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Sammanfattning 
 

Internationella beskattningsproblem har aldrig varit så omdiskuterade som idag. Det gäller i 

synnerhet sådana situationer där företag i en koncern eller intressegemenskap avtalar om priser 

internt, som i sin tur inte är marknadsmässiga. Detta är en situation som även kan kallas för 

internprissättning. Det kan även förekomma att prissättningen leder till att vinsten som 

uppkommer i något av bolagen förflyttas till ett lågskatteland. Det resulterar i att det totala 

beskattningsunderlaget i koncernen har minskat. För ländernas del får sådana typer av 

internprissättningar negativa effekter, vilket kan medföra att ländernas skattebaser eroderas.  

 OECD har drivit ett projekt som går under benämningen BEPS. Detta projekt tar sikte på att 

förhindra sådana internprissättningssituationer där företagen gör vinsttransaktioner till 

lågskatteländer. BEPS-projektet omfattar 15 olika Actions, som projektet syftar till att åtgärda. 

I denna uppsats behandlas Action 13, som tar sikte på reglerna avseende 

internprissättningsdokumentation och land-för-land-rapportering. Dessa regler syftar till att öka 

genomsynen för skattemyndigheterna i de olika länderna, vilket innebär att de multinationella 

företagen blir allt mer transparenta. Land-för-land-rapporteringen syftar även till att motverka 

skatteflykt och skatteundandragande.  

Sverige har deltagit i BEPS-projektet och har bland annat undertecknat MCAA, som är ett 

multilateralt avtal avseende automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter. MCAA är en del av 

OECD:s standard som även har implementerats i den svenska rätten. Mot bakgrund till detta 

har det varit angeläget att utreda vilka konsekvenser och problem som kan uppstå i samband 

med land-för-land-rapporteringen. Detta är således aktuellt mot bakgrund till att land-för-land-

rapporteringen är ett nytt område inom den svenska rätten  

Med hjälp av värdefulla rättskällor som lagstiftning, förarbeten samt doktrin har studien 

uppfyllt sitt syfte och besvarat problemfrågorna. Land-för-land-rapporteringen innebär för 

Skatteverkets del att det finns ett verktyg som kan användas vid analyser och granskningar inom 

internprissättningsområdet. De konsekvenser som land-för-land-rapporteringen kommer att ha 

på skatteområdet medför att beteendet bland de multinationella företagen kommer att förändras. 

Detta mot bakgrund av att företagen hädanefter ska upprätta detaljerad information om 

koncernens ekonomiska verksamhet. Det innebär följaktligen att skatteflykt och 

skatteundandragande kommer att motverkas på längre sikt. Om skatteflykt och 

skatteundandragande motverkas kan det även få positiva effekter på skatteintäkterna.  

Problem kan även uppstå i samband med att land-för-land-rapporterna utbyts mellan 

länderna. Ett problem är sekretesskyddet avseende land-för-land-rapporternas innehåll, 

eftersom de ska utbytas mellan flera länder innebär det att rapporterna kommer att få stor 

spridning. Därför är det viktigt att länderna har säkra bestämmelser avseende skattesekretess. 

Land-för-land-rapporteringen kommer även att innebära att arbetsbelastningen och kostnader 

ökar för företagen, vilket kan verka problematiskt i ett tidigt skede när företagen ska börja 

upprätta rapporterna och dess innehåll. USA:s destruktiva inställning till utbytet av land-för-

land-rapporter har också väckt viss oro, mot bakgrund av att USA har ett stort inflytande över 

den internationella skattepolitiken.  

För Sveriges del innebär land-för-land-rapporteringen att en gemensam standard har 

implementerats i den svenska rätten. Vilket innebär att Sverige har tagit del av en internationell 

standard som skapar förutsebarhet bland skattemyndigheter och företagen. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Internationella beskattningsproblem har aldrig varit så omdiskuterade på den politiska agendan 

som idag.1 Detta är i synnerhet aktuellt mellan företag som befinner sig i en koncerngemenskap 

eller intressegemenskap. Det finns risk att företagen avtalar om oriktiga prissättningar, vilket 

innebär priser som inte är marknadsmässiga när varor eller tjänster säljs inom koncernen.2 

Antag att moderföretaget befinner sig i en högskattestat och dotterföretaget i en lågskattestat. 

Detta innebär att moderföretagets del av vinsten har flyttats från en högskattestat till en 

lågskattestat i samband med den oriktiga prissättningen. Vilket i ett senare led innebär att den 

totala skattebelastningen i koncernen har minskat.3 En sådan prissättning kan även benämnas 

internprissättning. Denna situation är även ett exempel på hur företagen kan undkomma 

beskattning, eller dölja delar av beskattningsunderlaget.4 

Mot bakgrund till sådana situationer har Organisation for Economic Co- operation and 

devolopment (OECD), drivit ett internationellt projekt vid namn Base Erosion and Profit 

Shifting (BEPS). År 2013 inledde OECD ett omfattande arbete mot internationell skatteflykt. I 

en rapport från år 2013 beskrivs problemet med att många stater förlorar skatteunderlag till 

andra stater genom skatteflykt och skatteplanering.5 Syftet med detta projekt är att förhindra 

vinstförflyttningar som kan leda till att skattesystemen eroderas.6 

Projektet presenterade en handlingsplan med åtgärder och 15 så kallade Actions. En av dessa 

åtgärder, Action 13, tar sikte på att implementera nya regler angående 

internprissättningsdokumentation och land-för-land-rapportering. Detta sker för att öka insynen 

för skattemyndigheterna bland företagen. Den 15 oktober år 2015 presenterades det 13 

slutrapporter angående de olika åtgärderna, varav slutrapporten för BEPS Action 13, Transfer 

Pricing Documentation and Country-by-country Reporting.7 

Sverige har deltagit i BEPS-arbetet och i januari år 2016 skrev Sverige under det 

multilaterala avtalet om automatiskt informationsutbyte av land-för-land-rapporter (MCAA). 

Detta med anledning av att OECD framhåller att det är nödvändigt med en konsekvent och 

effektiv implementering av de nya reglerna, vilket framförallt gäller land-för-land-

rapporteringen. Med anledning av detta har det funnits behov att göra ändringar i den svenska 

rätten för att implementera OECD:s standard avseende dokumentationsskyldighet vid 

internprissättning och land-för-land-rapportering.8  

Skatteverket fick i uppdrag att utreda vilka ändringar som var nödvändiga att genomföra i 

den svenska rätten för att kunna införa regler om informationsutbyten av land-för-land-

rapporter. Detta har utmynnat i en ny lagstiftning där reglerna ska överensstämma med OECD:s 

standard.9 Sverige har även antagit rådets direktiv 2016/881/EU (EU-direktivet avseende land-

för-land-rapportering).10  

                                                           
1 BEPS Action 13 Final Report, s. 3. 
2 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 176. 
3 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 176. 
4 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 176. 
5 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 33. 
6 Prop. 2016/17:47, s. 26. 
7 Prop. 2016/17:47, s. 26. 
8 Prop. 2016/17:47, s. 26. 
9 Lag (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet. 
10 Rådets direktiv (EU) 2016/881 av den 25 maj 2016 om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt 

samarbete i fråga om beskattning, avseende land-för-land-rapportering. 



7 
 

För att rapporteringen ska fungera i samverkan med OECD:s standard krävs det att alla 

länder begär in samma uppgifter. OECD:s regler angående land-för-land-rapporteringen är en 

minimistandard som alla undertecknande länder måste följa.  

Det som kan ifrågasättas utifrån det ovan nämnda är vad land-för-land-rapporterna kommer 

att innebära för företagen respektive skattemyndigheterna. Viss problematik kan lyftas fram 

angående skattesekretessen, eftersom rapporterna ska utbytas mellan flera länder kommer de 

att få stor spridning. Land-för-land-rapporteringen innebär även att företagen numera ska 

upprätta mer dokumentation samt land-för-land-rapporter som ska utbytas mellan länderna. Det 

leder även till frågan hur arbetsbelastningen kommer att se ut mot bakgrund till de nya reglerna. 

Land-för-land-rapporteringen är ett nytt område inom den svenska rätten och det är även 

intressant att redogöra för de eventuella konsekvenser som land-för-land-rapporteringen 

kommer att ha på skatteområdet. Kommer vi kunna se att skatteflykt och skatteplanering 

förhindras i samband med land-för-land-rapporteringen, eller kommer rättsläget förbli 

oförändrat. En annan intressant aspekt är hur det offentligfinansiella och skatteintäkterna 

kommer att påverkas i samband med land-för-land-rapporteringen.  

 

1.2 Syfte och problemfrågor 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att utreda och studera de konsekvenser, fördelar 

och problem som uppstår i samband med de nya reglerna om land-för-land-rapporteringen. 

Syftet är även att utreda vilken betydelse land-för-land-rapporteringen har ifråga om arbetet 

mot skatteflykt och skatteplanering. För att uppfylla uppsatsens syfte ska även följande 

problemfrågor besvaras: 

 

1. Vad innebär land-för-land-rapporteringen för Sveriges del? 

2. Vilka problem kan uppstå i samband med land-för-land-rapporteringen? 

3. Vilka konsekvenser kommer land-för-land-rapporteringen att ha på skatteområdet? 

 

1.3 Metod och material 

1.3.1 Bakgrund till vald metod och material 

Att välja rätt metod inför ett arbete är inte alltid enkelt. För att besvara arbetets problemfrågor 

och uppfylla syftet med uppsatsen krävs det en metod som är lämplig med hänsyn till det 

område och material som ska utforskas. I detta avsnitt framställs en redogörelse av den metod 

och det material som anses vara nödvändigt för att besvara arbetets syfte och 

problemställningar.  

I detta arbete har jag valt att använda mig av den rättsdogmatiska metoden för att uppnå 

arbetets syfte. För att uppnå uppsatsens syfte måste det först och främst redogöras för land-för-

land-rapporteringens innebörd. I denna redogörelse har den rättsdogmatiska metoden använts, 

eftersom den rättsdogmatiska metodens uppgift är att fastställa gällande rätt.11 Den 

rättsdogmatiska metoden sägs ha två sidor, varv den första sidan innebär att gällande beskrivs. 

Den andra sidan av den rättsdogmatiska metoden innebär att rätten systematiseras. Inom den 

rättsdogmatiska metoden används ett begränsat antal erkända rättskällor, såsom lagstiftning, 

förarbeten, prejudikat och doktrin.12  

                                                           
11 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43. 
12 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43. 
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Den rättsdogmatiska metoden är en lämplig metod för detta arbete, eftersom den deskriptiva 

delen av uppsatsen innehåller de källor och den systematik som den rättsdogmatiska metoden 

förordar. Genom uppsatsen behandlas rättskällorna och materialet utifrån rättskälleläran. 

Rättskälleläran innebär att de erkända rättskällorna används i en viss systematik för att fastställa 

gällande rätt.13 

Rättskällorna i detta arbete tar utgångspunkt i lagstiftning, förarbeten och doktrin. 

Systematiken innebär enligt Peczenik de rättskällor som ska, bör och får följas.14 De rättskällor 

som ska följas är lagstiftning, andra föreskrifter samt sedvana. Dessa rättskällor ska användas 

vid den juridiska argumentationen av auktoritetsskäl samt på grund av att de är bindande.15 

Vidare kommer de rättskällor som bör följas, dessa är inte bindande och de består av prejudikat, 

förarbeten samt internationella konventioner.16 Slutligen kommer de rättskällor som får följas, 

vilket är doktrinen, den rättsvetenskapliga litteraturen. Doktrinen är den rättskälla som har lägst 

auktoritet och den ska inte användas vid tolkning framför andra rättskällor med högre auktoritet, 

såsom de rättskällor som ska och bör användas.17  

Systematiken följer sedan av en tolkning av rättskällorna som i sin tur ska fastställa gällande 

rätt. Valet av metod kan motiveras genom att jag främst kommer att använda mig av 

lagstiftning, lagförarbeten och doktrin för att uppfylla arbetets syfte och besvara 

problemfrågorna genom arbetet. Mot bakgrund av detta är den rättsdogmatiska metoden en 

lämplig metod för detta arbete, eftersom den ofta utgår ifrån konkreta problemställningar, som 

sedan tillämparen av den rättsdogmatiska metoden har till uppgift att besvara genom att tillämpa 

de traditionella rättskällorna.18 

Den rättsdogmatiska metoden har fått utstå en del kritik genom åren. Den har bland annat 

kritiserats på grund av att den inte är vetenskaplig och tar utgångspunkt i normerna, men inte 

hur dessa normer ska tillämpas.19 Den rättsdogmatiska metoden har även kritiserats på grund 

av sitt inifrånperspektiv. Tillämparen av den rättsdogmatiska metoden arbetar inom den 

gällande rättens ram vilket kan uppfattas som begränsande.20 En vanlig uppfattning om den 

rättsdogmatiska metoden är att gällande rätt sätter gränser för rättsdogmatiken. Begreppet 

gällande rätt har beskrivits som problematiskt och det har länge varit omdebatterat vad 

begreppet egentligen innebär.21  

Under juristutbildningens gång har studenter blivit lärda hur hanteringen av rättskällorna ska 

gå till, som sedan ska nå fram till svaret på ett rättsligt spörsmål. Ofta lägger tillämparen av den 

rättsdogmatiska metoden större vikt vid att argumentera för en viss lösning istället för att 

redovisa själva lösningen.22 Svensson anser att synen på metodval borde förändras och att det 

finns fler metoder än den som vissa framställer som den enda metoden, den rättsdogmatiska 

metoden.23  

Svensson menar att praktikern och forskaren kan förhålla sig olika till rättskällorna. Det 

råder olika utrymmen att förhålla sig kritiskt till materialet som både praktikern och forskaren 

                                                           
13 Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 118.  
14 Peczenik, Vad är rätt?, s. 211. 
15 Peczenik, Vad är rätt?, s. 214. 
16 Peczenik, Vad är rätt?, s. 215. 
17 Peczenik, Vad är rätt?, s. 216. 
18 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 23. 
19 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 24.  
20 Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 118-119. 
21 Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 119. 
22 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 21. 
23 Svensson, De lege interpretata- om behovet av metodologisk reflektion, JP, 2014 s. 217. 
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använder när det kommer till rättskällor och andra kunskapskällor. Svensson vill därför vidga 

vyerna och framhåller att forskarens roll inte är att ta något för givet, utan forskningen handlar 

om kritisk reflektion och omvärdering av befintlig kunskap.24  

 

1.3.2 Kompletterande metod 

I detta arbete är inte den rättsdogmatiska metoden tillräcklig för att kunna behandla och 

analysera problemfrågorna angående land-för-land-rapporteringen. Arbetet och studien syftar 

inte enbart till att fastställa gällande rätt. De problemfrågor som arbetet ska besvara ligger delvis 

i framtidens händer att avgöra. Därför krävs det att den rättsdogmatiska metoden kompletteras 

med en metod som tar sikte på att analysera och problematisera land-för-land-rapporteringens 

konsekvenser. Därför kommer även den rättsanalytiska metoden att användas i studien för att 

kunna forma ett fullständigt arbete. 

