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1 Inledning 

1.1 Problembeskrivning 

Idag är det vanligt förekommande att koncerner återfinns i flera länder och att 
handel mellan företag i en koncern sker. Skatteverket, SKV, uppskattar att den 
internationella handeln mellan företag inom samma intressegemenskap uppgår till 
60 % av den totala handeln.1 För att det inte ska bli under- eller överpriser, inga 
marknadsmässiga priser, mellan företag som handlar med varandra inom samma 
koncern, finns det regler som motverkar detta som till exempel internprissättning. 
Reglerna för internprissättning i svensk rätt återfinns i 14 kap. 19 § 
inkomstskattelagen (SFS 1999:1229), IL, även kallad armlängdsprincipen.  
Internprissättningen är idag en av de viktigaste skattefrågorna för internationellt 
verksamma företag. 

”Populär metod är att via internprissättning manipulera bokföringen vid 
internhandel inom samma koncern för att på så sätt föra över vinsten 
obeskattad till skatteparadis. Detta är ingen detaljfråga. Enligt OECD utgörs 
60 procent av världshandeln av internhandel inom transnationella 
koncerner.”2 

För att SKV ska kunna bedöma om gränsöverskridande transaktioner inom en 
ekonomisk intressegemenskap har skett till armlängdsprincipen föreligger det 
numer dokumentationskrav i svensk rätt för gränsöverskridande transaktioner. 
Kravet innebär att varje gränsöverskridande transaktion måste redogöras av 
omfattande dokumentation. Detta krav infördes i svensk rätt år 2007 i 19 kap. 2 a 
– b §§ lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter (SFS 2001:1227), LSK. 
Införandet av dokumentationen innebära inte att armlängdsprincipen ändras i sak 
och bevisbördan ligger fortfarande kvar på SKV.3 Skälen för att 
dokumentationskravet infördes var att (1) skattekontrollen ska bli mer effektiv, (2) 
att företagen ska veta mer om vad som krävs i utredningsstadiet, (3) en ökad 
medvetenhet hos företagen, (4) en mer enhetlig dokumentation och (5) Sveriges 
skatteintresse ska hävdas bättre mot andra länders intresse.4 

I 39 kap. 15 § skatteförfarandelagen (SFS 2012:1244), SFL, framgår det att den 
som har inkomst i näringsverksamhet och har gjort transaktioner med företag som 
är begränsad skattskyldig inom en ekonomisk intressegemenskap ska föra 
dokumentation.  Enligt 39 kap. 16 § SFL ska dokumentation innehålla uppgifter 
som krävs för att SKV ska göra en bedömning om transaktionen har skett till 
marknadsmässigt värde. I förarbeten framgår ramarna för dokumentationen, som 
var de samma som i 19 kap. 2 b § LSK. Till dokumentationskravet i rätten har 
SKV meddelat om föreskrifter, SKVFS 2007:1. OECD och EU har skapat 
rekommendationer för dokumentationskrav för företag i ekonomisk 
intressegemenskap.5 SKV hade ambitionen vid skapandet av SKVFS 2007:1 att 
de skulle föreligga med proportionalitet och att dokumentationen endast behövde 

                                                        
1 Skatteverket, Internprissättning. 
2 Andersson, Nilsson, m.fl., Vi vill inte bidra till skatteflykt, SvD opinion. 
3 Andersson, SvSkT 2007, s. 144. 
4 Norell, Billgert, SvSkT 2010, s. 65. 
5 Andersson, SvSkT 2007, s. 143. 
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innehålla upplysningar för att kunna göra en rimlig bedömning av interna 
transaktioner. 

