt 7-8. 
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dokumentation”.208 Det finns därmed ingen skyldighet för svenska företag att före eller i sam-

band med en gränsöverskridande transaktion mellan företag i en intressegemenskap att vid 

denna tidpunkt upprätta dokumentation.209 Företagen kan således utföra transaktioner utan 

att vid den aktuella tidpunkten reflektera över det armlängdsmässiga priset. Företagen kan 

dock komma att behöva lämna in dokumentation till Skatteverket framöver, men när det 

eventuellt begärs är osäkert. I de fall Skatteverket begär in företagets dokumentation ska fö-

retaget beredas rimlig tid att efterkomma Skatteverkets begäran.210 Vad rimlig tid är har inte 

fastslagits, dock brukar företagen normalt få 30 dagar på sig. Ett sådant system medför att 

ett företag som inte upprättat fullständig dokumentation på Skatteverkets begäran snabbt 

behöver samla in det material som finns. I de fall material som stödjer företagets prissätt-

ning saknas kommer troligtvis företag att försöka försvara sitt pris genom diverse efter-

handskonstruktioner. I förarbetet till de svenska dokumentationsreglerna framgår dock att 

det redan då transaktioner genomförs bör finnas en analys tillgänglig.211 Regeringens utta-

lande i förarbetet medför dock ingen plikt för bolaget att upprätta dokumentation i sam-

band med att transaktionen sker.   

Dokumentation ska sparas i tio år efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslu-

tades.212 Skatteverket kan åtminstone gå fem år tillbaka och ändra ett företags inkomstbe-

skattning, vilket medför att ett företag kan behöva överlämna fem år av internprissätt-

ningsdokumentation vid ett tillfälle. Självfallet borde ett företag ha sådan dokumentation 

upprättad och tillgänglig. Eftersom det inte finns krav på att företaget ska upprätta doku-

mentation vid transaktionstillfället eller i samband med inlämnade av deklarationen medför 

detta att företag utan direkta konsekvenser kan bortse från att upprätta fullständig doku-

mentation. Ett företag har troligtvis mycket svårt att upprätta fem års dokumentation i ef-

terhand, men att det är teoretiskt möjligt visar att de svenska reglerna ej uppfyller BEPS-

rapportens första syfte.  

Nuvarande svenska dokumentationsregler säkerställer inte på ett tillräckligt bra sätt att före-

tagen beaktar kraven avseende internprissättning vid deras upprättande av prissättning. Or-

                                                 
208 11 § SKVFS 2007:1.  

209 Prop. 2005/06:169 s. 110.  

210 12 § SKVFS 2007:1.  

211 Prop. 2005/06:169 s. 110. 

212 14 § SKVFS 2007:1.  
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saken till detta är att de svenska reglerna möjliggör för företag att bristfälligt eller inte alls 

upprätta dokumentation avseende vissa eller samtliga interna transaktioner. Ett företag kan 

vara medvetet om kraven vid internprissättning och således prissätta en transaktion i enlig-

het med armlängdsprincipen utan att upprätta internprissättningsdokumentation. Enligt 

författarna torde detta dock vara ovanligt. Det torde inte vara ofta ett företag följer de 

nödvändiga stegen för att finna ett armlängdsmässigt pris och inte dokumenterar det 

material som ligger till grund för priset. BEPS-rapportens krav på upprättande av doku-

mentation i samband med transaktioner, eller i nära anslutning till denna medför att företa-

gen blir medvetna och analyserar sina koncerninterna transaktioner. Nuvarande svensk 

dokumentationslagstiftning bidrar ej till ett medvetandegörande hos företagen, vilket med-

för att företag inte alltid redovisar korrekt inkomst i sin inkomstdeklaration. De svenska in-

ternprissättningsdokumentationsreglerna bör därför revideras så att de uppfyller BEPS-

rapportens första syfte.  

6.2.2.2 BEPS-rapportens andra och tredje syfte  

BEPS-rapportens andra och tredje syfte handlar om att skattemyndigheterna ska tillhanda-

hållas med tillräcklig information för att genomföra en korrekt riskbedömning av företa-

gens transaktioner. Vidare ska informationen vara användbar och kunna nyttjas vid en 

grundlig granskning av ett företags regelefterlevnad. Företaget ska även vara redo att kom-

plettera dokumentationen med ytterligare information allt eftersom skattemyndighetens 

kontroll pågår. 213  

För att skattemyndigheterna ska få tillgång till nödvändig information och kunna göra risk-

analyser är internprissättningsdokumentationer en nödvändig informationskälla. En effektiv 

riskbedömning och riskidentifiering är avgörande vid urvalsprocessen för lämpliga fall av 

revison.214 Det är även viktigt att skattemyndigheter ges tillgång till information som är be-

lägen utanför landets gränser. Sådan information kan finnas hos ett annat bolag inom kon-

cernen som är belägen i en annan stat.215  

De svenska dokumentationsreglerna finns inte samlade i en och samma lag eller i ett och 

samma lagrum. För att få en samlad bild av vad en internprissättningsdokumentation ska 

                                                 
213 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 14, punkt 5. 

214 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 15-16, punkt 10-
11. 

215 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 17, punkt 14-15. 
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innehålla måste SFL, SFF samt Skatteverkets föreskrifter beaktas.216 Enligt BEPS åtgärds-

punkt ska dokumentationen delas upp tre delar: (1) en gemensam dokumentation, (2) en 

lokal dokumentation samt (3) en land för land-rapport. Dessa tre delar ska gemensamt 

förse skattemyndigheter med tillräcklig information för att de ska kunna göra riskbedöm-

ningar och analyser samt utföra internprissättningsutredningar och därmed utreda huruvida 

ett pris är satt enligt armlängdsprincipen.217  

I SFF nämns fem punkter som en svensk internprissättningsdokumentation ska innehålla. 