 Den rättsanalytiska metoden innebär enligt Sandgren att tillämparen inte endast ska fastställa 

gällande rätt, utan den innebär även att rätten problematiseras och analyseras.25 Denna metod 

är även viktig för uppsatsen, eftersom den täcker upp de områden i uppsatsen där den 

rättsdogmatiska metoden inte är tillräcklig. Uppsatsens syfte är inte att problematisera och 

analysera en materiell rättsregel, utan syftet är att studera och analysera konsekvenserna av 

land-för-land-rapporteringen och vad den kan leda till i framtiden. Den rättsanalytiska metoden 

är mer fri och fler källor kan användas till analysen, tillskillnad från den rättsdogmatiska 

metoden.26 I uppsatsen är det nödvändigt med en metod som tar sikte på själva analysen av 

problemfrågorna där problematiken även kan behandlas av andra rättskällor än de traditionella 

rättskällorna.  

 

1.3.3 Mer om material och rättskällornas betydelse 

Detta arbete kommer som ovan nämnt utgå från lagstiftning, lagförarbeten och doktrin. 

Samtliga rättskällor som kommer att behandlas i detta arbete är av betydelse då det redogörs 

för hur rätten ser ut idag, de lege lata, samt för hur rätten kan se ut i framtiden, de lege ferenda. 

I arbetet är det viktigt att de rättskällor som kommer att användas har en viss auktoritet för att 

argumentationen ska vidhålla en god kvalitet. Sandgren talar om rättsdogmatikens auktoritet 

och konsekvenserna i en bristande argumentation som kan leda till att rättsvetenskapen förlorar 

sin auktoritet.27 

 För att vidhålla rättsdogmatikens auktoritet och en välbyggd argumentation genom arbetet 

är arbetets valda rättskällor av betydelse, för att senare uppfylla arbetets syfte och besvara 

problemfrågorna. Syftet med arbetet är att redogöra för land-för-land-rapporteringen och dess 

konsekvenser på skatteområdet. Eftersom området är så pass färskt är doktrinen inom området 

begränsad. Det är därför av stor vikt att redogöra för den internationella rätten avseende land-

för-land-rapporteringen för att se hur den svenska rätten har påverkats. Därför kommer det att 

redogöras för OECD:s arbete och den medförande standard som har uppkommit i samband med 

BEPS-projektet. Detta är ett viktigt avsnitt i arbetet med anledning av att Sverige nyligen har 

implementerat OECD:s standard i den svenska lagstiftningen. Det som ligger till grund för detta 

avsnitt är lagförarbeten samt doktrin. Det är viktigt att framhålla att doktrinen i detta arbete har 

en viss ställning som rättskälla eftersom den följer av andra auktoriserade texter såsom 

                                                           
24 Svensson, De lege interpretata- om behovet av metodologisk reflektion, JP, 2014 s. 211. 
25 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 45. 
26 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 45.  
27 Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 123. 
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lagstiftning och lagförarbeten.28 Av OECD:s arbete följer även BEPS-projektet avseende 

Action 13, som kommer att ha stor betydelse för innehållet i detta arbete. Vad gäller 

internprissättningsreglerna och vad som har följt av dessa är lagstiftning, lagförarbeten och 

doktrin av betydelsefulla rättskällor i detta hänseende. MCAA och EU-direktivet avseende 

land-för-land-rapportering är även viktiga rättskällor som kommer att ha betydelse för den 

svenska rätten framöver. Av särskild betydelse i detta arbete är förarbetena till lag (2017:182) 

om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet, med anledning av att 

arbetets problemfrågor bland annat är riktade till innehållet i denna lagstiftning och proposition.  

 

1.3.4 Rättens perspektiv och teoribildning 

Rättsvetenskapliga studier kan ha minst tre utgångspunkter och inriktningar enligt Sandgren. 

Den vanligaste inriktningen är en så kallad materialorienterad utgångspunkt där rättsregler 

behandlas. Sedan finns det en inriktning som utgår ifrån ett problem eller ett faktiskt 

förhållande. Denna utgångspunkt är verklighetsorienterad och det innebär att ett 

samhällsproblem är grunden för studien. Den tredje inriktningen tar fasta på att studera en teori, 

framställning eller värdering. Denna inriktning kallas även för teoriorienterad inriktning.29 

 De ovan nämnda inriktningarna kan kombineras med varandra och gärna i form av en 

rättsvetenskap som innebär fri argumentation och metodiskt mångfald.30 Denna uppsats har 

främst en verklighetsorienterad inriktning, eftersom syftet med uppsatsen är att studera land-

för-land-rapporteringens konsekvenser på skatteområdet. Den verklighetsorienterade 

inriktningen är även relevant på grund av att uppsatsen även ska undersöka de eventuella 

problem som land-för-land-rapporteringen kan medföra. Det finns även influenser av 

materialorienterad inriktning i uppsatsens deskriptiva del.  

 

1.4 Avgränsningar 

I detta arbete är det främst OECD:s arbete och BEPS-projektet angående Action 13 som 

kommer att studeras, med anledning av den nya lagstiftningen avseende land-för-land-

rapporteringen. Därför kommer detta arbete att avgränsas mot de övriga 14 åtgärder som BEPS-

projektet innefattar.  

Arbetet har även avgränsats mot andra länders nationella skattelagstiftning, med anledning 

av att OECD:s standard är en minimistandard som alla länder ska följa. Dessutom pågår arbetet 

bland flera länder att implementera OECD:s standard i den nationella lagstiftningen. Därför är 

det inte relevant att redogöra för hur andra länders lagstiftning ser ut i förhållande till den 

svenska rätten.  

 

1.5 Forskningsläget 

Den 1 april år 2017 infördes lag om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter i den svenska 

rätten. Det är ett nytt område för den svenska skatterätten och det är därför ett högaktuellt ämne 

för ett uppsatsarbete samt vidare forskning. BEPS-projektet och dess utveckling är ständigt 

pågående runt om i världen och flera länder arbetar för att implementera OECD:s standard i 

den nationella lagstiftningen.  

 Land-för-land-rapporteringen har ännu inte behandlats inom forskningsområdet och det är 

därför dags att öppna dörren för detta nya område. Forskningsläget avseende land-för-land-

                                                           
28 Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 123. 
29 Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 202. 
30 Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 202. 
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rapporteringen är även aktuellt på grund av att det är ett viktigt område för den internationella 

skatterätten samt arbetet mot skatteflykt och skatteplanering. Eftersom många länder är i fart 

med att implementera OECD:s standard i den nationella lagstiftningen är det därför viktigt att 

utforska land-för-land-rapporteringen samt vilken betydelse den kommer att få på 

skatteområdet.  

 

1.6 Disposition 

Uppsatsens disposition kommer se ut enligt följande: 

• I kapitel ett kommer en bakgrund och problemformulering angående land-för-land-

rapporteringen att presenteras. Vidare presenteras arbetets syfte och problemfrågor som 

sedan följer av ett avsnitt där valda metoder och material motiveras. Därefter redogörs 

det för arbetets perspektiv och teoribildning. Sedan presenteras en kortare redogörelse 

av forskningsläget beträffande arbetets ämne. Slutligen presenteras arbetets 

avgränsningar och disposition. 

• I kapitel två redogörs det för bakgrunden till folkrätten som sedan följer av ett avsnitt 

om den konstitutionella rätten, för att få en förståelse för implementeringen av OECD:s 

standard i den svenska rätten 

• I kapitel tre presenteras problematiken kring internationella skatteplaneringsmetoder 

samt BEPS-projektets arbete mot att förhindra detta. Detta kapitel kommer även 

innehålla OECD:s riktlinjer avseende internprissättning samt de svenska reglerna inom 

området. 

• I kapitel fyra kommer gällande rätt att studeras mot bakgrund av den nya lagstiftningen 

som har införts i den svenska rätten. 

• I kapitel fem påbörjas arbetets analytiska del där det tidigare presenterade materialet ska 

behandlas. 

• I kapitel sex avrundas arbetet med slutsatser och avslutande reflektioner. 
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2. Internationellrättslig bakgrund 
I detta kapitel framställs en bakgrund till den internationella skatterätten samt den 

konstitutionella rätten, för att få en förståelse huruvida OECD:s standard kommer att 

implementeras i den svenska rätten. Detta är ett viktigt kapitel mot bakgrund till att dess innehåll 

ligger till grund för den svenska skatterätten samt hur normgivningen uppkommer. För att 

lättare kunna förstå uppsatsens senare material är det viktigt att få en inblick i hur riksdagens 

normgivningsmakt fungerar samt hur det går till då internationell standard blir en del av den 

svenska rätten. 

 

2.1 Folkrätten 

Folkrätten har sin utgångspunkt i att rätten och rättsordningen grundar sig i suveräna stater. 

Folkrätten uppkommer och utvecklas genom att staterna och rättsordningarna samarbetar. Det 

finns ingen folkrätt eller internationell rätt i sig, utan den tar stöd och utvecklas genom 

statssamfundet.31  

Under en tid tillbaka har vissa internationella normer etablerats och anses vara så förankrade 

att de inte ifrågasätts inom den internationella rätten. Emellertid är detta en liten del inom den 

internationella rätten, i synnerhet vad gäller beskattningen. Utöver detta uppkommer traktater 

och rättsakter av mellanfolkliga organisationer, som också har fått beslutanderätt för att 

rättsnormer ska uppkomma.32 

 Mot bakgrund till detta finns det formellt sett ingen internationell skatterätt. Den del av 

skatterätten som har internationella influenser är så kallat svensk internationell skatterätt, det 

vill säga att det är en del av den svenska rätten. I detta avseende har OECD:s standard fått 

betydelse och används idag av många stater, i synnerhet OECD:s dubbelbeskattningsavtal. 

Detta kan anses vara en sådan internationellt vedertagen norm, att det även uppfattas som 

”internationell skatterätt”. Det är emellertid viktigt att framhålla att vid svåra tolkningsfrågor 

måste dessa normer även ha stöd i den svenska rätten.33 

 I Sverige har vi ett dualistiskt synsätt på rätten, vilket innebär att den nationella rätten och 

den internationella rätten utgör två separata rättssystem. I Sverige igenkänns det dualistiska 

synsättet bland annat genom en dualistisk syn på internationella avtal.34 Mot bakgrund till detta 

är det viktigt att skilja mellan folkrättsliga förpliktelser och vad som implementeras i den 

svenska lagstiftningen. Förvisso har vi allt mer börjat tillämpa folkrättsliga traktat med den 

svenska rätten. Det kommer till uttryck genom dubbelbeskattningsavtal, men även genom det 

högaktuella MCAA.35  

 Trots att den internationella rätten allt mer beskrivs som en internationell standard, är 

utgångspunkten enligt den internationella rätten samt den svenska rätten att skattskyldighet 

endast kan uppkomma om det följer av den nationella lagstiftningen.36 

 Internationalisering och globalisering leder till att fler standards uppkommer. Detta innebär 

att staternas interna rätt och exempelvis dubbelbeskattningsavtal harmoniseras. Mot bakgrund 

till detta går vi mot en transnationell skatterätt, vilket bygger på ländernas nationella lagstiftning 

och bi- eller multilaterala traktater. Sådana situationer leder till att rättsbildningen och 

                                                           
31 Hultqvist, Wiman, BEPS – Implementering i svensk skatterätt, SvSkT, 2015, s. 314. 
32 Hultqvist, Wiman, BEPS – Implementering i svensk skatterätt, SvSkT, 2015, s. 314. 
33 Hultqvist, Wiman, BEPS – Implementering i svensk skatterätt, SvSkT, 2015, s. 314. 
34 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 249. 
35 Hultqvist, Wiman, BEPS – Implementering i svensk skatterätt, SvSkT, 2015, s. 310. 
36 Hultqvist, Wiman, BEPS – Implementering i svensk skatterätt, SvSkT, 2015, s. 310. 
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rättstillämpningen sprids mellan länderna, myndigheterna, domstolarna och inte minst genom 

den skatterättsliga doktrinen.37  

   

2.1.1 Rättsstater 

För att identifiera en rättsstat ställs det två krav på utförandet av offentlig tvångsmakt. 