Skatterätten följer legalitetsprincipen d.v.s. ingen skatt utan lag.6 Det innebär att 
skattelagarna måste stiftas av riksdagen, som inte kan delegera kompetens till 
någon annan att stifta lag. Det som riksdagen kan göra är att tilldela sig själv och 
regering normgivningsmakt, som kan delegeras till offentliga organ.7 När 
offentliga organ får normgivningsmakt kan de meddela om föreskrifter. Dessa 
föreskrifter får inte tillföra något väsentligt nytt än vad som står i lag om inte är en 
otydlig en lag.  På skatteområdet råder delegationsförbud för riksdagen enligt 8 
kap. 3 § regeringsformen (SFS 1974:152), RF. Förbudet innebär att riksdagen inte 
kan delegera normgivningsmakten på skatteområdet, förutom tull och avgifter, till 
regeringen eller myndigheter. Regeringen kan däremot meddela om 
verkställighetsföreskrifter enligt 8 kap. 7 § RF, eller bemyndiga myndighet till 
regeringen att meddela om verkställighetsföreskrifter enligt 8 kap. 11 § RF. 

SKV:s verkställighetsföreskrifter, SKVFS 2007:1 om dokumentation av 
prissättning mellan företag i intressegemenskap, är utsatta för kritik på grund av 
att föreskrifterna anses sträcka sig längre än vad de har rätt att göra enligt lag.8 
Om föreskrifterna sträcker sig längre än vad som är tillåtet kan de ses som 
rekommendationer som saknar bindande karaktär.9 Den skattskyldige kan då fritt 
utforma dokumentationen på ett vis som praktiskt passar personen. SKV kan 
genom ett vanligt kontrollförfarande begära in uppgifter enligt 40 kap. 1 § SFL.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka dokumentationskraven för 
internprissättning som återfinns i 39 kap. 16 § SFL ur ett konstitutionellt 
perspektiv. De frågeställningar uppsatsen ämnar är; 

- Hur förhåller sig SKVFS 2007:1 till legalitetsprincipen? 

- Hur förhåller sig SKVFS 2007:1 till normgivningen i 8 kap. RF? 

- Om inte föreskrifterna i SKVFS 2007:1 är tillåtna, hur bör de vara 
utformade? 

 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen fokuserar på internprissättningens dokumentationskrav i 39 kap. 16 § 
SFL samt 8 kap. RF och avgränsar en del från internprissättningens materiella 
regler. Från internprissättningens materiella regler kommer armlängdsprincipen 
och korrigeringsregeln att tas upp övergripande. Uppsatsen kommer att undersöka 
hur dokumentationskraven ur ett konstitutionellt perspektiv. Inom den 

                                                        
6 Påhlsson, Konstitutionell skatterätt, 2013, s. 25. 
7 A.a., s. 29. 
8 A.a., s. 33. 
9 Hultqvist, SvSkT 2007, s. 406. 



 3 

konstitutionella rätten avgränsar uppsatsen mot legalitetsprincipen, 
normgivningsmakten och regeringens eller myndigheter till regeringens rätt att 
meddela om verkställighetsföreskrifter. Uppsatsen avgränsar sig till rättsfall som 
är efter 1974 års RF. 

 

1.4 Metod 

1.4.1 Rättsdogmatisk metod 

Rättsdogmatikens mål är att framställa rättsordningen som ett koherent nät av 
huvudregler och undantag.10 Rättsdogmatiska metoden använder sig i hög grad av 
analys och systematisering av juridiska begrepp. Metoden beskriver reglerna för 
gällande rätt på olika områden och dessa områdens struktur. Rättsdogmatiken 
utvecklar normativa ståndpunkter som berättigar och kritiserar delar av gällande 
rätten.11 Detta resulterar i rättens yttre system. Inom rättsdogmatiken består den av 
värderande ståndpunkter. Dessa ståndpunkter skiljer sig från moraliska, eftersom 
bundna rättskällor har större vikt i rättsdogmatiken än moralen. Inom 
rättsdogmatiken utgör värderingar en nödvändig beståndsdel. Eftersom 
rättsdogmatiken inte är rent deskriptiv, men å andra sidan inte heller rent 
normativ. 