Vad punkterna mer specifikt avser återfinns delvis i förarbetet samt i Skatteverkets före-

skrifter om dokumentation av prissättning mellan företag i intressegemenskap.218 BEPS åt-

gärdspunkt 13 specificerar närmare i 40 punkter vad den gemensamma och lokala doku-

mentationen ska innehålla. Avseende land för land-rapporten finns ingen motsvarighet i 

svensk internprissättningsdokumentationslagstiftning.219  

Enligt BEPS åtgärdspunkt 13 ska den gemensamma dokumentationen ge en översiktlig bild 

av koncernens verksamhet. Vidare ska dokumentationen visa på karaktären av koncernens 

världsomspännande affärsaktiviteter, dess policy avseende internprissättning, finansiella ak-

tiviteter samt koncerners skattemässiga och finansiella position.220 Utöver att den gemen-

samma dokumentationen enligt BEPS är mer specificerad än nuvarande svenska regler, ef-

terfrågas i BEPS mer översiktlig information för hela koncernen. Den gemensamma 

dokumentationen ska i regel upprättas för koncernen i helhet.221 Nuvarande svenska 

dokumentationsbestämmelser efterfrågar i huvudsak information om koncernen med ut-

gångspunkt från det svenska bolaget.222 En komplett upprättat dokumentation enligt 

svenska bestämmelser får dock anses innehålla majoriteten av den information som efter-

frågas i den gemensamma dokumentationen enligt BEPS åtgärdspunkt 13. SFL, SFF och 

Skatteverkets föreskrifter på området ger ändock en heltäckande bild ur ett informations-

hänseende. Nuvarande svenska regler stödjer dock inte det krav som BEPS åtgärdspunkt 

                                                 
216 39 kap. 16 § SFL, 9 kap. 9 § SFF och SKVFS 2007:1. 

217 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 17, punkt 16. 

218 39 kap. 16 § SFL, 9 kap. 9 § SFF och SKVFS 2007:1. 

219 Se bilagor 1-3 

220 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 18, punkt 18. 

221 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 18-19, punkt 20. 

222 39 kap. 16 § SFL, 9 kap. 9 § SFF och SKVFS 2007:1. 
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13 har avseende utformning av dokumentationen d.v.s. att dokumentationen ska vara upp-

delad i tre delar. Skatteverket kan därmed inte enligt svenska regler kräva att erhålla en tre-

delad dokumentation.223 Detta bör i sig utgöra grund för att de svenska nuvarande doku-

mentationsreglerna ska revideras, speciellt med hänsyn till BEPS-rapportens andra och 

tredje syfte.  

BEPS-rapporten innehåller flera punkter som visar vad den lokala dokumentationen ska 

innehålla. Den lokala dokumentationen ska innehålla mer specifik information utifrån före-

tagets synvinkel. Den lokala dokumentationen måste upprättas för varje företag och är 

därmed inte gemensam för hela koncernen.224 De svenska dokumentationsreglerna stadgar i 

stort att dokumentationen ska innehålla informations likt det BEPS åtgärdspunkt 13 stad-

gar. Enligt de svenska reglerna ska en dokumentation bl.a. innehålla: (1) en beskrivning av 

företaget, organisationen och verksamheten, (2) uppgift om arten och omfattningen av 

transaktionerna, (3) en funktionsanalys, (4) en beskrivning av vald prissättningsmetod och 

(5) en jämförelseanalys.225 Enligt BEPS-rapporten ska den lokala dokumentation innehålla 

bl.a. specifik transaktionsbaserad information, analys av transaktionerna och finansiell in-

formation, en jämförbarhetsanalys samt en beskrivning av val och tillämpning av prissätt-

ningsmetod.226 Den information som efterfrågas är således relativt lika. Ur ett informat-

ionshänseende medför således inte BEPS-rapportens förslag på lokal dokumentation att de 

svenska reglerna bör revideras. Dock stadgar inte de svenska reglerna att dokumentationen 

ska vara uppdelad i tre delar, vilket enligt författarnas mening utgör grund för att revidera 

de svenska reglerna.  

Såsom tidigare nämnts finns inget motsvarighet till land för land-rapporten i svensk lag-

stiftning. BEPS-rapportens land för land-rapport medför att information såsom omsättning 

uppdelad på närstående respektive parter ska lämnas. Vidare ska koncernens inkomster och 

skatter specificeras för varje land.227 Det finns i nuvarande svensk dokumentationslagstift-

                                                 
223 Enligt 9 kap 9 § 2 st. SFF får Skatteverket närmare meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska ingå i 

dokumentationen. För mer information se bl.a. Prop. 2005/06:169 s. 111 och Hultqvist A., Om föreskriftsre-
gleringen angående dokumentationskravet vid internprissättning, Svensk skattetidning, 2007, s. 404-411. 

224 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 19, punkt 22. 

225 39 kap. 16 § SFL, 9 kap. 9 § SFF och SKVFS 2007:1. 

226 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Annex 2 to Chapter 
V, s. 32. 

227 Skatteverkets Rapport, Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning, s. 69-70. 
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ning inget stöd för att begära in dessa uppgifter.228 Skattemyndigheter ges därmed inte till-

gång till information som finns belägen utanför landets gränser. Land för land-rapporten 

medför därför att de svenska reglerna bör revideras så att de uppfyller BEPS-rapportens 

andra och tredje syfte.   

Ur ett informationshänseende får nuvarande svenska regler anses uppfylla andra och tredje 

syftet i BEPS-rapporten avseende den gemensamma och lokala dokumentationen. De 

svenska reglerna medför dock ingen skyldighet för företagen att dela upp sin dokumentat-

ion i tre delar. Detta medför att de svenska reglerna inte ligger i linje med BEPS åtgärds-

punkt 13. Den gemensamma dokumentationen och land för land-rapporten ska vara den-

samma för hela koncernen och således kunna användas av alla berörda länders skattemyn-

digheter. Ett svensk moderbolag med dotterbolag utomlands måste därmed kunna se till att 

sådana uppgifter finns tillgängliga. Nuvarande svenska bestämmelser medför ingen skyldig-

het att upprätta land för land-rapporten samt dela upp dokumentationen i en gemensam 

och en lokal del. Inte heller förarbetet innehåller vägledning om att dokumentationen ska 

delas upp i tre delar samt innehålla den information som BEPS-rapporten efterfrågar. Ef-

tersom det varken finns stöd i lagtext eller i förarbeten kan Skatteverket ej genom föreskrif-

ter vidare precisera hur dokumentationen ska utformas, samt vad den ska innehålla, så att 

svenska bestämmelser framöver harmoniserar med BEPS åtgärdspunkt 13. Svensk lagstift-

ning måste således revideras för att framöver uppfylla BEPS-rapportens andra och tredje 

syfte.  