Utförandet ska ske inom lagen och vissa uppdragna gränser, på grund av att myndigheterna inte 

på eget behag ska kunna inskränka medborgarnas rätt till personlig frihet och egendom. För att 

en stat ska kunna gå under benämningen rättsstat krävs det även att det ska råda ”likhet inför 

lagen”, vilket innebär att rättigheter och skyldigheter ska tillkomma alla lika. Mot bakgrund till 

detta ingår givetvis likformig beskattning och det ska därför inte förekomma några 

omständigheter där någon åtnjuter skatteprivilegier eller diskrimineras.38  

 

2.1.2 Legalitetsprincipen  

Inom skatterätten innebär legalitetsprincipen att medborgarna endast får påföras skatt om det 

har stöd i lagen. Det innebär att Skatteverket alltid måste beakta legalitetsprincipen i alla sina 

beslut. Det innebär att Skatteverket inte kan påföra någon skatt på grund av att det anses skäligt, 

det måste vara ett beslut som har stöd av den svenska lagstiftningen.39  

 Förutsebarheten är ett viktigt inslag inom det skatterättsliga området. En viktig del av 

legalitetsprincipen är kravet på att den skattskyldige ska ha möjlighet att på förhand kunna 

bedöma de rättsliga konsekvenserna av sitt handlande. Skulle den skattskyldige göra en felaktig 

bedömning avseende de skattemässiga konsekvenserna kan det leda till att ekonomin sätts på 

spel. Därför är förutsebarheten viktig inom skatterätten, i synnerhet nu eftersom det råder höga 

skattetryck i samhället.40  

 

2.2 Svensk konstitutionell rätt 

Sverige har en lång historia och den konstitutionella rätten går tillbaka minst 1000 år till den 

gamla konungaeden i de dåvarande landskapslagarna. Det var konungen som fick avlägga eden 

avseende regeringsmakten, som senare skulle komma till uttryck genom ett antal 

regeringsformer till den regeringsform vi har idag. Makten gällande beskattning har alltid krävt 

samtycke av en legitim folkförsamling som tidigare har varit regionala nämnder, ständerna vid 

allmän riksdag och slutligen riksdagen som den ser ut idag. Regeringen har inte haft någon 

beskattningsmakt sedan de ständiga skatterna avskaffades.41  

 

2.2.1 Riksdagens normgivningsmakt 

Sedan mitten på 1800-talet har det varit gällande att det är riksdagen som beslutar och antar 

föreskrifterna för beskattningen. I andra länder kan det delegeras skattenormgivning till 

regeringarna, men denna möjlighet saknas i Sverige. Detta grundas i det faktum att 

beskattningen tillhör det obligatoriska lagområdet, vilket innebär att normer och beslut om skatt 

endast kan beslutas av riksdagen. Det föreligger emellertid några fall då detta kan undantas.42 

Regeringen har behörighet att meddela så kallade verkställighetsföreskrifter. Detta innebär att 

                                                           
37 Hultqvist, Wiman, BEPS – Implementering i svensk skatterätt, SvSkT, 2015, s. 315. 
38 Lodin m.fl., Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt, s. 732. 
39 Lodin m.fl., Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt, s. 733. 
40 Lodin m.fl., Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt, s. 733. 
41 Hultqvist, Wiman, BEPS – Implementering i svensk skatterätt, SvSkT, 2015, s. 311. 
42 Hultqvist, Wiman, BEPS – Implementering i svensk skatterätt, SvSkT, 2015, s. 311-312. 
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regeringen kan utse en myndighet som kan meddela föreskrifter om verkställighet av lag. I regel 

är det Skatteverket som kan meddela sådana föreskrifter. Sådana situationer är emellertid 

begränsade och det resulterar i att det även saknas utrymme för att meddela om föreskrifter 

under sådana förutsättningar.43 

Det är Skatteverket som ska tillämpa lagen samt besluta i skatterättsliga ärenden i enlighet 

med skattelagstiftningen. Domstolarnas uppgift är rättsskipningen, vilket också innebär att de 

kan tillämpa skattelagstiftningen under de konstitutionella förutsättningarna för beskattningen. 

Vidare innebär detta att regeringen eller myndigheter inte kan binda den svenska riksdagen till 

skattenormer genom internationella överenskommelser. Skatteverket eller domstolar får alltså 

inte tillämpa dessa utan att riksdagen har godkänt och antagit dessa genom en lag.44 

 

2.2.2 Internationella samarbeten 

Vad gäller internationella samarbeten på skatteområdet har här även riksdagen den exklusiva 

normgivningsbehörigheten. Exempelvis ändringar i dubbelbeskattningsavtal eller ingående av 

nya dubbelbeskattningsavtal kräver riksdagens godkännande för att de ska kunna tillämpas. De 

traktat som utgör dubbelbeskattningsavtal eller informationsutbytesavtal implementeras även i 

den svenska lagstiftningen.45 

Riksdagsproceduren kan uppfattas som en formell process, men riksdagsberedningen genom 

en proposition har en stor betydelse för kvalitetssäkringen och demokratiskt stöd. När förslagen 

har omvandlats till en lag som godkänts och antagits av riksdagen kan det benämnas svensk 

skatterätt. Detta blir då gällande rätt i bindande form och ska tillämpas av skatteverket i frågor 

om beskattning samt vid domstolarnas beslut i skattetvister.46 

Det är i grunden viktigt att ha de grundläggande konstitutionella och folkrättsliga 

förutsättningarna i åtanke. Skapandet av skatterättsliga normer och beskattningsmakten får inte 

utelämna riksdagen. Detta är viktigt mot bakgrund av att beskattningens legitimitet inte ska 

hotas.47 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
43 Hultqvist, Wiman, BEPS – Implementering i svensk skatterätt, SvSkT, 2015, s. 312. 
44 Hultqvist, Wiman, BEPS – Implementering i svensk skatterätt, SvSkT, 2015, s. 312. 
45 Hultqvist, Wiman, BEPS – Implementering i svensk skatterätt, SvSkT, 2015, s. 313. 
46 Hultqvist, Wiman, BEPS – Implementering i svensk skatterätt, SvSkT, 2015, s. 313. 
47 Hultqvist, Wiman, BEPS – Implementering i svensk skatterätt, SvSkT, 2015, s. 316. 
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3. Internationell beskattning 
I detta kapitel kommer en bakgrund till den internationella skatteplaneringens innebörd samt 

OECD:s arbete för att förhindra sådana situationer. BEPS-projektet kommer även att lyftas 

fram, i synnerhet BEPS Action 13, som är en viktig del inom projektet. En bakgrund och 

redogörelse av internprissättningssituationer kommer även att presenteras, eftersom det är 

sådana situationer som BEPS Action 13 har för avsikt att motverka.   

 

3.1 Internationell skatteplanering och skatteflykt 

3.1.1 Bakomliggande problematik 

Ur ett internationellt perspektiv anses Sverige i flera avseenden ha en hög beskattning. Det 

grundar sig i att den svenska bolagsskatten om 22 procent i nuläget är nära den genomsnittliga 

bolagsskattesatsen inom EU.48 

Under senare år har det blivit allt mer tillgängligt att använda sig av så kallade skatteparadis 

för att få en så låg beskattning som möjligt. Det finns ett flertal stater som försöker att locka 

utländska investerare genom att erbjuda låg beskattning. Det har blivit allt enklare att använda 

sig av sådana skatteparadis i takt med att ekonomin har blivit allt mer internationaliserad samt 

vid avskaffandet av valutarestriktionerna.49  

Mot bakgrund till detta har ”normalskattestaterna” drivit ett skärpande arbete mot de 

lågbeskattade länderna som erbjuder så kallade skatteparadis. Det är emellertid viktigt att 

påpeka att många stater i östblocket är lågbeskattade länder, men det behöver inte innebära att 

de är skatteparadis i den meningen.50  

 OECD anser att en erodering av bolagsskattebasen är problematisk. OECD framhåller att 

det kan verka problematiskt att det föreligger skillnader mellan länder där företagen är 

verksamma och länder där företagen beskattas. Detta är sådana skatteplaneringmetoder som 

leder till att företagen minskar relationen mellan de länder där de är verksamma och skapar ett 

värde och länder där företagen betalar skatt.51 

Internationellt försöker både OECD och EU att skärpa ländernas lagstiftning som syftar till 

att locka till sig utländska investerare som samtidigt undantar skatteunderlaget för andra stater. 

Nationellt införs det regler mot internationell skatteflykt och aggressiv skatteplanering som ska 

förhindra att statens beskattningsunderlag förflyttas till ett skatteparadis. Stater inför även 

särskilda regler i dubbelbeskattningsavtalen som också ska motverka internationell skatteflykt 

och säkerställa att rätt land ska tilldelas beskattningen. De nordiska staterna har dessutom under 

de senaste åren förhandlat fram ett framgångsrikt avtal om informationsutbyte med en rad 

skatteparadis runt om i världen.52 Mot bakgrund till detta inledde OECD under år 2013 ett 

omfattande arbete mot internationell skatteflykt vid namn BEPS som kommer att presenteras 

senare i arbetet.53 

OECD har med G20-ländernas godkännande fått i uppdrag att leda BEPS-projektet.54 

OECD:s arbete syftar till ekonomiskt samarbete och utveckling. OECD är en organisation där 

olika länders regeringar kan arbeta tillsammans för att utbyta erfarenheter och lösa 

                                                           
48 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 32. 
49 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 32. 
50 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 32. 
51 Monsenego, En överblick över BEPS-projektet, SN, 2014, s. 4. 
52 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 32. 
53 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 33. 
54 Hultqvist, Wiman, BEPS – Implementering i svensk skatterätt, SvSkT, 2015, s. 312. 
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gemensamma problem som har uppstått i länderna. OECD består i dagsläget av 35 

medlemsländer som ska samarbeta för att följa och värdesätta OECD:s standard. I samarbete 

med ländernas regeringar arbetar OECD för att förstå vad som driver olika förändringar i 

samhället. OECD sätter även så kallade standards på ett flertal områden, i synnerhet på 

skatteområdet som kommer att belysas i denna uppsats.55  

Denna standard har bland annat lämnats i samband med OECD:s rapporter avseende 

åtgärderna inom BEPS-projektet. Mot bakgrund till det aktuella BEPS-projektet har OECD 

lämnat rapporter för alla 15 åtgärder som BEPS-projektet vill förändra.56  

 

3.2 BEPS-projektet 

BEPS-projektet omfattar över hundra länder och jurisdiktioner att samarbeta om 

genomförandet av det så kallade BEPS-paketet. BEPS-projektet avser åtgärder mot 

skatteplanering och olika strategier som utnyttjar kryphål och obalans i ländernas skatteregler, 

för att sedan kunna förflytta vinsten till ett lågskatteland. Det förekommer att sådana 

skattesystem är olagliga, dock ska det ändå påpekas att de flesta skattesystem är lagliga.57  

 OECD menar att sådana situationer och strategier undergräver rättvisan och integriteten i 

ländernas skattesystem. Företag som är verksamma över gränserna kan utnyttja ett sådant 

system och får därmed en konkurrensfördel gentemot de företag som är verksamma på nationell 

nivå. Under den senaste tiden har detta uppmärksammats i en allt större utsträckning, vilket kan 

bero på att länderna har behov av att få in sina skatteintäkter. Det har också varit ett aktuellt 

ämne på grund av att det endast är multinationella företag som kan skatteplanera på sådana sätt 

som inte är möjligt för nationella företag. Det är även viktigt att belysa övriga skattebetalares 

syn på hur multinationella företag kan undgå viss inkomstskatt och hur det kan leda till att den 

övriga efterlevnaden av skattebetalare undergrävs.58  

 BEPS-projektet är även av stor betydelse för utvecklingsländerna eftersom de är starkt 

beroende av bolagsskatten, speciellt från multinationella företag. Betydelsen av att 

utvecklingsländerna engagerar sig i BEPS-projektet är viktigt för den internationella 

skatteagendan. Det är viktigt att dessa länder för stöd och hjälp med deras specifika behov.59 

 

3.2.1 BEPS-paketet och dess åtgärder 

BEPS-projektet avser även ett paket som OECD och G20-länderna tillsammans med 

utvecklingsländerna har utarbetat. Paketet innehåller 15 Actions som ska rusta ländernas 

regeringar med nationella och internationella verktyg som behövs för att kunna driva BEPS-

projektet vidare. De samarbetande länderna har nu de verktyg som krävs för att se till att vinsten 

ska beskattas där företagen bedriver sin ekonomiska verksamhet och där värdet för företagen 

skapas. Detta verktyg ger även företagen en större säkerhet och trygghet genom att tvister 

angående tillämpning av internationella skatteregler minskas.60  

 OECD och G20-länderna har tillsammans med utvecklingsländerna etablerat en 

internationell ram för hur beskattningen ska ske. Det omfattar även vilka vinster som ska 

beskattas där företagen har sin ekonomiska verksamhet och i det land där företagen skapar 

                                                           
55 OECD, About the OECD. 
56 OECD, About BEPS and the inclusive framework. 
57 OECD, About BEPS and the inclusive framework. 
58 OECD, About BEPS and the inclusive framework. 
59 OECD, About BEPS and the inclusive framework. 
60 OECD, About BEPS and the inclusive framework. 
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värde. BEPS-projektet kommer att genomföras med syfte att stödja länderna som är intresserade 

av att genomföra och tillämpa reglerna på ett enhetligt och konsekvent sätt.61 

 Efter flera års arbete är nu 15 Actions färdigställda och kommer till uttryck genom ett flertal 

rapporter som BEPS-projektet har uppställt.  

 

3.3 BEPS Action 13 

Den slutliga rapporten avseende BEPS Action 13 tar sikte på en standard för 

internprissättningsdokumentation samt hur land-för-land-rapporteringen ska gå till avseende 

redovisning av företagens inkomster, betalning av skatt samt annan ekonomisk aktivitet.62  

Handlingsplanen för BEPS Action 13 syftar till att utveckla reglerna avseende 

internprissättningsdokumentation samt öka insynen och transparensen för skattemyndigheterna 

i de multinationella koncernerna. De regler som har utvecklats innehåller ett krav på att 

multinationella koncerner ska ge behöriga skattemyndigheter den information som krävs för att 

insynen i företagen ska bli mer transparent. Genom land-för-land-rapporteringen ska företagen 

rapportera till myndigheter om den globala fördelningen av inkomster, den ekonomiska 

aktiviteten i företaget samt hur beskattningen har skett. Detta ska rapporteras genom en 

gemensam mall som länderna ska använda sig av vid rapporteringen.63 

 Mot bakgrund till detta har det utarbetats en tredelad metod angående upprättandet av 

dokumentation vid internprissättning. I första hand handlar det om vägledning för 

dokumentationskrav vid internprissättning för multinationella företag, som i sin tur ska förmå 

skattemyndigheterna med information på en hög nivå. Det innebär i första hand att 

multinationella företag ska lämna information om deras affärsverksamheter och 

internprissättning på global nivå. Det ska ske genom en så kallad ”master file”, denna del är 

koncerngemensam och ska finnas tillgänglig för alla skattemyndigheter. Detta följer vidare av 

en ”local file”, där företagen ska lämna detaljerad dokumentation gällande internprissättning 

som ska vara företagsspecifik för varje land. Slutligen är multinationella företag skyldiga att 

lämna land-för-land-rapporter årligen till skattemyndigheterna för att öka transparensen 

gentemot skattemyndigheterna. Avsikten med detta är att företagen ska lämna så mycket 

information som möjligt angående företagets affärsmässiga verksamhet.64  

 Master file, local file och land-för-land-rapporteringen tar sikte på att företagen kommer att 

bli allt mer konsekventa i internprissättningen och i internprissättningsdokumentationen. Det 

ska i sin tur leda till att skattemyndigheterna får användbar information för att bedöma riskerna 

när ett företag avtalar om prissättningar internt.65  

 De länder som har deltagit i BEPS-projektet anser att den nya regleringen om land-för-land-

rapportering och dess insyn kommer att bidra till en djupare förståelse för hur BEPS-

problematiken ska kunna angripas.66 

 

3.3.1 Något Land-för-land-rapporteringens betydelse 

De företag som omfattas av land-för-land-rapporteringen är multinationella koncerner vars 

omsättning överstiger 7 miljarder kronor.  