Rättsdogmatiska metoden har fått kritik och ansetts som osäker.12 Metoden har 
också beskrivit som vag, ibland motsägelsefull och att rättsargumentationen är 
relativt fri och rättskällorna är heterogena.13 Trots kritiken är metoden användbar 
för att svara på juridiska syften och att rekonstruera rättsregler och/eller lösningar 
på rättsliga problem.  Osäkerheten är relaterad till tre punkter.14 Första punkten är 
frågan om rättsdogmatik kan ses som vetenskaplig metod. Andra punkten avser 
objektet som undersöks, det vill säga rättssystemet. Tredje punkten är värden och 
värderingar som har betydelse i rättsdogmatiken.15 

Jareborg beskriver att ordet dogmatik med leder tanken till teologi och med det 
bristande förutsättningslöshet.16 Rättsdogmatiska metoden kopplar samman 
rekonstruktion av gällande rätt och begränsningar genom maktutövande lagstiftare 
och domstolar. Enligt Jareborg hindrar inte detta att vidga perspektivet vid 
rättsdogmatisk argumentation, eftersom rättsdogmatiska metoden är systemintern 
i motsats till andra rättsvetenskapliga metoder. Metoden utgår från en speciell 
bundenhet för att möjligt identifiera systemet, med andra ord maktutövning. 

Den generella rättsdogmatiken omfattas av den traditionella rättskälleläran och 
den juridiska argumentationsläran.17 Den traditionella rättsläran består utav flertal 

                                                        
10 Peczenik, SvJT 2005, s. 249. 
11 A.a., s. 250. 
12 Jareborg, SvJT 2004, s. 7. 
13 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 53 och Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 
21, i; Korling, Zamboni (red.), Juridisk metodlära. 
14 Jareborg, SvJT 2004, s. 8. 
15 A.a., s. 9. 
16 A.a., s. 4. 
17 Peczenik, SvJT 2005, s. 251. 
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problemområden.18 Ett av problemområdena är en generell och berör systematisk 
framställning av olika slags rättskällor och juridisk argumentation samt källans 
legitimitet, auktoritet och dess vikt i en juridisk argumentation. Den juridiska 
argumentationen tar sikte på att analysera och beskriva gällande rätt, genom att 
använda rättskällors legitimitet och auktoritet mot varandra.  

1.4.2 Rättsekonomi 

Rättsekonomi innebär att rätten analyseras från ett externt och ekonomiskt 
perspektiv.19 Ekonomi är läran om hushållandet av resurser. Rättsekonomi innebär 
då att analysera rätten utifrån ekonomiperspektiv. Rättsekonomi ser inte rätten 
som eget autonomt system, utan som öppet system. Metoden förutsätter att 
individer och marknadsaktörer beter sig rationellt.20 De rationella valen görs på 
fullständig information och individen kan därmed välja utifrån sina preferenser. 
Problemet i verkligheten är att alla individer inte agera på detta rationella sätt, 
samtidigt som individen sällan har tillgång till fullständig information. 

Rättsekonomisk analys kan antingen vara positiv eller normativ.21 Positiv analys 
innebär att förklara rätten som den är. Sådan analys visar på hur lagstiftningen 
eller domstolar främjar ekonomisk effektivitet. Normativ analys innebär att visa 
hur rätten borde vara. Exempel på normativ analys kan vara att visa på 
straffbestämmelser som inte är tillräckligt avskräckande. Argumentation kan då 
vara att straffskalan borde skärpas. 

Rättsekonomin är ifrågasatt på framförallt två saker.22 Det första är om individer 
beter sig ekonomisk rationellt. Individers preferenser förändras med tiden, regler 
och institutioner. Rättsekonomin är byggt på antaganden och dessa antaganden 
försvaras inte av empirin. Det andra är att rättsekonomi antar att ekonomisk 
välfärd är ett värde som rätten bör främja. 

 

1.4.3 Metoddiskussion 

Målet med rättsdogmatiska metoden är att framställa rättsordning som ett 
koherent system av huvudregler och undantag.23 Metoden beskriver gällande rätt 
på skilda områden och dess uppbyggnad. I hög grad brukas metoden för analys 
och systematisering av juridiska begrepp. Rättsekonomin däremot fokuserar på att 
analysera rätten utifrån ett ekonomiskt perspektiv.24 Analysen från rättsekonomin 
visar på hur lagstiftningen eller domstolar främjar ekonomin. 