6.2.3 BEPS åtgärdspunkt 13 och EUTPD  

För att förenkla handeln på den interna marknaden och öka antalet gränsöverskridande 

transaktioner upprättade JTPF EUTPD. Uppförandekoden är frivillig men avsikten var att 

den skulle godkännas av samtliga länder inom EU.229 Enligt nuvarande svenska regler anses 

dokumentation som är upprättad enligt EUTPDs krav upprättad enligt svenska bestämmel-

ser.230 Enligt EUTPD ska dokumentationen delas upp i två delar: en s.k. ”masterfile”, vilken 

kan liknas med BEPS-rapportens gemensamma dokumentation samt en landspecifik 

dokumentation, vilken kan liknas med BEPS-rapportens lokala dokumentation. EUTPDs 

masterfile ska upprättas för hela koncernen gemensamt medan den lokala dokumentationen 

                                                 
228 39 kap. 16 § SFL, 9 kap. 9 § SFF och SKVFS 2007:1. 

229 Prop. 2005/06:169 s. 91.  

230 15 § SKVFS 2007:1. 
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upprättas för varje bolag för sig.231 Avseende dessa två dokumentationsdelar efterfrågar 

EUTPD och BEPS-rapporten således likvärdig information. Såhär långt uppfyller därmed 

EUTPD BEPS-rapportens intentioner.  

Enligt EUTPD ska dock ingen dokumentation som liknar BEPS-rapportens land för land-

rapport upprättas. EUTPDs bestämmelser harmoniserar således inte med BEPS-rapporten 

då viss information ej efterfrågas. Land för land-rapporten är en viktig del i BEPS-

rapporten och syftar till att underlätta för skattemyndigheterna vid deras övergripande risk-

bedömningar av koncerners internprissättning. Land för land-rapporten är även ett viktigt 

verktyg för att på ett relativt tidigt stadium se om det föreligger risk till urholkning av län-

ders skattebaser samt olovliga vinstöverföringar. EUTPD måste således revideras så att de 

efterfrågar samma struktur på dokumentation som BEPS-rapporten, d.v.s. gemensam och 

lokal dokumentation samt land för land-rapporten. Om det inte sker uppfyller inte EUTPD 

BEPS-rapportens intentioner. Då de nuvarande svenska dokumentationsreglerna tillåter att 

företag dokumenterar sina gränsöverskridande transaktioner mellan bolag inom samma in-

tressegemenskap enligt EUTPD, medför det att OECDs kommande riktlinjer i kapitel V 

blir verkningslösa.  

JTPF bör således revidera EUTPD så att dessa regler motsvarar de krav som ställs upp i 

BEPS åtgärdspunkt 13. EUTPD bör framöver kräva att företagens internprissättnings-

dokumentation upprättas i tre delar och innehåller information som motsvarar de krav 

BEPS-rapporten uppställer. Författarna anser inte att EU ska ta bort möjligheten för före-

tag att upprätta sin dokumentation enligt en ny reviderad EUTPD-standard. Risken är stor 

att länder inom EU kommer att tolka BEPS-rapporten på olika sätt och därmed införa 

BEPS-rapportens dokumentationsregler olika. Vissa stater kommer mycket fort att imple-

mentera regler som uppfyller BEPS åtgärdspunkt 13 intentioner, medan det kommer ta be-

tydligt längre tid för andra länder. För att företag ska kunna upprätta dokumentation på ett 

likvärdigt sätt inom hela EU och därmed ej behöva göra kostsamma avsteg i sin doku-

mentation är det viktigt att länder även framöver tillåter att företag upprättar sin doku-

mentation enligt EUTPD.  

I de fall JTPF ej väljer att revidera EUTPD och under förutsättning att Sverige har infört 

internprissättningsdokumentationsregler som ligger i linje med BEPS-rapporten, anser för-

fattarna att Sverige borde ta bort möjligheten för svenska bolag att upprätta sin doku-

                                                 
231 Prop. 2005/06:169 s. 91-92 och SKV M 2007:25 s. 39-40.  
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mentation enligt EUTPD. Dessa regler utgör under sådana omständigheter ett för stort av-

steg från BEPS åtgärdspunkt 13.  

6.3 Vad bör den svenska lagstiftaren generellt fokusera på vid 

utformning av nya svenska dokumentationsregler? 

I tidigare analysavsnitt har det konstaterats att det är av vikt att Sveriges dokumentation är 

enhetlig och harmoniserar med övriga länders dokumentation för att minska företagens 

börda och kostnader. Utifrån en jämförelse mellan Sveriges nuvarande lagstiftning och de 

riktlinjer OECD framlagt, konstateras det att det är nödvändigt att det svenska regelverket 

revideras i syfte att fortsatt harmonisera med OECDs riktlinjer och övriga länder. Detta då 

författarna inte anser att de svenska dokumentationsreglerna i sin nuvarande utformning 

uppfyller BEPS-rapportens tre syften.  

6.3.1 Balans mellan nytta och börda avseende nya svenska regler  

Att uppfylla den senaste BEPS-rapportens syften och på så vis harmonisera med BEPS åt-

gärdspunkt 13, menar författarna är en nödvändighet för att Sverige i fortsättningen ska 

vara ett attraktivt land för företag att verka i. Ett enhetligt regelverk skulle också underlätta 

för både företag och skattemyndigheter. Regelverket bör utformas på ett sätt som skapar en 

balans mellan dels företagens administrativa börda som inte får bli allt för betungande, och 

dels skattemyndigheternas faktiska nytta av det material som företagen framlägger, något 

som även OECD påpekar i sina riktlinjer.232 För att exemplifiera den nuvarande problema-

tiken ansåg flera företag i sina kommentarer till OECDs förlag om nya riktlinjer gällande 

dokumentationsskyldighet, att de nya reglerna riskerar att skapa en allt för stor börda för 

företagen.233 Företagen anser att skattemyndigheter redan idag ägnar lite eller ingen tid åt 

det framlagda materialet och att då begära att företagens dokumentation ska göras än mer 

omfattande kan anses som kontraproduktivt och ineffektivt. Fokus borde enligt bl.a. Volvo 

istället ligga på att förbättra och effektivisera den nuvarande dokumentationen som redan 

är omfattande.234 

                                                 
232 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 20, punkt 28. 