                                                           
61 OECD, About BEPS and the inclusive framework. 
62 BEPS Action 13 Final Report, s. 3. 
63 BEPS Action 13 Final Report, s. 9. 
64 BEPS Action 13 Final Report, s. 9. 
65 BEPS Action 13 Final Report, s. 9. 
66 BEPS Action 13 Final Report, s. 9. 
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Land-för-land-rapporteringen tar sikte på att samla så mycket information som möjligt 

angående fördelning av företagens globala inkomst, hur beskattningen har skett samt 

lokalisering av ekonomisk aktivitet i landet där företaget är verksamt. I rapporteringen ska 

företagen även lämna information om resultatet, bolagsordning samt företagets huvudsakliga 

verksamhet.67 

 Land-för-land-rapporteringen kommer vara till hjälp vid bedömning av risker vid företagens 

internprissättning. Rapporteringen ska även vara till hjälp vid bedömningen av andra BEPS 

relaterade risker som kan uppstå i företagen. Det är emellertid viktigt att framhålla att 

rapporteringen i sig inte ska ligga till grund för något beslut för skattemyndigheterna. Land-för-

land-rapporten ska inte vara avgörande ifråga om en internprissättning är lämplig eller inte.68  

 En närmare redogörelse av reglerna angående land-för-land-rapporteringen återkommer i 

kapitel 4.  

 

3.4 Internprissättning 

Begreppet internprissättning innebär att företag som befinner sig i en koncern eller 

intressegemenskap riskerar att avtala om oriktiga priser när varor eller tjänster säljs inom 

koncernen. Dessa priser är inte marknadsmässiga, varför de även kallas oriktiga 

prissättningar.69 

Sådana situationer är särskilt intressanta när ett av företagen befinner sig i en högskattestat 

och det andra företaget befinner sig i en lågskattestat. En internprissättningssituation kan bli 

aktuell då moderföretaget köper en vara av dotterföretaget och betalar mer än ”normalpriset”. 

Det leder till att beskattningsunderlaget minskar för moderföretaget samtidigt som 

beskattningsunderlaget ökar för dotterbolaget. Befinner sig moderföretaget i en högskattestat 

och dotterföretaget i en lågskattestat har en del av moderföretagets vinst flyttats från 

högskattestaten till lågskattestaten. En sådan internprissättningssituation leder till att det totala 

beskattningsunderlaget i koncernen har minskat.70  

Det är sådana situationer som land-för-land-rapporteringen tar sikte på att motverka. Med 

hjälp av land-för-land-rapporterna kommer Skatteverket att få en god inblick i de 

multinationella företagens verksamhet. Land-för-land-rapporterna kan senare användas för 

analyser och granskning av riskindikationer som kan uppstå vid företagens internprissättning.71  

 

3.5 Gällande rätt  

3.5.1 Armlängdsprincipen 

Vad gäller internprissättning föreligger det en grundläggande princip som reglerar sådana 

situationer inom den internationella beskattningen. Prissättning vid gränsöverskridande 

situationer ska bestämmas enligt den så kallade armlängdsprincipen. Denna princip innebär att 

transaktioner och prissättningar mellan företag i koncerner ska vara baserade på samma villkor 

som hade förelegat för en oberoende part, det ska alltså föreligga marknadsmässiga villkor.72  

Armlängdsprincipen kommer till uttryck i den svenska lagstiftningen genom 

korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Korrigeringsregeln 

innebär att resultatet i en näringsverksamhet kan korrigeras om det föreligger sådana 
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68 BEPS Action 13 Final Report, s. 16. 
69 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 176. 
70 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 176. 
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omständigheter som leder till att resultatet i näringsverksamheten har blivit lägre på grund av 

att det har avtalats om sådana villkor som inte skulle föreligga mellan oberoende parter, icke 

marknadsmässiga villkor.73 

Armlängdsprincipens innebörd leder alltså till frågan om hur prissättningen har gått till samt 

vilken relation parterna har till varandra för att kunna avgöra om prissättningen är godtagbar 

eller inte. OECD har fastslagit riktlinjer som även kan tillämpas som vägledning tillsammans 

med den svenska rätten.74  

 

3.5.2 Dokumentationsskyldighet 

Inom EU har företagen antagit en uppförandekod gällande dokumentationskrav vid 

internprissättning. Denna uppförandekod råder mellan företag i intressegemenskap inom EU. 

Detta medförde att det blev reglerat om dokumentationskrav i den svenska lagstiftningen, detta 

kommer till uttryck genom 39 kap. 15-16 §§ skatteförfarandelag (2011:1244), SFL.75 

 Reglerna tar sikte på vem som är dokumentationsskyldig samt vad som är syftet med själva 

dokumentationen.76 Syftet med dokumentationskraven är i synnerhet att göra det enklare för 

Skatteverket att avgöra om internprissättningen sker i enlighet med armlängdsprincipen. Även 

Skatteverket har utvecklat närmare föreskrifter om hur dokumentationen ska ske.77  

 Reglerna om dokumentationsskyldighet har även kompletterats och ersatts med nya regler i 

samband med att OECD:s standard implementerats i den svenska rätten. En närmare 

redogörelse av reglerna framställs i avsnitt 4.2. 

  

3.6 OECD:s riktlinjer för internprissättning 

OECD har utarbetat riktlinjer gällande internprissättning. Arbetet resulterade i riktlinjerna 

Transfer Pricing Guidelines for Mulitinational Enterprises and Tax Administrations. Syftet med 

riktlinjerna är att de ska vägleda skattemyndigheterna och företagen med hänsyn till hur 

armlängdprincipen ska tillämpas.78  

Riktlinjerna anses kunna användas i en positiv omfattning, eftersom frågor om 

internprissättning kan komma att lösas på ett effektivt sätt. OECD:s medlemsländer och företag 

uppmanas att följa dessa riktlinjer i syfte att undvika dubbelbeskattning. Sverige har en positiv 

syn på riktlinjerna, eftersom de balanserar problematiken angående internprissättning och kan 

även vara till hjälp vid tolkningen av korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL.79 

Riktlinjerna är en fördjupning av artikel 9 i OECD:s modellavtal. OECD menar att en 

likartad tillämpning av frågorna om internprissättning leder till minimering av konflikter och 

kostsamma processer mellan skattemyndigheter och företag.80  

I samband med BEPS-projektet och arbetet med slutrapporterna presenterades det nya 

riktlinjer angående internprissättning. 

 

                                                           
73 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 177. 
74 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 177. 
75 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 184-185. 
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77 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 185. 
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3.6.1 OECD:s riktlinjer i samband med slutrapporten angående BEPS Action 13 

I samband med slutrapporten angående BEPS Action 13, upprättades det en ny standard och 

riktlinjer angående internprissättning och dokumentationsskyldighet. Som tidigare nämnt är det 

en standard som består av tre delar, en koncerngemensam del, en företagsspecifik del samt land-

för-land-rapportering.81  

Denna standard har betydelse för hur transparensen och insynen i företagen kommer att 

förbättras, inte minst land-för-land-rapporteringen. Tidigare har företagen varit skyldiga att 

lämna viss dokumentation. Med de nya riktlinjerna blir företagen tvungna att visa allt mer vad 

som försiggår inom koncernen och mellan de företag som befinner sig i en intressegemenskap.  

De nuvarande reglerna om dokumentationsskyldighet är utformade i enlighet med den 

tidigare lydelsen av kapitel V i OECD:s riktlinjer. I den nyare upplagan av OECD:s riktlinjer 

är innehållet i kapitel V utformat på ett annorlunda sätt vad gäller 

internprissättningsdokumentationen. Det har bland annat införts en koncerngemensamdel och 

en företagsspecifik del. I samband med detta har det även införts en detaljerad specifikation om 

vad dessa delar ska innehålla.82  

I Sverige anses det viktigt att de svenska reglerna utformas i enlighet med den internationella 

rätten. OECD vidhåller även att det är viktigt att de nya riktlinjerna tillämpas enhetligt av 

länderna. Mot bakgrund till detta har det föreslagits att de nya riktlinjerna även ska 

implementeras i den svenska lagstiftningen.83 

  

3.7 Sammanfattning 

BEPS-projektet är ett uppdrag som leds av OECD och G20-länderna. Genom BEPS-projektet 

har OECD arbetat fram en gemensam standard, vilket är en minimistandard som de deltagande 

länderna ska följa. Denna standard kommer till uttryck genom BEPS Action 13 och innebär att 

länderna ska implementera nya regler angående dokumentationsskyldighet och land-för-land-

rapportering. Dessa nya regler ska tillämpas på ett så enhetligt sätt som möjligt för att uppnå 

OECD:s standard.  

 En internprissättningssituation är aktuell då två företag inom en koncerngemenskap säljer 

varor eller tjänster mellan företagen och avtalar om priser som inte är marknadsmässiga. Om 

ett av företagen befinner sig i ett lågbeskattat land kan det medföra att vinsten även blir 

beskattad där, för att få så låg beskattning som möjligt. Det är bland annat sådana situationer 

som BEPS-projektet tar sikte på att motverka. Med hjälp av en gemensam standard kommer 

Skatteverket att ha ett verktyg som kan användas vid analyser och riskbedömningar avseende 

internprissättning inom koncerner. 

 OECD har fastslagit riktlinjer som företagen ska förhålla sig till vid internprissättning. 

Riktlinjerna kommer bland annat till uttryck genom armlängdsprincipen, vilket innebär att 

transaktioner och prissättningar mellan företag i koncerner ska vara baserade på samma villkor 

som för en oberoende part.  

 I samband slutrapporten avseende BEPS Action 13 presenterades det nya standards och 

riktlinjer. Innehållet i slutrapporten reglerar den nya dokumentationsskyldigheten och land-för-

land-rapporteringen. De nya riktlinjerna består av tre delar, en koncerngemensam del, en 

företagsspecifik del samt land-för-land-rapportering. Denna nya standard har betydelse för hur 
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21 
 

transparensen och insynen i de multinationella företagen kommer att öka, inte minst land-för-

land-rapporteringen.  

Mot bakgrund av detta ska skattemyndigheterna lättare kunna komma åt kryphål i de 

lågbeskattade ländernas lagstiftning och BEPS-problematiken kommer förhoppningsvis att 

motverkas.  
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4. Gällande rätt 
Den 1 april år 2017 infördes OECD:s standard om dokumentation vid internprissättning och 

land-för-land-rapportering i den svenska rätten. I detta avsnitt redogörs det för den nya 

lagstiftningen, lag om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet. I 

synnerhet kommer land-för-land-rapporteringen att belysas. MCAA och EU-direktivet 

avseende land-för-land-rapportering kommer även att studeras mot bakgrund till att dessa är 

viktiga för den svenska rätten.  

Det har varit debatt bland stater, näringslivsorganisationer, företag samt andra intressenter 

under de senaste åren om hur reglerna kring land-för-land-rapportering ska se ut. Det har 

utpekats administrativa svårigheter samt kostnader för hur företagen ska få fram informationen. 

Det har också uppstått frågor angående sekretesskyddet samt vilken grad av transparens som 

behövs för att förhindra skatteflykt och aggressiv skatteplanering.84 

  

4.1 Bakgrund till lagförslaget 

Mot bakgrund till BEPS-projektet och OECD:s standard angående dokumentation vid 

internprissättning och land-för-land-rapportering har det varit angeläget att även implementera 

detta i den svenska rätten..85  

 I förarbetena föreslås det även att EU-direktivet avseende land-för-land-rapportering ska 

implementeras i den svenska rätten. Detta förslag innebär att det ska införas bestämmelser om 

land-för-land-rapporter på skatteområdet. Det ska även ske automatiskt utbyte av rapporterna 

mellan skattemyndigheterna i EU:s medlemsländer samt mellan de länder som har undertecknat 

MCAA avseende land-för-land-rapportering.86  

 De som ska omfattas av de nya reglerna angående land-för-land-rapportering är 

multinationella koncerner med en omsättning som överstiger 7 miljarder kronor. I stora drag 

ska rapporteringen innehålla information om allt som har med koncernens ekonomiska 

verksamhet att göra.87 En fördjupad redogörelse om rapporternas innehåll återfinns i avsnitt 4.4.  

 

4.2 Något om de nya reglerna angående internprissättningsdokumentation 

De nya reglerna om internprissättningsdokumentation är nu i överensstämmelse med kapitel V 

i OECD:s nya riktlinjer om internprissättning. De nya reglerna om 

internprissättningsdokumentation består i huvudsak av två delar, en koncerngemensam del samt 

en företagsspecifik del.88 

Den koncerngemensamma delen ska bestå utav en övergripande bild av verksamheten som 

bedrivs inom koncernen, var verksamheten bedrivs samt vilken internprissättningspolicy som 

bedrivs. Den företagsspecifika delen ska innehålla detaljerad information om 

gränsöverskridande transaktioner som företagen genomfört med andra närstående företag. 