Det finns nackdelar med båda metoderna. Den rättsekonomiska metoden är byggd 
på antaganden och saknar empiri, vilket gör att det finns en osäkerhet kring 
metoden.25 Den rättsdogmatiska metoden är ifrågasatt som som vetenskaplig 

                                                        
18 A.a., s. 252. 
19 Venegas, Rättsekonomi, s. 175, i; Kortling, Zamboni (red.), Juridisk metodlära. 
20 A.a., s. 177. 
21 A.a., s. 178. 
22 A.a., s. 194. 
23 Se avsnitt 1.4.1. 
24 Se avsnitt 1.4.2. 
25 Se avsnitt 1.4.2. 
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metod, då rättssystemet analyseras utifrån juridiska rättskällor.26 Personen som 
analyserar får då inte något externperspektiv på rättssystemet. Den 
rättsdogmatiska metoden har däremot visat sig användbar för att just svara på 
juridiska syften och rekonstruera rättsregler. 

Det kan tolkas som att den rättsdogmatiska metoden fokuserar på att beskriva 
gällande rätt för ett problemområde och framställa ett koherent system, kontra 
rättsekonomin som tar sikte på att analysera rätten utifrån ett ekonomiskt 
perspektiv. Utifrån denna uppsats syfte och frågeställningar hade rättsekonomiskt 
metod inte blivit korrekt. Med ett annat syfte och andra frågeställningar hade 
rättsekonomi givit ett intressant perspektiv. Den rättsdogmatiska metoden ger 
däremot en inblick inifrån rättssystemet om det valda syftet och 
frågeställningarna, som skildrar valt område och dess juridiska uppbyggnad. 

För att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar kommer jag använda mig av 
den rättsdogmatiska metoden. Trots nackdelen och osäkerheten kring metoden så 
är den mycket användbar för att svara på juridiska syften, rekonstruera rättsregler 
och/eller lösningar på rättsliga problem. Jag valde bort den rättsekonomiska 
metoden för att den lämpar sig inte för uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 

1.4.4 Rättskällelära 

Rättskälleläran redogör, klargör, rättfärdigar och kritiserar rättskällelärorna.27  
Peczeniks rättskällelära är fördelad på tre nivåer och dessa rättskällenormer delas 
upp i vad som ska beaktas, bör beaktas och får beaktas.28 

- Rättskällor som ska beaktas i juridisk argumentation är lagar och 
föreskrifter.29 Ska beaktas innebär att rättskällan är av bindande karaktär.30 

- Rättskällor som bör beaktas i juridisk argumentation är prejudikat, 
förarbeten och internationella konventioner.31 Internationella konventioner 
syftar på vad som ligger till grund för svensk lagstiftning. Rättskällor som 
inte är bindande, men som bör beaktas har ett visst förklaringsvärde.32 

- Rättskällor som får beaktas vid juridisk argumentation är institutionella 
rekommendationer, beslut från myndigheter eller domstolar som inte är 
prejudicerade.33 I denna grad ingår det också rättsvetenskaplig litteratur 
och utländsk rätt till viss del. Rättskällor som får beaktas är som de som 
bör beaktas, att dessa rättskällor inte är bindande.34 Skillnaden mellan 
dessa två är att rättskällor som bör beaktas är viktigare. 

                                                        
26 Se avsnitt 1.4.1. 
27 Peczenik, Vad är rätt?, s. 212. 
28 Peczenik, Schött, SvJT 1993, s. 726. 
29 Peczenik, Vad är rätt?, s. 214. 
30 A.a., s. 218. 
31 A.a., s. 215. 
32 A.a., s. 219. 
33 A.a., s. 215 f. 
34 A.a., s. 219. 
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Uppsatsen följer Peczeniks rättskällelära för klassificering av rättskällor. 
Dokumentationskraven för internprissättningen infördes i svensk rätt år 2007, 
men ännu finns inget prejudicerande rättsfall på området. Däremot finns det 
rättsfall som behandlat andra föreskrifter från SKV och som prövat om 
föreskrifterna har gått för långt. De viktigaste rättskällorna för uppsatsen är 
lagtext, föreskrifter, förarbeten, till viss del prejudikat, rättsvetenskaplig litteratur 
och meddelande från SKV. 