233 EY, Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting, s. 1 samt AB Volvo’s position on the 
Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting (Action 13), s. 1. 

234 AB Volvo’s position on the Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting (Action 13), s. 
1-2. 
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I synnerhet ansågs land för land-rapportering vara allt för omfattande och administrativt 

betungande för företagen. I företagens kommentarer framhölls bl.a. att det får anses över-

flödigt att tillhandahålla en sådan rapportering på global basis. Bättre vore att begränsa en 

sådan rapportering till att omfatta lågskatteländer och länder vari företagen har för vana att 

skifta sina vinster till. Skattemyndigheter bör således i huvudsak fokusera på att begära så-

dan information som kan anses relevant för att motverka BEPS, för att på så vis undvika 

att företagens administrativa börda blir allt för omfattande.235 Författarna anser att en sådan 

lösning i grunden är positiv men att det i praktiken torde vara problematiskt att avgöra 

vilka länder som i sådana fall skulle kunna tänkas omfattas av en sådan variant av land för 

land-rapporteringen.  

Skatteverket menar att de idag saknar underlag för att utföra en korrekt riskanalys av före-

tagens struktur och koncerninterna transaktioner. Skatteverket anser att det vid en översyn 

av de svenska dokumentationsreglerna ska tas hänsyn till BEPS-rapportens andra och 

tredje syfte om att dokumentationen på ett bättre sätt ska tjäna som ett underlag vid 

skattemyndigheternas riskbedömning och urval för revision.236 En lösning som nämns från 

företagens sida är att integrera de nya standarderna för dokumentationsskyldighet i ökad 

grad för att på så vis bättre tillgodose skattemyndigheter med nödvändig information. Det 

skulle ge Skatteverket möjlighet att på ett bättre sätt utföra riskbedömningar av företagen 

och en sådan lösning skulle gagna båda parterna. Företagen kunde då i ökad mån koncen-

trera sig på att tillgodose skattemyndigheter med såväl kvalitativ som relevant information 

inom utsatt tid och skattemyndigheterna skulle kunna undvika de situationer som idag 

tycks vara aktuella, där man får en överbelastning av material som ändock inte används.237 

Denna lösning är enligt författarna i symbios med BEPS-projektets syfte om att tillgodose 

skattemyndigheter med tillräcklig information för att genomföra en korrekt riskbedömning 

av företagens transaktioner. En sådan lösning kan även tjäna som underlag vid en eventuell 

revision.238  

                                                 
235 AB Volvo’s position on the Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting (Action 13), s. 

2. 

236 Skatteverkets Rapport, Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning, s. 40. 

237 AB Volvo’s position on the Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting (Action 13), s. 
1-2. 

238 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 14, punkt 5. 
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Trots ett missnöje från både företag och skattemyndigheter vad gäller funktionalitet av nu-

varande system samt kritik från företagens sida avseende OECDs förslag om nya riktlinjer, 

tycks det likväl finnas en gemensam nämnare i det faktum att en framtida revidering av 

dokumentationsreglerna bör utformas i syfte att förenkla och effektivisera arbetet gällande 

internprissättningsdokumentation. Att skapa en total balans torde enligt författarna givetvis 

vara en mer eller mindre omöjlighet. Ändock finns det åtgärder som Sverige bör fokusera 

på vid utformningen av nya svenska dokumentationsregler för att harmonisera med det nya 

BEPS-projektet. I den mån det är möjligt bör man också försöka skapa en balans mellan 

företag och skattemyndigheter.  

6.3.2 En tredelad dokumentation 

I BEPS-projektet föreslås att länderna ska anta en ny standard avseende en koncerns 

dokumentationsskyldighet. Den nya standarden innehåller en tredelad struktur bestående 

av (1) en gemensam dokumentation, (2) en lokal dokumentation och (3) en land för land-

rapport.  

6.3.2.1 Gemensam dokumentation 

Syftet med den gemensamma dokumentationen är i huvudsak att skapa en översiktlig bild 

av företaget med syfte att placera bolagets interna transaktioner i dess globala ekonomiska, 

juridiska, finansiella och skattemässiga sammanhang. Dokumentationen är även tänkt att 

klargöra ett företags strategier gällande dess internprissättning och dess fördelning av vins-

ter och ekonomisk aktivitet för att underlätta skattemyndigheternas arbete med att analy-

sera koncernens risker. Med andra ord ska den gemensamma dokumentationen innehålla 

generell information om företaget. Trots dokumentationens övergripande karaktär manar 

OECD ändå till viss noggrannhet genom att företagen ändock inte ska utesluta detaljer 

som kan tänkas påverka dokumentationens tillförlitlighet.239  

I regel ska den gemensamma dokumentationen upprättas för koncernen i helhet samt vara 

tillgänglig för samtliga berörda myndigheter i de länder koncernen är verksamt i.240 Förfat-

tarna anser inledningsvis vad gäller den gemensamma dokumentationen, att upplägget med 

en tredelad dokumentation, vari den gemensamma dokumentationen ska bidra med en 

övergripande bild av koncernen, i huvudsak är positivt. I mångt och mycket efterfrågas 

samma information genom den nya gemensamma dokumentationen, vilket följer av nuva-

                                                 
239 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 18, punkt 18. 