Denna del ska ses som ett komplement till den koncerngemensamma delen för att avgöra om 

de avtalade priserna överensstämmer med armlängdsprincipen.89  

Alla företag ska emellertid inte omfattas av de nya reglerna, utan små och medelstora företag 

undantas från reglerna samt oväsentliga transaktioner. Till skillnad från de gamla reglerna i 39 
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kap. 15-16 §§ SFL där alla företag omfattas av dokumentationsreglerna behöver inte längre alla 

företag upprätthålla dokumentation. I slutrapporten angående BEPS Action 13 framhåller 

OECD att det inte är lika väsentligt att medelstora företag ska behöva upprätthålla sådan 

dokumentation som stora företag.90  

 

4.3 MCAA implementeras i svensk rätt 

MCAA är det multilaterala avtalet mellan behöriga myndigheter om utbyte av land-för-land-

rapporter. Den 27 januari år 2016 skrev Sverige under avtalet och det är därför angeläget att det 

ska implementeras i den svenska rätten. EU-direktivet avseende land-för-land-rapportering ska 

även implementeras i den svenska rätten, med anledning av att det är en del av OECD:s 

standard. MCAA och EU-direktivet ska implementeras i den svenska rätten samtidigt. Med 

anledning av detta måste det ske på ett så enhetligt sätt som möjligt.91 

 Vid automatiskt utbyte av land-för-land-rapporterna ökar möjligheterna för 

skattemyndigheterna i de olika länderna att genomföra riskvärderingar avseende företagens 

internprissättningar. Det kan i sin tur leda till att skatteflykt och skatteplanering motverkas.92 

 I oktober år 2016 hade totalt 49 länder undertecknat MCAA. Vidare innebär avtalet att 

OECD:s standard om land-för-land-rapportering och automatiskt utbyte av sådana rapporter 

ska genomföras och sedan tillämpas av de länder som har undertecknad avtalet. Totalt har även 

21 av EU:s medlemsländer undertecknat avtalet.93 

 

4.4 Land-för-land-rapportering 

De nya reglerna om land-för-land-rapportering består av två delar. Det ska införas 

bestämmelser som reglerar rapporternas innehåll samt bestämmelser som reglerar att 

rapporterna ska kunna utbytas med andra länder. Den senare delen har blivit antagen i en egen 

lag, lag om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet. Bestämmelserna 

om land-för-land-rapportering har implementerats i SFL, vilket kommer till uttryck genom 33 

a kap. SFL, där de nya reglerna numera är instiftade.94 

Land-för-land-rapporteringen gäller för multinationella koncerner. Med multinationella 

koncerner menas i denna omfattning minst två företag som är skatteskyldiga i två olika stater 

eller jurisdiktioner. Huvudregeln är att det är moderföretaget i koncernen som ska lämna 

rapporten till skattemyndigheten i sitt hemland. Det anses naturligt att det är moderföretaget 

som ska lämna rapporten, eftersom det är moderföretaget som har kännedom om de 

förhållanden och uppgifter som ska lämnas i land-för-land-rapporten. Det automatiska utbytet 

av land-för-land-rapporterna innebär att skattemyndigheterna i det land där ett dotterföretag 

befinner sig och har fast driftställe ska få land-för-land-rapporten tillskickad genom ett 

automatiskt utbyte. Om moderföretaget är verksamt i utlandet och enligt reglerna inte är skyldig 

att lämna sådan rapportering inom landet, ska dotterföretaget göra det i moderföretagets ställe.95  

Land-för-land-rapporten ska lämnas till Skatteverket inom ett år från utgången av det 

räkenskapsår som land-för-land-rapporten avser. Om något företag inte lämnar en land-för-
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land-rapport ska det föreläggas att fullgöra skyldigheten till att lämna rapport. Föreläggandet 

kan även förenas med vite.96 

Skatteverket har gjort bedömningen att det finns omkring 75 koncerner i Sverige som 

kommer att omfattas av de nya reglerna angående land-för-land-rapportering. Vad gäller själva 

uppgiftslämnandet och rapporteringen kommer detta att bli en administrativ börda för 

företagen. Eftersom detta är ett nytt administrativt åläggande kommer det att ta tid för företagen 

att ta fram informationen, vilket också kommer leda till extra kostnader. Emellertid menar 

Skatteverket att dessa kostnader är försumbara, vilket har bemötts av kritik från Sveriges 

advokatsamfund. De kostnader som kan uppkomma är administrativa kostnader, eftersom 

företagen eventuellt måste ta fram eller investera i ett nytt system för att få fram alla efterfrågade 

uppgifter. Regeringen vidhåller att syftet med de nya reglerna inte är att belasta företagen i 

onödan, utan reglerna ska så gott som överensstämma med OECD:s standard. De kostnader 

som kan uppstå varierar mellan företagen och huruvida informationen finns tillgänglig för 

företagen.97  

För Skatteverket innebär de nya reglerna att arbetsbelastningen kommer att öka. Detta med 

hänsyn till att rapporterna ska hanteras av skattemyndigheterna och även utbytas mellan andra 

länder. Skatteverket behöver också anpassa IT-system till de nya reglerna för att kunna hantera 

rapporterna.98 

Den nya lagstiftningen avseende land-för-land-rapportering syftar inte till att påverka 

skatteintäkterna. Lagstiftningen berör hur informationen ska upprättas samt hur land-för-land-

rapporteringen sedan ska gå till. Land-för-land-rapporteringen ska vara ett hjälpmedel för 

skattemyndigheterna som sedan ska se till att rätt skatt betalas i rätt land. Det finns därför 

möjlighet för att ändringar i företagens skattepliktiga inkomster resulterar i att beskattningen 

tilldelas Sverige. Land-för-land-rapporteringen kan även påverka företagens beteenden, vilket 

kan resultera i att skatteflykt och skatteundandragande motverkas. Det kan i sin tur leda till att 

skatteintäkterna ökar.99 

OECD har gjort bedömningen att multinationella företag betalar mellan 4 till 8,5 procent 

lägre bolagsskatt i förhållande till jämförbara företag inom landet. Land-för-land-

rapporteringen kommer därmed medföra ett bättre konkurrensförhållande mellan 

multinationella företag och mindre företag. Land-för-land-rapporteringen kommer även 

medföra att enskilda personer och andra företag får vetskap om att skattefel inte heller 

accepteras bland multinationella företag. Det innebär att skattesystemet får en starkare 

legitimitet samt att företagen får en indikation om att det är viktigt att göra rätt för sig.100 

    

4.4.1 Land-för-land-rapporternas innehåll 

Land-för-land-rapporterna ska innehålla följande: 

• Information om koncernen  

• Intäkter  

• Vinst eller förlust före inkomstskatt 

• Betalad inkomstskatt 

• Årets ackumulerade inkomstskatt 

                                                           
96 Prop. 2016/17:47, s. 60. 
97 Prop. 2016/17:47, s. 79. 
98 Prop. 2016/17:47, s. 80. 
99 Prop. 2016/17:47, s. 76. 
100 Prop. 2016/17:47, s. 76. 
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• Aktiekapital 

• Ackumulerade vinstmedel 

• Antalet anställda  

• Materiella tillgångar bortsett från kontanter 

 

De ovanstående punkterna ska vara fördelade på de länder där koncernen har bedrivit sin 

verksamhet. Rapporten ska även innehålla namn eller annan identitet på alla enheter som ingår 

i koncernen, deras hemvist samt de verksamheter som bedrivs. Land-för-land-rapporteringen 

lämnas enligt ett färdigställt formulär som alla länder ska använda sig av.101 

 Syftet med rapporteringen är att land-för-land-rapporterna ska lämnas mellan länderna. 

Därför är det viktigt att innehållet i rapporterna är detsamma, oavsett vilket företag det är som 

lämnar rapporten. Eftersom land-för-land-rapporterna ska lämnas mellan ländernas 

skattemyndigheter är det viktigt att rapporteringen utformas enhetligt och enligt OECD:s 

standard. Det ovan nämnda är det som utgör och avser en land-för-land-rapport. Skulle det ske 

att någon uppgift saknas eller är ofullständig, får ändå de uppgifter som har lämnats anses utgöra 

en land-för-land-rapport.102  

 

4.4.2 Land-för-land-rapporternas användningsområde 

Syftet med land-för-land-rapporteringen är inte att skattemyndigheterna ska kunna använda sig 

av dessa för att besluta om beskattning. Det övergripande ändamålet med land-för-land-

rapporteringen är att skattemyndigheterna ska kunna analysera riskerna vid internprissättning, 

samt andra risker som kan medföra att ländernas skattebaser eroderas om vinster förflyttas till 

andra länder.103 

Det ska inte vara möjligt att dra slutsatser om att det föreligger fel vid internprissättningen 

genom att enbart se till innehållet i rapporten. Emellertid får Skatteverket använda rapporten i 

en urvalsprocess för att starta en utredning angående internprissättningen eller andra 

skattefrågor genom en skatterevision. Detta kan i sin tur leda till att resultatet av 

näringsverksamheten justeras i efterhand.104  

Land-för-land-rapporteringens användningsområde syftar till att de nationella 

skattemyndigheterna får en gemensam översikt av koncernernas verksamhet i de olika 

länderna.105 Skattemyndigheterna ska med hjälp av land-för-land-rapporteringen kunna bedöma 

huruvida felprissättningar har uppkommit mellan företagen samt hur fördelningen av vinster 

har skett.106  

 

4.4.3 Skattesekretess  

Informationen och uppgifterna i land-för-land-rapporterna ska omfattas av reglerna i 

offentlighets-och sekretesslag (2009:400), OSL. Remissinstanserna vidhåller att innehållet i 

land-för-land-rapporterna som kommer hanteras av skattemyndigheterna ställer höga krav på 

sekretess.107 

                                                           
101 Prop. 2016/17:47, s. 59. 
102 Prop. 2016/17:47, s. 60. 
103 Prop. 2016/17:47, s. 63. 
104 Prop. 2016/17:47, s. 64. 
105 Hultqvist, Kommentar till Action 13 – TP-dokumentation, SvSkT, 2014, s. 804. 
106 Hultqvist, Kommentar till Action 13 – TP-dokumentation, SvSkT, 2014, s. 804. 
107 Prop. 2016/17:47, s. 62. 
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 Sekretessen ska gälla för de uppgifter i land-för-land-rapporterna som Skatteverket tar emot. 

Det följer av både MCAA och 27 kap. 1 och 5 §§ OSL. Någon specifik bestämmelse om 

sekretess angående hanteringen av land-för-land-rapporter behöver därför inte införas i den 

svenska lagstiftningen.108   

 En intressant aspekt är huruvida sekretessen i samband med land-för-land-rapporteringen 

ska behandlas. En utav de största farhågorna för företagen är just bristande sekretesskydd. Det 

kommer säkerligen förekomma att utomstående vill ha tillgång till den information som 

rapporterna och dokumentationen innehåller. Journalister och även konkurrenter skulle kunna 

få kännedom om information som skulle kunna vara skadligt för företagen.109  

 Den koncerngemensamma delen avseende dokumentationsskyldigheten samt land-för-land-

rapporteringen kommer att få stor spridning, eftersom de ska vara tillgängliga för de nationella 

skattemyndigheterna. Det är viktigt att lägga på minnet att det inte finns några 

sekretessbestämmelser som är starkare än dess svagaste länk. Skulle det hända att uppgifterna 

blir helt eller delvis offentliga i något utav länderna kan det orsaka stor skada för företagen.110  

 

4.5 EU-direktivet avseende land-för-land-rapportering implementeras i den 

svenska rätten 

Förutom att Sverige ska implementera OECD:s standard i den svenska rätten, ska även EU-

direktivet avseende land-för-land-rapportering implementeras.111 EU-direktivet har för avsikt 

att implementera OECD:s standard i EU-rätten, vilket innebär att de av EU:s medlemsländer 

som inte har undertecknat MCAA blir bundna till OECD:s standard genom EU-

medlemskapet.112  

 Det ska ske en parallell tillämpning av MCAA och EU-direktivet. Detta för att minska 

arbetsbördan för Skatteverket och företagen när dessa ska implementeras i den svenska rätten. 

Därför ska de implementeras samtidigt på ett så enhetligt sätt som möjligt.113  

 

4.5.1 Sambandet mellan MCAA och EU-direktivet 

Både MCAA och EU-direktivet syftar till att följa OECD:s standard samt att dessa regler ska 

tillämpas på ett så enhetligt sätt som möjligt. Vad gäller EU-direktivet ska det gälla för de 

medlemsstater som inte har undertecknat MCAA. EU-direktivet syftar till att vara tillämpligt 

för alla medlemsstater inom EU. Mot bakgrund av detta är det relevant att både MCAA och 

EU-direktivet införs i den svenska rätten.114  

Både MCAA och EU-direktivet syftar till att land-för-land-rapporteringen ska öka 

tillgängligheten för riskvärdering inom internprissättning samt öka transparensen mellan 

länderna. Förhållandet mellan BEPS-projektet och arbetet inom EU anses något komplext. 

Inom EU finns det en vilja att beakta BEPS-arbetet vid det egna arbetet med problemfrågorna. 

Det är även viktigt inom BEPS-projektet att ta hänsyn till det faktum att inom EU finns det 

gränser för vilka förslag som får läggas fram.115 

 

                                                           
108 Prop. 2016/17:47, s. 63.  
109 Hultqvist, Kommentar till Action 13 – TP-dokumentation, SvSkT, 2014, s. 805. 
110 Hultqvist, Kommentar till Action 13 – TP-dokumentation, SvSkT, 2014, s. 805. 
111 Prop. 2016/17:47, s. 50. 
112 Prop. 2016/17:47, s. 50. 
113 Prop. 2016/17:47, s. 50. 
114 Prop. 2016/17:47, s. 50. 
115 Hultqvist, Wiman, BEPS – Implementering i svensk skatterätt, SvSkT, 2015, s. 316. 
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4.5.2 EU-kommissionens förslag om offentlig land-för-land-rapportering 

EU-kommissionen har även föreslagit att land-för-land-rapporterna ska lämnas med viss 

offentlighet. Det var i april år 2016 som EU-kommissionen lämnade ett förslag till ändringar i 

EU:s redovisningsdirektiv. Förslaget skulle innebära att företagen skulle offentliggöra land-för-

land-rapporterna på sina webbplatser. Syftet med offentliggörandet grundade sig i att företag 

som bedriver verksamhet inom EU även ska betala rätt skatt där. Kommissionen framförde att 

offentliggörande av land-för-land-rapporterna skulle leda till en offentlig granskning. Denna 

granskning skulle i sin tur medföra en säkerställning av att vinster faktiskt ska betalas där de 

skapas samt främja en diskussion huruvida bristande lagstiftning bör skärpas.116 

 Förslaget om att offentliggöra land-för-land-rapporterna har inneburit splittrande åsikter 

bland medlemsländerna och för att förslaget ska gå igenom krävs det kvalificerad majoritet i 

rådet. Förslaget om offentlig land-för-land-rapportering leder även till frågan vad offentligheten 

ska leda till. OECD har redogjort tydliga riktlinjer för hur land-för-land-rapporterna ska 

användas. Eftersom land-för-land-rapporterna inte ska ligga till grund för beskattningsbeslut 

anses offentligheten i land-för-land-rapporterna inte heller kunna leda till en lösning om hur 

bristande lagstiftning bör skärpas. Sådan offentlighet tros även kunna medföra att företagen 

känner oro för att känslig information måste offentliggöras.117  

 

4.6 Land-för-land-rapporteringen på global nivå 

Länderna ska samarbeta för att se till att avtalet följs och tillämpas i enlighet med OECD:s 

standard. Finns det anledning att anta att en annan stat eller jurisdiktion inte fullföljer avtalet 

ska Skatteverket underrätta landets berörda myndighet. Underrättelse ska ske då det finns skäl 

att anta att en stat eller jurisdiktion har lämnat ofullständiga uppgifter i land-för-land-rapporten, 

eller då det inte har lämnats en land-för-land-rapport överhuvudtaget. Skulle Skatteverket få en 

likande underrättelse från en behörig myndighet i en annan stat eller jurisdiktion ska åtgärder 

vidtas för att land-för-land-rapporten ska lämnas korrekt. Med åtgärder menas det som står 

föreskrivet i svensk lag för land-för-land-rapporteringen.118 

   

4.6.1 Land-för-land-rapporteringen som gemensam standard 

Just nu pågår arbetet bland ett flertal länder att implementera OECD:s standard i den nationella 

lagstiftningen och allt fler länder förväntas implementera denna standard framöver. OECD:s 

medlemsländer och G20-länderna har utarbetat ett ramverk där de länder som är intresserade 

får möjligheten att granska implementeringen av BEPS-projektet. De länder som väljer att 

ansluta sig till detta kommer att delta i granskningsprocessen, vilket innebär att länderna kan se 

över sina skattesystem och identifiera vilka risker som kan relateras till BEPS.119  

 OECD försöker även att arbeta fram ett gemensamt system där land-för-land-rapporterna 

ska kunna utbytas på ett så säkert och smidigt sätt som möjligt. OECD anför att det kan leda till 

en gemensam utveckling av rapporteringen samt kostnadsbesparingar. Detta kommer även 

medföra att utvecklingsländerna kan följa med i utvecklingen med hänsyn till att 

användaravgifterna av systemet kommer återspegla landets förmåga att betala.120   

                                                           
116 Peterson, Segerström, Land-för-land-rapportering, SvSkT, 2016, s. 467. 
117 Peterson, Segerström, Land-för-land-rapportering, SvSkT, 2016, s. 470. 
118 Prop. 2016/17:47, s. 65. 
119 Peterson, Segerström, Land-för-land-rapportering, SvSkT, 2016, s. 467. 
120 Peterson, Segerström, Land-för-land-rapportering, SvSkT, 2016, s. 467-468. 
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4.6.2 Synpunkter angående land-för-land-rapporteringen på global nivå 

USA har sedan en tid tillbaka haft ett bestämmande inflytande över den internationella 

skattepolitiken.121 Det ligger nu i tiden att USA visar hur de vill gå vidare med BEPS-projektet 

och land-för-land-rapporteringen. Det är många beslutsfattare i världen som avvaktar med 

spänning angående vad som väntar BEPS-projektet efter USA-valet.122 Om USA åtar sig att 

utbyta land-för-land-rapporter torde BEPS-projektet vara räddat. Det är svårt att se att USA 

kommer respektera sina BEPS-åtaganden och sedan försöka hindra implementeringen av 

OECD:s standard som länderna ska följa.123 

 I ett öppet brev år 2015 skrev de amerikanska skatteutskottsordförandena till den dåvarande 

finansministern att de oroade sig över vissa delar av BEPS-projektet och vad det kan leda till 

för USA. I synnerhet uttryckte de oro över land-för-land-rapporteringen och vad detta kan leda 

till för de multinationella företagen i USA. De menar även att ”master file”, översikten av den 

koncerngemensamma delen kan leda till att känslig information kan komma att synliggöras för 

USA:s multinationella koncerner.124 

 Om USA skulle dra sig ur BEPS-projektet kan det få allvarliga konsekvenser för projektets 

fortsatta framtid. Det skulle även kunna påverka andra länders åtaganden avseende land-för-

land-rapporteringen. Rapporteringen i sig kommer inte att försummas, men det kan leda till att 

länderna inte fullför rapporteringen med noggrannhet. Land-för-land-rapporteringen är en 

viktig och central del av BEPS-projektet.125 

 

4.7 Sammanfattning 

Mot bakgrund av det ovan anförda kommer det att ske en hel del förändringar i den svenska 

rätten. Med hänsyn till dokumentationsskyldigheten och dokumentationskraven samt den nya 

lagstiftningen angående land-för-land-rapportering. Detta grundar sig i att länderna ska ha en 

gemensam standard med regleringar som bland annat ska förhindra skatteflykt och 

skatteplanering.  

 De nya dokumentationsreglerna består nu av två delar, en koncerngemensam del och en 

företagsspecifik del. De nya delarna ska ge en god överblick över vad som försiggår inom 

koncernen och företagen vad gäller internprissättningspolicy samt gränsöverskridande 

transaktioner mellan närstående företag. Detta för att säkra att internprissättningar ska 

överensstämma med armlängdsprincipen och vad som föreskrivs i kapitel V i OECD:s nya 

riktlinjer.  

 Den nya lagstiftningen angående land-för-land-rapportering består även av två delar. Den 

ena delen består av bestämmelser som reglerar rapporternas innehåll, samt bestämmelser som 

reglerar att rapporterna ska kunna utbytas med andra länder. Den senare delen regleras numera 

genom lag om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet. Bestämmelserna 

om land-för-land-rapportering har även implementerats i SFL, vilket kommer till uttryck genom 

33 a kap. SFL.  

 Det är multinationella företag vars omsättning överstiger 7 miljarder kronor som ska lämna 

land-för-land-rapporter. Rapporteringen ska upprättas genom en gemensam mall som alla 

                                                           
121 Fensby, Kommer BEPS-projektet överleva Trump-administrationen, SN, 2017, s. 190. 
122 Fensby, Kommer BEPS-projektet överleva Trump-administrationen, SN, 2017, s. 189. 
123 Fensby, Kommer BEPS-projektet överleva Trump-administrationen, SN, 2017, s. 190. 

      124 Se det öppna brev som de amerikanska skatteutskottsordförandena (Hatch & Ryan) i den amerikanska   

      kongressen skrivit till den amerikanske finansministern, av den 9 juni 2015. 

      125 Fensby, Kommer BEPS-projektet överleva Trump-administrationen?, SN, 2017, s. 199. 
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länder ska använda. Sedan ska moderbolaget i koncernen lämna rapporten till behörig 

skattemyndighet. Skattemyndigheterna ska även utbyta land-för-land-rapporterna. Reglerna om 

land-för-land-rapportering implementeras i den svenska rätten i enlighet med OECD:s standard, 

MCAA samt EU-direktivet avseende land-för-land-rapportering.  
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5. Analys  

5.1 Inledning 

I detta kapitel kommer det tidigare presenterade materialet att analyseras. Mot bakgrund till den 

tidigare framställningen ligger det minst sagt ett stort arbete bakom den nya lagstiftningen som 

har implementerats i den svenska rätten. Det är inte endast regler som Sverige tillämpar på ett 

nationellt plan, utan det är även en standard som i dagsläget ska följas av 49 länder världen 

över. Därför krävs det att alla länder samarbetar och arbetar för att följa OECD:s standard som 

i sin tur syftar till att bekämpa BEPS-problematiken, såsom skatteplanering och skatteflykt. 

 OECD:s arbete gällande slutrapporterna har tagit tid och därefter har det pågått arbete på 

nationell nivå för att länderna ska kunna implementera OECD:s standard på ett så enhetligt sätt 

som möjligt. Därför är det intressant att studera konsekvenserna av land-för-land-

rapporteringen och vad den kan leda till på längre sikt. Utifrån resultatet av analysen presenteras 

slutsatser och avslutande reflektioner i kapitel 6.   

 

5.2 Syftet med land-för-land-rapporteringen 

Arbetet bakom land-för-land-rapporteringen syftar till att framställa regler som ska öka insynen 

och transparensen bland de multinationella företagen. Det ska i sin tur leda till att skatteflykt 

och skatteplanering motverkas. Syftet med land-för-land-rapporteringen är även att företagen 

ska lämna så mycket information som möjligt angående deras ekonomiska verksamhet samt 

andra aktiviteter inom företagsgruppen.126  

Behöriga skattemyndigheter ska ta del av land-för-land-rapporterna. I ett senare skede när 

skattemyndigheterna har tagit del av land-för-land-rapporterna kan själva arbetet sätta fart. 

Skattemyndigheterna kommer att utbyta rapporterna och lämna besked till behörig myndighet 

om något i land-för-land-rapporten inte har upprättats korrekt.127 Detta är enligt min mening en 

viktig del av rapporteringen som ligger till grund för ett välfungerande samarbete mellan 

länderna. Det torde således leda till att BEPS-problematiken kan motverkas. 

Land-för-land-rapporteringen ska användas som ett verktyg för att kunna kartlägga 

koncernens ekonomiska verksamhet som i en senare granskning kan leda till indikationer om 

olämpliga aktiviteter i företagen på internprissättningsområdet.128 

 

5.2.1 Land-för-land-rapporteringens innebörd 

I samband med BEPS-projektet har ordet transparens används flitigt. När slutrapporten 

angående BEPS Action 13 presenterades talades det om att de nya dokumentationskraven och 

land-för-land-rapporteringen är en ”game changer”. Land-för-land-rapporteringen innebär att 

de multinationella företagen blir allt mer transparenta. Detta innebär vidare att de nationella 

skattemyndigheterna numera får en gemensam översikt av koncernernas verksamhet i de olika 

länderna.129 Med en koncerngemensam del samt land-för-land-rapportering kommer 

skattemyndigheterna få ett verktyg som inte har funnits tidigare. Skattemyndigheterna ska med 

hjälp av land-för-land-rapporteringen kunna bedöma huruvida felprissättningar har uppkommit 

samt annan tveksam fördelning av vinster.130  

                                                           
126 Se avsnitt 3.4.1. 
127 Prop. 2016/17:47, s. 65.  
128 Se avsnitt 4.4.2. 
129 Hultqvist, Kommentar till Action 13 – TP-dokumentation, SvSkT, 2014, s. 804. 
130 Hultqvist, Kommentar till Action 13 – TP-dokumentation, SvSkT, 2014, s. 804. 
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Det är OECD:s standard, översikten samt en kontinuerlig uppdatering av dokumentation som 

leder till ett nytt och banbrytande redskap som inte tidigare varit tillgängligt för 

skattemyndigheterna. Land-för-land-rapporteringen ska leda till ett bättre samarbete mellan 

länderna. Detta kommer leda till en fördel för skattemyndigheterna, genom att de får en bättre 

balans gentemot företagen. De multinationella företagen har tidigare ansetts haft ett 

informationsövertag som har medfört att företagen har spelat ut ländernas skattemyndigheter 

mot varandra.131  

Land-för-land-rapporteringens syfte och innebörd är enligt min mening tydligt. Det finns 

inte något likande verktyg i dagsläget och land-för-land-rapporteringen är möjligtvis ett 

åtagande som kan leda till att BEPS-problematiken motverkas. För Sveriges del innebär land-

för-land-rapporteringen att en gemensam standard har implementerats i den svenska rätten. Det 

innebär även att Sverige är med och deltar i ett arbete som på sikt skapar enhetlighet och 

förutsebarhet. Enhetlighet och förutsebarhet är viktiga delar av land-för-land-rapporteringen 

och det torde vara möjligt att uppnå detta genom att länderna implementerar och tillämpar 

OECD:s standard på ett likartat sätt.132 

Det kan uppfattas att transparensen och insynen bland företagen har varit avsaknad i arbetet 

mot att förhindra skadliga skatteplaneringsmetoder. Enligt min mening är transparensen en 

viktig del av land-för-land-rapporteringen. Det kan det fastställas att land-för-land-

rapporteringen är ett verktyg som Skatteverket ska använda sig av för att kunna granska 

tvivelaktiga företeelser bland företagen. Det är sådan granskning som i sin tur torde leda till att 

osunda skatteplaneringsmetoder upptäcks. Med hjälp av innehållet i land-för-land-rapporterna 

kan Skatteverket kartlägga hur koncernen ser ut och vad som har ägt rum mellan företagen. Det 

innebär således att Skatteverket kan granska företagens internprissättning och hur fördelningen 

av vinster ser ut. 

 

5.3 Problem i samband med land-för-land-rapporteringen 

Land-för-land-rapporteringens syfte att motverka skatteflykt och skatteplanering, samt fördela 

beskattningsunderlaget till rätt land torde båda gott inför framtiden. Emellertid finns det några 

omständigheter som ger indikationer om utmaningar som länderna och land-för-land-

rapporteringen står inför. Dessa problem bör därför studeras närmare för att förstå de 

utmaningar som uppkommer i samband med att land-för-land-rapporteringen snart sätter fart.  

De problem som kan uppstå i samband med land-för-land-rapporteringen är bland annat hur 

sekretesskyddet mellan länderna ska hanteras. Även ökad arbetsbelastning och högre kostnader 

kan vara ett problem som väntar, i synnerhet för företagen. Det föreligger också oklarheter i 

lagstiftningen som bör belysas. Nedan kommer en redogörelse av de problem som land-för-

land-rapporteringen kan medföra. 

 

5.3.1 Sekretesskyddet mellan länderna 

En central fråga gällande land-för-land-rapporteringen är hur sekretesskyddet ska beaktas mot 

bakgrund av att rapporterna ska utbytas mellan länderna. Land-för-land-rapporterna riskerar 

därför att få skadlig spridning och sedan hamna i andra intressenters händer som är nyfikna på 
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innehållet i rapporterna. Det är också viktigt att länderna vet hur de ska hantera innehållet i 

rapporterna vid eventuella rättegångar.133  

Sekretesskyddet torde också vara en fråga om rättssäkerhet eftersom det tar utgångspunkt i 

integritet och mänskliga rättigheter. I samband med att OECD:s standard angående land-för-

land-rapportering implementerades i den svenska rätten infördes det inte någon ytterligare 

sekretessbestämmelse som ska gälla för land-för-land-rapporterna. Istället ska land-för-land-

rapporteringen omfattas av 27 kap. 1 och 5 §§ OSL. I Sverige finns det visserligen 

bestämmelser angående skattesekretessen, men land-för-land-rapporteringen är ett helt nytt 

område som även kräver att reglerna även anpassas därefter. Sekretesskyddet är en viktig fråga 

eftersom land-för-land-rapporterna ska utbytas mellan flera olika länder. Det kräver i sin tur att 

länderna har enhetliga sekretessbestämmelser som är överensstämmande länderna emellan. 