240 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 18-19, punkt 20. 
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rande svenska regler.241 Det som torde utgöra en större förändring för företagen är att in-

formationen nu ska dokumenteras separat. Detta torde enligt våra bedömningar inte inne-

bära en orimligt större börda för företag med verksamhet i Sverige. Vidare kan en tydlig 

uppdelning bidra till att företagen själva får en mer tydlig överblick avseende sin struktur.  

Författarna anser dock, i likhet med vad som framförts i kommentarer från företag, att 

endast information som är relevant för samtliga bolag inom koncernen ska tas upp i doku-

mentationen. Information som främst rör ett bolag inom en jurisdiktion såsom exempelvis 

APA eller MAP ärenden,  bör i stället ingå i den lokala dokumentationen för att bevara den 

övergripande karaktären av den gemensamma dokumentationen.242 Av samma anledning 

ställer författarna sig tveksamma till tanken om att detaljer som kan tänkas vara av vikt för 

dokumentationen bör inkluderas. Enligt författarna bidrar en sådan friskrivning från 

OECDs sida till att skapa förvirring och osäkerhet. Författarna anser därför att en sådan 

skrivelse riskerar att hämma dokumentationens övergripande syfte och vill framhålla att 

den gemensamma dokumentationens innehåll bör hållas tydlig och koncis. I syfte att skapa 

en lagstiftning som just är tydlig och koncis bör lagstiftare beakta den bilaga som är bifogad 

i OECDs riktlinjer som specifikt avser vilket innehåll som bör ingå i den gemensamma 

dokumentationen.243 Ett inkluderande av bilagan bidrar till av minimera risken för en tolk-

ningsproblematik  av dokumentationens innehåll samt bidrar till att lagstiftningen i ökad ut-

sträckning harmoniserar med OECDs riktlinjer. 

6.3.2.2 Lokal dokumentation 

Till skillnad från den gemensamma dokumentationen ska den lokala bestå av ett mer före-

tagsspecifikt innehåll, och är avsedd att komplettera den gemensamma dokumentationen 

med information avseende mer specifika transaktioner i syfte att säkerställa att ett företa-

gets transaktioner är i enlighet med armlängdsprincipen.244 I likhet med vad som nämns 

ovan gällande den gemensamma dokumentationen anser författarna att en uppdelning av 

en specifik dokumentation avseende mer landspecifika frågor i stort är positivt. Vidare är 

även den information som efterfrågas enligt den lokala dokumentationen relativt likartat 

med vad som idag begärs i dokumentationshänseende av koncerner i Sverige. Någon större 

                                                 
241 39 kap. 16 § SFL, 9 kap. 9 § SFF och SKVFS 2007:1. 

242 EY, Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting, s. 12-14 

243 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Annex 1 to Chapter 
V, s. 27-29. 

244 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 19, punkt 22. 
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ökning avseende företagens administrativa börda bör således inte bli aktuell. Likväl bidrar 

uppdelningen av dokumentationen till en ökad medvetenhet om företagens interna trans-

aktioner, vilket enligt författarna bör vara till nytta för företagen. Författarna vill vidare un-

derstryka att det bör klargöras att den lokala dokumentationen enbart ska lämnas in till det 

relevanta landet i fråga. Ett sådant klargörande efterfrågas även i kommentarer från 

Volvo.245   Detta för att undvika en onödig och orimlig börda för företagen samt för att 

undvika att skattemyndigheter översvämmas av information som inte är till någon nytta vid 

eventuella riskanalyser och revisioner.  

Slutligen anser författarna att den bilaga till OECDs riktlinjer vari den lokala dokumentat-

ionens innehåll detaljerat beskrivs, bör beaktas av lagstiftaren för att bidra till en ökad har-

monisering gentemot OECDs riktlinjer.246 

6.3.2.3 Land för land-rapport 

Syftet med land för land-rapporten är att underlätta för skattemyndigheter i deras utförande 

av övergripande riskbedömningar av koncerner. Koncernens moderbolag bär ansvaret för 

att rapporten fylls i.247 Dokumentationen har fått kritik från företag i deras kommentarer då 

de anser att en sådan dokumentation skulle innebära en betydande ökning av företagens 

börda som inte kan anses proportionerligt.248  Vidare har företagen hävdat att en land för 

land-rapportering riskerar att leda till ökad risk för dubbelbeskattningssituationer och tvis-

ter mellan länder. Exempelvis hävdas det att en dokumentation likt land för land-rapporten 

riskerar att uppmuntra skattemyndigheter i lågskatteländer att utföra revisioner av företag 

och dess internprismässiga upplägg, utan att egentligen ha någon insikt i avsikterna av före-

tagets allokering av vinster och förluster. I stället menar kritiker, att  en situation kan uppstå 

där skattemyndigheter utöver sin berättigade del även kan komma att hävda att de inte har 

tillgodosetts en tillräcklig del av företagets vinst. Något som således torde leda till en ök-

ning av antalet tvister mellan jurisdiktioner. Kritiker till förslaget har till och med ansett att 

dokumentationen är överflödig, åtminstone på en global basis. Om förslaget ska tillämpas 

menar kritikerna att det enbart omfatta lågskatteländer eller länder som i regel används av 

                                                 
245 AB Volvo’s position on the Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting (Action 13), s. 

10. 

246 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Annex 2 to Chapter 
V, s. 31-33. 

247 Skatteverkets Rapport, Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning, s. 69. 

248 EY, Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting, s. 1. 
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företag att skifta vinst till.249 Författarna är av uppfattningen att den kritik som framförts 

gällande dokumentationens börda för företagen till viss del får anses vara befogad, i vart 

fall gällande små och medelstora företag. Även i ljuset av den eftersträvade balansen mellan 

dokumentationens nytta och börda som diskuterats under 5.2.1 ovan anser författarna kri-

tiken vara befogad. Dokumentation som inte kan anses vara till direkt nytta i arbetet mot 

BEPS utan som huvudsakligen medför en orimlig börda för företagen bör inte vara nöd-

vändig för skattemyndigheterna att begära ut av företagen. Ändock kvarstår problematiken 

i att avgöra var en gräns ska dras gällande vilken information en koncern ska  dokumentera 

avseende sina interna transaktioner. 