Mot bakgrund av att sekretesskyddet är så pass betydelsefullt för företagen är det därför viktigt 

att två länder som utbyter land-för-land-rapporter inte riskerar att läcka innehållet i rapporterna, 

på grund av att sekretessbestämmelserna i det ena landet är bristande.134   

Enligt MCAA och OECD:s standard förelades länderna att införa bestämmelser om 

sekretess. I Sverige infördes det inte några ytterligare bestämmelser om sekretess i den nya 

lagstiftningen, utan bestämmelserna om skattesekretess enligt OSL är gällande angående land-

för-land-rapporteringen.135 Därför torde Sveriges sekretessbestämmelser angående land-för-

land-rapportering vara tämligen säkra. Frågan är om de övriga ländernas sekretessbestämmelser 

och hanteringen innehållet i land-för-land-rapporterna är säkra, därför är det viktigt att alla 

länder iakttar vikten av sekretessbestämmelser som skyddar företagen. 

 

5.3.2 Arbetsbelastningen och kostnader ökar  

Den nya lagstiftningen angående land-för-land-rapporteringen har inneburit ett omfattande 

arbete för länderna vid implementeringen av OECD:s standard. Land-för-land-rapporteringen 

innebär även ökad arbetsbelastning, inte minst för företagen. Det är en hel del information som 

företagen numera ska upprätta för att sedan rapportera till Skatteverket. Detta torde vara en 

utmaning som väntar företagen i samband med att land-för-land-rapporterna ska upprättas. 

Företagen har inte tidigare upprättat sådana rapporter vilket medför en högre arbetsbelastning 

som till en början kommer ta tid. Arbetsbördan kommer även leda till högre kostnader i 

samband med upprättandet av land-för-land-rapporterna.136  

De kostnader som kan uppkomma för företagen i samband med upprättandet av land-för-

land-rapporterna är främst administrativa kostnader. Det kan även uppkomma kostnader i 

samband med att företagen behöver ta fram system för att upprätta land-för-land-rapporterna 

och dess innehåll. Detta innebär att det väntar en del jobb för företagen en tid framöver, 

eftersom land-för-land-rapporterna ska lämnas in för första gången under år 2017. Emellertid 

menar regeringen att de nya reglerna och upprättandet av land-för-land-rapporter inte ska 

medföra någon ytterligare belastning och börda för företagen. Regeringen vidhåller att 

upprättandet av land-för-land-rapporterna är nödvändigt för att följa OECD:s standard.137 
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Arbetsbelastningen kommer att variera mellan företagen beroende på vilket information som 

finns tillgänglig i företagen138 Detta torde vara en utmaning som kan påverka land-för-land-

rapporteringen på längre sikt. Innehållet i land-för-land-rapporterna ska vara samma oavsett 

vilket företag det är som lämnar rapporten. Skulle något företag ha bättre förutsättningar för ett 

välutvecklat system för land-för-land-rapporteringen kan det leda till att land-för-land-

rapporteringen inte förblir enhetlig. Ett välfungerande samarbete mellan länderna kräver också 

att utbytet av land-för-land-rapporterna sker under någorlunda liknande förutsättningar. 

 

5.3.3 Bristande bestämmelser angående land-för-land-rapporternas innehåll 

Det är många länder som ska delta i utbytet av land-för-land-rapporterna, vilket kan medföra 

att innehållet och upprättandet blir annorlunda från land till land. Visserligen ska land-för-land-

rapporterna upprättas enligt OECD:s standard för att skapa enhetlighet. I förarbetena till lagen 

om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet framkommer det att en land-

för-land-rapport ska anses vara fullgjord oavsett om det saknas en uppgift eller om uppgifterna 

är ofullständiga.139 Enligt min mening kan detta uppfattas som förvirrande för den som ska 

upprätta och lämna land-för-land-rapporterna.  

Tidigare i uppsatsen har det redogjorts för vad land-för-land-rapporterna ska innehålla. 

Dessa uppgifter ska företagen upprätta i land-för-land-rapporterna för att det ska utgöra en land-

för-land-rapport. Likväl menar lagstiftaren att en land-för-land-rapport kan anses fullkomlig 

trots att den saknar fullständiga uppgifter.140 Säg att något land skulle upprätta rapporterna med 

vissa brister, det skulle enligt min uppfattning kunna medföra att ländernas skattemyndigheter 

får ta del av olika uppgifter. Det skulle även kunna leda till att land-för-land-rapporterna som 

verktyg i det analytiska arbetet för riskindikationer försämras.  

För att land-för-land-rapporteringen ska kunna uppfylla sitt syfte krävs det tydliga 

restriktioner om hur företagen ska upprätta land-för-land-rapporterna och vad som händer om 

rapporterna inte lämnas fullständiga. För att kunna motverka erodering av ländernas skattebaser 

fordras det inte regler som kan tänja på företagens spelrum. 

 

5.4 Fiskala fördelar med land-för-land-rapporteringen 

I samband med att den nya lagstiftningen om land-för-land-rapportering infördes i den svenska 

rätten har begrepp som transparens varit på agendan. Att företagen nu blir mer transparenta och 

öppna är något som länderna har kommit överens om, genom bland annat MCAA. Även EU:s 

medlemsländer blir bundna till MCAA genom att OECD:s standard implementeras i EU-rätten. 

Detta innebär att länderna nu står inför genomförandet av en gemensam standard som bland 

annat ska förhindra skatteflykt och skatteplanering.141  

För Skatteverket och andra skattemyndigheter världen över finns det nu ett verktyg som gör 

det möjligt för skattemyndigheterna att få mer insyn i företagen. Det kommer även att leda till 

indikationer om hur företagen ligger till riskmässigt på internspissättningsområdet. 

Multinationella koncerner blir i samband med land-för-land-rapporteringen allt mer 

transparenta, eftersom ländernas skattemyndigheter nu kommer att få en god översikt över 

företagens verksamhet.142  
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Den goda insynen och transparensen medför att företagen hädanefter måste dela med sig av 

sådan information som skattemyndigheterna tidigare inte har fått kännedom om, eftersom land-

för-land-rapportering inte har varit aktuellt tidigare. Visserligen handlar det inte enbart om att 

”sätta dit” länder som skjuter över vinsten till ett lågbeskattat land och på så sätt undkommit 

beskattningen. Det handlar även om att se till att rätt land tilldelas rätt beskattningsunderlag.143 

 Utifrån det tidigare framförda kan det konstateras att transparensen är en viktig grund för 

land-för-land-rapporteringen. Transparensen leder till det faktum att insynen i företagen för 

Skatteverket vidgas och det kan leda till att fler multinationella koncerner ser över sin 

internprissättningspolicy så att vinsten och beskattningsunderlaget hamnar i rätt land. 

 

5.5 Land-för-land-rapporteringens konsekvenser för företagen 

Skatteverket har numera ett nytt verktyg att använda sig av vad gäller analys och 

riskindikationer vid företagens internprissättning. Det innebär att företagen nu har ett extra öga 

på sig att göra rätt från början. Det faktum att Skatteverket har ett nytt verktyg i samband med 

land-för-land-rapporteringen innebär inte endast något negativt för företagen.  

Reglerna om land-för-land-rapporteringen kommer först och främst för företagen leda till att 

företagen måste upprätta korrekt dokumentation om vad som försiggår inom koncernens 

ekonomiska verksamhet. Detta innebär med andra ord att de multinationella koncernerna måste 

informera och dela med sig av nästintill allt till skattemyndigheterna. Till en början kan 

upprättandet av informationen och land-för-land-rapporterna leda till en högre arbetsbelastning 

och ökade kostnader.144  

Den positiva sidan av land-för-land-rapporteringen innebär för företagens del att det 

hädanefter kommer att bli en bättre konkurrens mellan företagen, i synnerhet mellan de 

multinationella företagen och de jämförbara företagen inom landet. Land-för-land-

rapporteringen kommer därmed medföra ett bättre konkurrensförhållande mellan 

multinationella företag och de mindre företagen, eftersom de multinationella företagen 

förhoppningsvis kommer att betala rätt skatt i rätt land.145  

Land-för-land-rapporteringen innebär även att företagen hädanefter kommer att göra mer 

rätt från början vid internprissättning avseende varor och tjänster som säljs mellan företagen i 

koncernen. Att företagen kommer göra mer rätt för sig bör även leda till att synen på de 

multinationella företagen förändras till det mer positiva. 

 

5.6 Land-för-land-rapporteringen i framtiden 

Den nya lagstiftningen om land-för-land-rapportering är i skrivande stund färsk och det finns i 

dagsläget inget vägledande som kan påvisa hur land-för-land-rapporteringen kommer att verka 

bland företagen och skattemyndigheterna. Emellertid torde det vara intressant att studera de 

eventuella konsekvenser som land-för-land-rapporteringen kommer att medföra, eftersom det 

är ett helt nytt åtagande som har införts i den svenska rätten.  

 En hel del nya rutiner väntar för företagen vad gäller upprättandet av land-för-land-

rapporterna samt dokumentationsskyldigheten. Detsamma gäller för Skatteverket och andra 

skattemyndigheter världen över. Det kommer att inkomma uppgifter och information till 

Skatteverket som inte har hanterats tidigare. Det första räkenskapsåret som ska omfattas av 
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land-för-land-rapporteringen är år 2016. Rapporterna ska lämnas in till Skatteverket senast den 

31 december år 2017.146  

 

5.6.1 Land-för-land-rapporteringens inverkan på skatteintäkterna 

Den lagstiftning som nyligen infördes angående land-för-land-rapporteringen och 

dokumentationsskyldigheten berör vilken dokumentation som ska upprättas och hur land-för-

land-rapporteringen ska gå till. Lagstiftningen och land-för-land-rapporteringen anses därför 

inte ha någon direkt inverkan på skatteintäkterna. Syftet med land-för-land-rapporteringen och 

upprättandet av dokumentationen torde innebära att Skatteverket får en indikation om hur det 

ser ut i de multinationella koncernerna. Det kommer i sin tur leda till att de multinationella 

koncernerna som omfattas av land-för-land-rapporteringen kommer att betala rätt skatt i rätt 

land.147  

 Utbytet av land-för-land-rapporterna kommer leda till att Skatteverket kommer att ta emot 

och lämna land-för-land-rapporter till och från andra länder. Visserligen får land-för-land-

rapporterna inte ligga till grund för något beskattningsbeslut, men innehållet i rapporterna kan 

leda till förändringar som ligger till grund för vilka skattepliktiga inkomster som ska hänföras 

till Sverige. Mot bakgrund av att det tidigare inte har funnits regler om land-för-land-

rapportering och utbyte av sådana rapporter kommer det att inkomma ett nytt underlag för 

skattemyndigheterna. Det innebär således att skattemyndigheterna kan göra riskbedömningar 

om koncernernas internprissättning. Land-för-land-rapporteringen är ett krav som vissa 

multinationella koncerner ska följa. Det bör medföra att beteendet bland företagen påverkas, 

vilket i sin tur torde leda till att skatteflykt och planering förhindras.148  

 Om det ovan nämnda uppfylls kan det även leda till att skatteintäkterna ökar. Emellertid är 

det vara svårt att göra en bedömning om hur mycket skatteintäkterna kommer att öka. Den 

varaktiga effekten torde emellertid utgöra en positiv omfattning.149  

Mot bakgrund till det som tidigare framställts betalar multinationella företag avsevärt 

mycket lägre bolagsskatt i förhållande till jämförbara företag inom landet. Land-för-land-

rapporteringen torde därmed resultera i ett bättre konkurrensförhållande mellan multinationella 

företag och mindre företag. Land-för-land-rapporteringen torde även medföra att enskilda 

personer och andra företag får kännedom om att skattefel inte är acceptabelt bland 

multinationella företag. Det innebär positiva konsekvenser för skattesystemet eftersom det 

således får en starkare legitimitet.150 

I förarbetena till lag om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet 

framförs det att det primära syftet med lagstiftningen inte är att öka Sveriges skatteintäkter.151 

Det leder oss tillbaka till det faktum att länderna faktiskt förlorar skatteintäkter på grund av 

situationer där multinationella koncerner betalar mindre skatt än jämförbara inhemska företag. 

Därför är det sannolikt att länderna vill ha sin del av skatteintäkterna som företagen i landet 

genererar. Med hjälp av land-för-land-rapporteringen torde effekterna av det verktyg som 
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Skatteverket nu kan använda sig av leda till att de multinationella företagen betalar rätt skatt i 

rätt land. Det borde följaktligen medföra en ökning av skatteintäkterna. 

 

5.6.2 Globala faktorer kan påverka land-för-land-rapporteringen 

Som tidigare nämnt har USA ett stort inflytande över den internationella skattepolitiken. Detta 

kan även påverka BEPS-projektet och land-för-land-rapporteringen. Mot bakgrund till det 

öppna brevet som skrevs av de två skatteutskottsordförandena till den dåvarande 

finansministern sommaren år 2015, där det påpekades att deltagandet i BEPS-projektet borde 

ses över och att land-för-land-rapporteringen är det som i synnerhet bör ifrågasättas. USA har 

många multinationella företagsgrupper världen över och ett utbyte av land-för-land-rapporter 

skulle kunna innebära stor skada för dessa.152  

 Om USA väljer att inte ansluta sig till utbytet av land-för-land-rapporter kan det även 

innebära stor skada för BEPS-projektet eftersom land-för-land-rapporteringen är kärnan i 

BEPS-projektet. Ett övergivande från USA:s sida kan även medföra inverkan på övriga länders 

inställning till BEPS-projektet. Mot bakgrund av att USA har ett så pass stort inflytande över 

den internationella skattepolitiken innebär det även att USA:s deltagenade i BEPS-projektet är 

av betydelse för projektet och dess framgång.153 

 Utifrån det ovan nämnda kan det konstateras att USA har en betydande roll i den 

internationella skattepolitiken. För BEPS-projektet kan detta få beklagliga konsekvenser om 

USA inte tar ställning till hur de ska förhålla sig till land-för-land-rapporteringen. Enligt min 

uppfattning vågar USA inte riktigt ta ställning till land-för-land-rapporteringen. Det finns 

många multinationella företag som skulle kunna lida av att deras ekonomiska verksamhet ska 

rapporteras och utbytas mellan flera länder. Visserligen är det flera länder som har 

multinationella företagsgrupper världen över som hädanefter ska lämna land-för-land-rapporter 

i enlighet med MCAA. Därför torde inte USA:s frånvaro i land-för-land-rapporteringen skada 

BEPS-projektet i så stor omfattning, såvida övriga länder följer avtalet samt de regler som har 

implementerats i ländernas nationella lagstiftning. 

  

5.6.3 Skatteflykt och skatteplanering i ett framtidsperspektiv 

En viktig tanke som ligger bakom land-för-land-rapporteringen är att den syftar till att motverka 

skatteflykt och skatteplanering genom att transparensen och insynen i företagen ökar i takt med 

utbytet av land-för-land-rapporterna. Idag har 49 länder undertecknat MCAA, vilket innebär att 

det finns ett intresse bland många länder att samarbeta och jobba mot att skatteflykt och 

skatteplanering ska kunna förhindras.154  

Det ger indikationer om att sådana situationer kommer att bli mer skärpta i framtiden. För 

att detta ska kunna uppfyllas krävs det också att alla länder drar sitt strå till stacken för att 

OECD:s standard om land-för-land-rapportering ska kunna tillämpas på ett så enhetligt sätt som 

möjligt mellan länderna.  

Genom en gemensam standard som tar sikte på att öka transparensen hos de multinationella 

företagen har Skatteverket och övriga skattemyndigheter i världen ett verktyg att använda sig 

av. Det är ett verktyg som skattemyndigheterna kan använda sig av för riskanalyser vid 

företagens internprissättning.155 Sedan kan det göras en bedömning hur företagens 
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internprissättning ser ut i förhållande till de risker som internprissättningen kan leda till. Själva 

land-för-land-rapporten i sig kan inte ligga till grund för något beskattningsbeslut, men den kan 

användas i en urvalsprocess för att inleda en utredning om internprissättningen. Emellertid får 

inte heller land-för-land-rapporten användas för att leta efter fel vid ett företags 

internprissättning.156 Därför är det svårt att avgöra om själva land-för-land-rapporteringen 

kommer leda till att skatteflykt och skatteplanering förhindras. Visserligen kommer land-för-

land-rapporteringen att medföra mer träffsäkra analyser som Skatteverket kan använda sig av 

vid granskning av företagen. Det kan i sin tur medföra att skadliga beteenden hos företagen 

upptäcks, men frågan är då vad Skatteverket kan göra för att förhindra beteendet.  

Det kan fastställas att det nu finns ett verktyg som gör det möjligt för Skatteverket att 

upptäcka riskfyllda internprissättningssituationer, som i sin tur kan leda till att vinstöverföringar 

till lågskatteländer motverkas. Utifrån det som tidigare framställts är det svårt att utläsa vilka 

exakta konsekvenser land-för-land-rapporteringen kommer att ha på situationer som skatteflykt 

och skatteplanering. Om land-för-land-rapporteringen på längre sikt uppfyller sitt syfte, samt 

ett välfungerande samarbete mellan länderna torde osunda skatteplaneringsmetoder kunna 

motverkas.  Åtagandet talar snarare för en positiv effekt som kan motverka skatteflykt och 

skatteplanering än att rättsläget skulle försämras.  

 

5.7 Fördelar med land-för-land-rapporteringen 

Det finns många faktorer som talar för att land-för-land-rapporteringen kommer att få en positiv 

betydelse för ländernas skattemyndigheter. Land-för-land-rapporteringen är en del av OECD:s 

standard inom BEPS-projektet och Action 13. Det är många länder som i dagsläget har 

undertecknat MCAA och som även ska implementera denna standard i den nationella 

lagstiftningen.157 Detta är således ett tecken på att länderna tillsammans går mot enhetlighet 

samt förutsebarhet för att motverka BEPS-problematiken. Detta torde vara en positiv del av 

projektet som enligt min mening bör belysas. Med hjälp av land-för-land-rapporteringen och 

den enhetliga standard som den medför, torde det även innebära att länderna vill arbeta för goda 

konkurrensförhållanden.158  

Problemet med att företagen minskar sitt värde i landet där det är verksamt genom att 

företaget beskattas i ett annat land bör enligt min mening förändras i samband med land-för-

land-rapporteringen. Land-för-land-rapporteringen syftar till att motverka sådana situationer 

och det leder därmed till att företagen blir mer värdefulla där de är verksamma.159 Detta är enligt 

min uppfattning en positiv konsekvens av land-för-land-rapporteringen och det torde även leda 

till att företagen ökar sitt värde i det land där de är verksamma.  

Reglerna angående land-för-land-rapporteringen är en gemensam standard och länderna ska 

därför implementera och tillämpa dessa så enhetligt som möjligt. En enhetlig tillämpning av 

OECD:s standard leder även till att land-för-land-rapporteringen sker på ett likartat sätt av 

länderna.160 Detta är enligt min uppfattning en positiv faktor som kan leda till att land-för-land-

rapporteringen lyckas och BEPS-problematiken motverkas. Om de länder som har undertecknat 

MCAA samarbetar för att lyckas med land-för-land-rapporteringen kan det hindra att 

internprissättningssituationer utnyttjas för att förflytta vinsten till ett lågskatteland.    

                                                           
156 Prop. 2016/17:47, s. 64. 
157 Peterson, Segerström, Land-för-land-rapportering, SvSkT, 2016, s. 467. 
158 Prop. 2016/17:47, s. 76. 
159 Monsenego, En överblick över BEPS-projektet, SN, 2014, s. 4. 
160 Prop. 2016/17:47, s. 50. 
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Land-för-land-rapporteringen är en viktig del av BEPS-projektet och med hjälp av en 

välfungerande land-för-land-rapportering kan länderna ta ett steg i rätt riktning och motverka 

att ländernas skattebaser eroderas.161 Med hänsyn till att land-för-land-rapporteringen sker 

automatiskt mellan länderna kommer de behöriga skattemyndigheterna kunna underrätta 

varandra om något land inte har upprättat rapporten korrekt eller likande.162 Det är också en 

sådan faktor som torde leda till att land-för-land-rapporteringen kommer att bli ett bra verktyg 

framöver. Land-för-land-rapporteringen är en gemensam standard och användbart för alla 

länders skattemyndigheter vid bedömningen av de multinationella företagens ekonomiska 

verksamhet. 

Det kan konstateras att land-för-land-rapporteringen öppnar upp nya möjligheter för 

skattemyndigheterna att granska koncernernas ekonomiska verksamhet. Det är ett 

revolutionerande verktyg som mycket troligt kommer att ge konkreta analyser och indikationer 

om hur företagens internprissättning ser ut samt hur vinsten har beskattats.163 Detta är således 

ett åtagande som leder till att skatteflykt och skatteplanering motverkas. Följaktligen får land-

för-land-rapporteringen positiva effekter på ländernas skattebaser, genom att beskattningen 

tilldelas rätt land. Det innebär även att vinster inte kan allokeras till lågskatteland.    

  

 

  

                                                           
161 Prop. 2016/17:47, s. 25. 
162 Prop. 2016/17:47, s. 65. 
163 Se avsnitt 3.4. 
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6. Slutsatser och avslutande reflektioner 

6.1 Vad innebär land-för-land-rapporteringen för Sveriges del? 

Land-för-land-rapporteringen kommer innebära att Skatteverket hädanefter har ett verktyg som 

kan användas vid riskanalyser för att se hur företagen ligger till riskmässigt på 

internprissättningsområdet. Land-för-land-rapporteringen kommer även innebära att 

transparensen och insynen ökar bland de multinationella företagen, eftersom land-för-land-

rapporterna ska utbytas mellan länderna. Land-för-land-rapporteringen kommer ge en god 

översikt och inblick i koncernens ekonomiska verksamhet.  

 För företagen kommer land-för-land-rapporteringen att innebära högre arbetsbelastning till 

en början eftersom rapporteringen är ett nytt åtagande som inte har hanterats tidigare. Med tiden 

kommer land-för-land-rapporteringen att få en positiv mening för företagen. Land-för-land-

rapporteringen kommer sannolikt medföra att de multinationella företagen kommer att 

beskattas i det land där de är verksamma och skapar ett värde. Det innebär att risken för 

erodering av ländernas skattebaser minskas. För Sveriges del kommer det troligtvis även 

innebära att skatteintäkterna kommer att öka. Om syftet med land-för-land-rapporteringen 

uppfylls kan det leda till en stabil varaktighet som i sin tur ger ett positivt resultat av ökade 

skatteintäkter. 

Land-för-land-rapporteringen innebär även att enskilda och andra företag får vetskap om att 

det inte under några omständigheter är acceptabelt för multinationella företag att undkomma 

bolagsskatten i det land där företaget är verksamt. Det medför även att de multinationella 

företagen inte längre kan spela ut länderna mot varandra, eftersom land-för-land-rapporteringen 

är en gemensam standard som länderna ska tillämpa enhetligt. För Sveriges del har land-för-

land-rapporteringen därför en positiv innebörd, eftersom Sverige hädanefter är med och bidrar 

till att samspelet mellan länderna ska fungera i samband med utbytet av land-för-land-

rapporterna. På sikt kommer det medföra att den svenska rätten tar del av en internationell 

standard som skapar förutsebarhet för myndigheterna och företagen. 

   

6.2 Vilka problem kan uppstå i samband med land-för-land-rapporteringen? 

Utbytet av land-för-land-rapporter är en ny förbindelse inom skatteområdet. Land-för-land-

rapporterna ska även utbytas internationellt mellan flera länder och det innebär att länderna 

måste tillämpa OECD:s standard så enhetligt som möjligt. Den problematik som kan 

uppkomma i samband med land-för-land-rapporteringen är främst sekretesshotet mot företagen. 

För att land-för-land-rapporterna ska kunna utbytas mellan länderna kräver detta förutsägbara 

bestämmelser angående sekretesskyddet för innehållet i rapporterna. Förutsägbara 

sekretessbestämmelser grundar sig även i rättssäkerhet och att det inte får förekomma läckor 

där företagen lider skada av att innehållet i rapporterna får spridning. Sekretesskyddet är ett 

problem och förhoppningsvis har länderna starka sekretessbestämmelser som kommer att 

skydda innehållet i land-för-land-rapporterna och företagen. 

 Vidare kommer land-för-land-rapporteringen att innebära en högre arbetsbörda, i synnerhet 

för företagen eftersom de ska upprätta land-för-land-rapporterna och sedan inlämna rapporten 

till behörig skattemyndighet. Detta kan anses problematiskt eftersom arbetsbelastningen även 

leder till ökade kostnader. Dessa omständigheter kommer troligtvis att mildras i takt med att 

företagen kommer in i de nya rutinerna som land-för-land-rapporteringen kräver. 

 USA:s frånvaro och inställning i fråga om BEPS-projektet och land-för-land-rapporteringen 

har även väckt viss oro. Mot bakgrund till att USA har betydande inflytande över den 

internationella skattepolitiken, har det även uppstått frågetecken kring BEPS-projektets framtid 
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om USA bojkottar land-för-land-rapporteringen. Onekligen är det en problematisk 

omständighet som sätter land-för-land-rapporteringen i obalans om USA väljer att inte delta. 

BEPS-projektet och land-för-land-rapporteringen torde i sig inte vara förlorat om de övriga 

länderna som undertecknad MCAA förhåller sig till avtalet samt den nationella lagstiftningen.  

 

6.3 Vilka konsekvenser kommer land-för-land-rapporteringen att ha på 

skatteområdet?  

Av analysen kan det utläsas att land-för-land-rapporteringen kommer att ha en viss inverkan på 

skatteintäkterna och arbetet mot skatteflykt och skatteplanering. I samband med att land-för-

land-rapporterna inkommer till Skatteverket kan det göras en bedömning om innehållet i 

rapporterna. Innehållet i rapporterna kan ligga till grund för bedömningar som sedan kan leda 

till förändringar om vilka skattepliktiga inkomster som ska hänföras till Sverige.  

 Reglerna angående land-för-land-rapportering omfattar multinationella koncerner med en 

omsättning som överstiger 7 miljarder kronor. Att lämna land-för-land-rapporter är även ett 

krav, vilket i sin tur bör motverka beteenden som leder till att ländernas skattebaser eroderas. 

Om detta lyckas kommer även skatteintäkterna att öka. Det svårt att avgöra hur mycket 

skatteintäkterna kommer att öka, men med en varaktighet kommer det att få ett positivt utslag. 

Konsekvensen av land-för-land-rapporteringen kan ses genom att Skatteverket numera har 

ett verktyg som ger en god överblick och insyn i företagens verksamhet. Det resulterar också i 

att de multinationella företagen blir allt mer transparenta. Med hjälp av land-för-land-

rapporteringen kommer Skatteverket kunna kartlägga multinationella företagsgruppers 

ekonomiska verksamhet. Det innebär således att företagen inte kan undanhålla information 

avseende internprissättning och hur vinster har sedan har beskattats. Den positiva effekten av 

detta innebär således att Skatteverket hädanefter har ett träffsäkert verktyg som kan användas 

vid granskning av internprissättningsområdet.  

På sikt kommer land-för-land-rapporteringen leda till ett bättre konkurrensförhållande 

mellan de multinationella företagen och jämförbara inhemska företag. Detta med anledning av 

att de multinationella företagen kommer att beskattas med den bolagsskatt i det land där 

företaget är verksamt. Det kommer leda till att företagen får vetskap om att det är viktigt att 

göra rätt för sig, vilket även medför att skattesystemet får en starkare legitimitet.  

 

6.4 Avslutande reflektioner och de lege ferenda 

Av studien kan det utläsas att frågorna kring land-för-land-rapporteringen ligger till stor del i 

framtidens händer att avgöra. Mot bakgrund av att land-för-land-rapporteringen är ett helt nytt 

område är det också svårt att förutspå hur skatteområdet kommer att påverkas av land-för-land-

rapporteringen. Med förutsägbara och rättssäkra regler kommer BEPS-projektet och land-för-

land-rapporteringen säkerligen bli ett positivt åtagande inom skatteområdet. 

 Det ska onekligen bli intressant att följa BEPS-projektet och land-för-land-rapporteringen 

framöver. År 2020 ska OECD genomföra en utvärdering av BEPS-projektet där alla åtgärder 

ska analyseras för att stämma av om de har uppfyllt sin funktion. Fram till dess har land-för-

land-rapporteringen pågått i ett antal år och det ska därför bli mycket spännande att se hur den 

har påverkat skatteområdet.  

Det ska även bli spännande att följa hur Sverige kommer att påverkas av land-för-land-

rapporteringen i ett offentligfinansiellt perspektiv. Sverige har visserligen inte någon stor roll i 

BEPS-projektet och land-för-land-rapporteringen. Om länderna förhåller sig till OECD:s 
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standard och tillämpar reglerna på ett enhetligt sätt torde samtliga länders medverkan vara 

värdefullt för BEPS-projektets framtid.   
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