6.3.3 Förenklade regler  

I svensk lagstiftning finns i dagsläget begränsningar som avser att minska företagens admi-

nistrativa börda och kostnader genom en så kallad förenklad redovisning för transaktioner 

av mindre värde.250 Liknande dokumentationslättnader finns även i länder som Australien 

och Tyskland.251 I vårt grannland Norge undantas däremot företag till fullo från dokument-

ationsplikten i de fall koncernens interna transaktioner i sammanhanget är av mindre stor-

lek eller i de fall koncernen klassas som en mindre koncern.252  

Gällande den lokala dokumentationen framgår det i OECDs riktlinjer att samtliga transakt-

ioner inte kan anses tillräckligt betydelsefulla för att en fullständig dokumentation ska anses 

vara nödvändig. Enligt OECD vill man undvika ett scenario där bördan för koncernen blir 

allt för omfattande och informationen som genereras inte används av skattemyndigheterna. 

Varje stat bör därför enligt OECD upprätta individuella väsentlighetskriterier utifrån dess 

egna förutsättningar, där bland annat storleken och karaktären på både en stats och en 

koncerns ekonomi beaktas. Måttet av väsentlighet kan antingen vara relativt i form av en 

viss procent av en koncerns omsättning, alternativt bestå av ett bestämt tröskelvärde av 

                                                 
249 AB Volvo’s position on the Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting (Action 13), s. 

1-2. 

250 10 § SKVFS 2007:1  

251 Dahlborg K., Tyska dokumentationskrav vid internprissättning, Skattenytt, 2008, s. 547 och Skatteverkets Rap-
port, Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning, s. 58. 

252 EY Global, 2014 Worldwide Transfer Pricing Reference Guide, Norway och Skatteverkets Rapport, Utvärdering av 
reglerna om dokumentationsskyldighet vid internsprissättning, s. 47.   
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omsättningen.253 Avseende den gemensamma dokumentationen ges i OECDs riktlinjer inga 

rekommendationer om liknade undantag för små och medelstora företag.254  

Ett flertal länder, däribland Sverige får således anses vara på rätt väg i och med att små och 

medelstora bolag redan i dagsläget undantas från kravet att upprätta en dokumentation, al-

ternativt att omfattningen av dess dokumentation begränsas.255 Författarna ställer sig dock 

något tveksamma till den lösning som föreslås av OECD, där individuella väsentlighetskri-

terier ska utformas för respektive stat. Lösningen får visserligen anses positiv i bemärkelsen 

att små och medelstora företag minskar sin administrativa börda och kan fokusera på att 

dokumentera väsentliga och viktiga transaktioner. Dock torde en problematik uppstå i och 

med att varje stat själva ges utrymme att bestämma vilka transaktioner som ska anses till-

räckligt väsentliga för att omfattas av en dokumentationsplikt. Det kan enligt författarna 

riskera att skapa en icke önskvärd obalans mellan staternas dokumentationskrav samt mot-

verka syftet med en enhetlig och konsekvent implementering av OECDs riktlinjer.   

Vad gäller land för land-dokumentationen finns det som tidigare nämnt ingen motsvarighet 

i nuvarande svensk lagstiftning till. I ”Action 13: Guidance on the Implementation of Transfer 

Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting”256 ger dock OECD sin syn på vilka 

koncerner som bör omfattas av dokumentationen, nämligen att samtliga koncerner med en 

omsättning från tidigare år som understiger 750 miljoner euro ska undantas. Genom detta 

tröskelvärde beräknas mellan 85-90 procent av alla multinationella bolag att undantas från 

rapporteringen. De företag som ingår i de 10-15 procenten som vid ett sådant tröskelvärde 

ändock ska tillhandahålla en land för land-rapportering står för uppskattningsvis 90 procent 

av den totala omsättningen bland de multinationella företagen.257 Vid en sådan avvägning 

skulle således varken små eller medelstora företag omfattas av skyldigheten att upprätta en 

land för land-rapportering. De företag som då omfattas är koncerner som enligt författar-

nas mening kan förväntas inneha resurser för att kunna hantera en sådan administrativ 

                                                 
253 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 21, punkt 32. 

254 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 21, punkt 32 med 
hänvisning till punkt s. 18, punkt 18. 

255 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 21, punkt 33-34. 

256 OECD (2015), Action 13: Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country 
Reporting, s. 4, punkt 10. 

257 OECD (2015), Action 13: Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country 
Reporting, s. 4, punkt 10. 
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börda utan att kostnaderna och det administrativa arbetet utgör en orimlig börda för de 

multinationella företagen.  

Enligt författarna bör den svenska lagstiftaren framöver behålla dokumentationsskyldighet-

en för samtliga koncerninterna transaktioner, inkluderat existerande lättnader för transakt-

ioner av mindre värde. Att implementera en lösning likt Norges, där vissa transaktioner helt 

undantas, anser författarna vara fel väg att gå i en allt mer globaliserad värld. En sådan lös-

ning torde vidare försvåra Skatteverkets granskning av företag. Författarna anser även att 

det kan vara till fördel för företagen att genom dokumentationsplikten ”tvingas” vara med-

vetna och involverade i  de koncerninterna transaktioner som utförs. Det tröskelvärde om 

750 miljoner euro avseende land för land-rapporteringen, får enligt författarna anses vara 

rimligt och bör således inkluderas vid en revidering av den svenska lagstiftningen i syfte att 

harmonisera med OECDs riktlinjer och övriga med länder.  

6.3.4 Regelefterlevnad och sanktioner 

Ett flertal länder har under den senare tiden implementerat diverse sanktioner för att säker-

ställa att företag uppfyller dokumentationskraven. Sanktionernas omfattning skiljer sig åt 

men budskapet som länderna ämnar framföra är att det ska vara mer lönsamt för företagen 

att följa regelverket än vice versa. Sanktioner kan i sig vara positivt för den enskilda staten 

men en allt för stor ojämlikhet mellan länder vad gäller sanktioner kan missgynna länder 

som har lägre, eller som helt saknar ett sanktionssystem. Risken är nämligen att företag väl-

jer att prioritera att upprätta sin dokumentation i länder med högre sanktioner.258 Det-

samma gäller även för skillnader i bevisbördan mellan olika länder. Författarna anser att en 

sådan situation risker att leda till ett ”race to the top” mellan länder, där högst sanktioner i 

kombination med en omvänd bevisning vinner. Detta då länderna på så vis säkerställer att 

företagen åtminstone utför en korrekt dokumentation inom deras jurisdiktion. Tyskland 

kan i sammanhanget nämnas som exempel på ett land vars dokumentationsregler innehåller 

relativt omfattande sanktionsregler. Ett företag som underlåter, lämnar in bristande doku-

mentation eller lämnar in dokumentation för sent anses inte ha fullgjort sin dokumentat-

ionsplikt. Något som i sin tur kan leda till att skatteförvaltningens beviskrav sänks alterna-

tivs att en omvänd bevisbörda föreligger. Vid en felaktig dokumentation utgår skattetillägg 

och en försenad dokumentation bestraffas med böter.259  

                                                 
258 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 23, punkt 40. 

259 Skatteverkets Rapport, Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning, s. 53. 
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OECD menar att en bedömning av huruvida sanktioner bör utgå ska göras med försiktig-

het ifrån skattemyndigheternas sida för att undvika att sanktioner påförs företag som har 

ansetts sakna uppgifter som de ej har haft tillgång till. Berörda myndigheter ska dock ej un-

dantas möjlighet att utföra justeringar av prissättningar som inte varit förenliga med arm-

längdspriset.260  

En alternativ metod som nämns i sammanhanget är att utforma s.k. efterlevnadsincitament.  

Företag ska genom dessa i stället uppmuntras att uppfylla sin dokumentationsplikt genom 

att ges skydd mot böter eller en omvänd positiv bevisbörda. Ett företag som uppfyller 

dokumentationskraven samt lämnar in dokumentationen i tid kan således undantas från 

skattetillägg eller påföras ett lägre skattetillägg om en justering av företagets internprissätt-

ning görs. Vad gäller bevisbördan ska den vid en sådan metod ligga hos skattemyndigheten 

efter att företaget uppfyllt sin dokumentationsplikt.261 En sådan lösning är enligt författarna 

att föredra. Det torde vara ett mer effektivt tillvägagångssätt för att uppfylla en regelefter-

levnad från företagens sida. Det torde även skapa en större jämvikt vad gäller företagens 

regelefterlevnad  mellan länderna, i jämförelse med en situation där företagen prioriterar sin 

dokumentation i länder där hårdare sanktioner gäller.  Volvo är inne på ett liknade spår i 

sina kommentarer och anser att regelefterlevnad bör uppmuntras genom att frånta länder 

rätten att påföra sanktioner och straff gentemot företag som kan anses ha gjort rimliga an-

strängningar för att uppfylla sin dokumentationsplikt och armlängdsprincipen.262  

Med beaktande av ovan nämnda anser författarna att lagstiftaren vid en eventuell revidering 

av de svenska dokumentationsreglerna bör införa likande regelefterlevnadsincitament avse-

ende sanktioner och bevisbörda. Slutligen anser författarna att det i en ny lagstiftning bör 

förtydligas att en bedömning avseende ett påförande av sanktioner ska göras med försiktig-

het för att motverka att företag felaktigt påförs sanktioner, samt i den mån det är möjligt 

uppmuntra företagens goda intentioner. 

6.3.5 Inlämning av dokumentation 

De nuvarande svenska reglerna som berör tidpunkten för inlämnande av dokumentationen 

gör gällande att dokumentationen ska lämnas in först på begäran från Skatteverket. I Skat-

                                                 
260 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 23, punkt 42. 

261 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 23, punkt 43. 

262 AB Volvo’s position on the Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting (Action 13) s. 
3. 
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teverkets föreskrifter står det endast att företagen ska beredas ”rimlig tid” att lämna in sin 

fullständiga dokumentation efter det att Skatteverket gjort en förfrågan. Skatteverket brukar 

dock normalt ge företagen en tidsfrist på 30 dagar.263 Av förarbetena framgår dock att före-

tagen bör bedriva ett kontinuerligt arbete med dess dokumentation om internprissättnings-

frågor för att vara förberedda om Skatteverket gör en begäran av företagets dokumentat-

ion.264 Ett liknade upplägg går att finna i vårt grannland, Norge. Här gäller också att doku-

mentationen ska läggas fram först på begäran av den norska skatteförvaltningen. Dock ska 

företagen i Norge i dessa fall lägga fram sin dokumentation inom 45 dagar till skillnad från 

en tidsfrist på 30 dagar i Sverige.265 Även i Tyskland och Australien  är tidsfristen tidsbe-

gränsad, här till 30 respektive 28  dagar efter att begäran gjorts ifrån vederbörliga myndig-

heter.266 

Som tidigare nämnts skiljer sig ländernas regler åt vad det gäller tidpunkten för inlämningen 

av dokumentationen. I somliga länder gäller att dokumentationen ska vara färdigställd i 

samband med inlämnandet av inkomstdeklarationen medan det i andra länder, däribland 

Sverige, räcker att en dokumentation är tillgänglig först vid en kontroll. Vidare skiljer det 

sig åt mellan länderna vad gäller den tidsfrist som företagen har på sig för att svara på 

skattemyndigheternas förfrågan om dokumentation. Skillnader avseende tidsfristen bidrar 

till problem för företagen gällande deras prioriteringar, dessutom leder skillnader i länder-

nas lagstiftning till svårigheter för företagen i dess arbete att lämna in rätt information vid 

rätt tidpunkt.267 En situation där företag prioriterar länder med hårdare regler och kortare 

tidsfrister riskerar därmed att uppstå enligt författarna. I OECDs nya riktlinjer rekommen-

deras att den lokala dokumentationen är färdigställd senast på förfallodagen för inlämnan-

det av skattedeklarationen för det aktuella räkenskapsåret. Vad gäller den gemensamma 

dokumentationen ska den granskas och, om det är nödvändigt, uppdateras senast vid för-

fallodagen för inlämnandet av skattedeklaration avseende koncernens yttersta moderbolags 

Slutligen avseende land för land-rapporten ska den vara både framtagen och inlämnad sen-

                                                 
263 12 § SKVFS 2007 och SKV M 2007:25 sida 36-37. 

264 Hall M. och Persson O., Dokumentationsskyldighet avseende internprissättning, Svensk skattetidning, 2007 nr. 2, s. 
155. 

265 Skatteverkets Rapport, Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning, s. 46-47.  

266 Dahlborg K., Tyska dokumentationskrav vid internprissättning, Skattenytt, 2008, s. 551 samt Skatteverkets Rap-
port, Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning, s. 59 och 2014 Worldwide Transfer 
Pricing Reference Guide, EY Global, Australia. 

267 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 20, punkt 29. 
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ast tolv månader efter det aktuella beskattningsårets sista dag för koncernens yttersta mo-

derbolag.268  

Utifrån vad som redogjorts för ovan är författarna av åsikten att det inte kan anses vara 

orimligt betungande för de företag som omfattas av deklarationsskyldigheten att följa 

OECDs rekommendationer avseende inlämnade av dokumentation. De torde ha resurser 

för att kontinuerligt bedriva ett arbete avseende deras dokumentation och i samband med 

inlämnandet av företagets inkomstdeklaration även besitta möjlighet att tillgodose Skatte-

verket med den information som efterfrågas. Vidare kan skillnaden mot nuvarande situat-

ion, där företagen ska lämna in dokumentation först på förfrågan från Skatteverket, inte an-

ses vara allt för stor. Detta då företagen redan i dagsläget förväntas föra en kontinuerlig 

dokumentation av sina interna transaktioner och således bör omställningen  till de nya reg-

lerna inte bli alltför omfattande. Ett alternativ, likt det som tillämpas i övriga jämförda län-

der, där tidsfristen är tidsbestämt skapar enligt författarna en aning större tydlighet för före-

tagen. Denna tidsfrist torde dock i de flesta fall inte skilja sig åt något nämnvärt från vad 

som enligt svenska regler är att anse som ”inom rimlig tid” d.v.s. under normala omstän-

digheter 30 dagar. Företagen förväntas även, enligt ländernas lagstiftning, med en bestämd 

tidsfrist att kontinuerligt dokumentera sina koncerninterna transaktioner.   

Det får således enligt författarna anses vara rimligt att de svenska reglerna om dokumentat-

ion även på denna punkt revideras i syfte att harmoniserar med OECDs nya riktlinjer. På så 

vis skapas en ökad tydlighet för företagen om vad som förväntas av dem i respektive juris-

diktion. Vidare undviker man även oklarheter avseende vad som skulle utgöra ”rimlig tid” 

för företagen att lämna in sin dokumentation efter en förfrågan från Skatteverket. En har-

monisering minskar även risken för att ett scenario uppstår där skyddet för den svenska 

skattebasen är sämre än andra länders skydd. Situationer undviks även där företag priorite-

rar länder med hårdare krav och kortare tidsfrister för inlämnade av dokumentation.  

 

 

 

                                                 
268 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 20, punkt 30-31 

och OECD (2015), Action 13: Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-
Country Reporting, s. 4, punkt 9. 
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7 Slutsats 

Svenska regler medför inte någon skyldighet för bolag att upprätta dokumentation vid tid-

punkten före eller i samband med en intern gränsöverskridande transaktion. Nuvarande 

svenska regler harmoniserar därmed inte med BEPS-rapporten och får således en negativ 

effekt för både skattemyndigheter och berörda bolag. Vidare medför inte de svenska reg-

lerna att skattemyndigheter får tillgång till tillräcklig information för att genomföra en kor-

rekt riskbedömning av företagens transaktioner samt granskning av företagens regelefter-

levnad. Orsaken till detta är att de svenska reglerna inte innehåller en skyldighet om att in-

ternprissättningsdokumentationen ska vara uppdelad i tre olika delar.  

I de fall EUTPD inte revideras så att dess bestämmelser harmoniserar med BEPS åtgärds-

punkt 13 bör Sverige framöver inte erbjuda svenska företag möjlighet att upprätta intern-

prissättningsdokumentation enligt bestämmelserna i EUTPD. De svenska reglerna uppfyll-

ler således inte BEPS-rapportens tre syften och bör därmed revideras.   

Sverige bör sträva efter att utforma sina nya internprissättningsdokumentationsregler i en-

lighet med riktlinjerna i BEPS-rapporten. Sverige bör därför revidera nuvarande internpris-

sättningsdokumentationsregler och införa en tredelad dokumentation.  Lagstiftaren bör vid 

en revidering ta stor hänsyn till BEPS-rapporten och de bilagor som BEPS-rapporten in-

nehåller. Riktlinjerna utgör inte enligt författarna en för stor administrativ börda för företa-

gen, i synnerhet inte i och med de rekommendationer om begränsningar som ges. Sverige 

bör dock fokusera på att skapa en balans mellan börda för företagen och nytta för skatte-

myndigheterna.  

I syfte att skapa en sådan balans bör Sverige behålla de existerande lättnaderna som idag 

finns avseende transaktioner av mindre värde. Lagstiftaren bör vidare implementera det 

tröskelvärde som OECD föreslår avseende land för land-rapporten.  Vad gäller sanktioner 

ska dessa påföras med försiktighet. Den svenska lagstiftaren bör införa efterlevnadsincita-

ment, d.v.s. att företagen ska uppmuntras att uppfylla sin dokumentationsplikt. Exempelvis 

kan företagen uppmuntras genom en omvänd positiv bevisbörda.  

Det är av vikt att OECDs riktlinjer implementeras strikt och att det vid eventuella tolk-

ningsutrymmen tas hänsyn till riktlinjernas syfte samt hur övriga stater väljer att utforma 

sina dokumentationsregler. För att BEPS-rapportens syften ska uppnås krävs åtgärder på 

global basis, och Sverige behöver således revidera nuvarande svenska regler så att de upp-

fyller BEPS-rapportens intentioner. 
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