 

1.5 Forskningsläget 

För att kunna svara på uppsatsens frågeställningar har litteratur kompletterats 
utifrån lagtext, förarbeten och rättspraxis. I andra kapitlet som handlar om den 
konstitutionella rätten, har stor tyngd lagts på avhandlingarna från Hultqvist och 
Påhlsson samt litteratur från Strömberg. Tredje kapitlet handlar om 
internprissättning, dess dokumentationskrav och artiklar som behandlar just 
dokumentationskravet. 

Avhandlingen från Hultqvist behandlar legalitetsprincipen för 
inkomstbeskattning.35 Det som avhandlingen bidrar med till uppsatsen, är 
beskrivning av legalitetsprincipen, delegationsmöjligheten av normgivningen på 
skatteområdet och uppbyggnaden och användandet av verkställighetsföreskrifter. 
Påhlssons avhandling handlar om Riksskatteverkets, RSV, rekommendationer.36 I 
avhandlingen har han undersökt RSV:s uttalanden och dess tyngd i rättskälleläran. 
Rekommendationerna är RSV:s syn på hur skattelagar ska tolkas och tillämpas. 
Det kapitlet i hans avhandling som bidragit mest till denna uppsats är kapitlet om 
RSV:s behörighet att lämna allmänna råd och andra uttalanden.37 Kapitlet 
beskriver normgivningen i RF, legalitetsprincipen och verkställighetsföreskrifter. 
Strömbergs bok beskriver grundligen normgivningsmakten och hur den är 
uppbyggd.38 

I tredje kapitlet fokuserar på internprissättningens dokumentationskrav. Studier på 
detta område har i Sverige gjorts genom artiklar som beskriver kravets 
utformning, tolkning och dess legalitet. De som tycker till främst är Hultqvist och 
Lodin. Hultqvist diskuterar i sin artikel om föreskrifterna SKVFS 2007:1 är 
bindande eller inte.39 Lodin däremot ifrågasätter i sin artikel om SKVFS 2007:1 
och SKV M 2007:25 är rimliga och om de är proportionerliga till hantering av 
dokumentationen.40 

 

                                                        
35 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattning. 
36 Påhlsson, Riksskatteverkets rekommendationer.  
37 Påhlsson, Riksskatteverkets rekommendationer, s. 76 ff. 
38 Strömberg, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform. 
39 Hultqvist, SvSkT 2007. 
40 Lodin, SvSkT 2007. 
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1.6 Disposition 

Andra kapitlet börjar med en mindre presentation av RF för att sedan redogöra för 
den konstitutionella rätten med fokus på legalitetsprincipen, normgivningen och 
verkställighetsföreskrifter. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

I uppsatsens tredje kapitel ges en introduktion av armlängdsprincipen och den 
svenska korrigeringsregeln.  Kapitlet fortsätter med att beskriva 
dokumentationskravet för internprissättning i den svenska rätten samt motiven till 
lagen. I slutet av kapitlet finns en sammanfattning av internprissättning och dess 
dokumentationskrav. 

Kapitel fyra analyserar kapitel två och tre. Denna analys är strukturerad utifrån 
frågeställningarna i syftet. Först analyseras gällande rätt och sista avsnittet 
presenteras alternativa lösningar för dokumentationskraven i rätten. 

Uppsatsen avslutas i kapitel 5 som presenterar mina slutsatser. Kapitlet är 
strukturerat efter uppsatsens frågeställningar. 
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2 Konstitutionell rätt 

2.1 Regeringsformen 

Regeringsformen är en av de fyra grundlagarna i Sverige. RF bygger på fri 
åsiktsbildning, allmän och lika rösträtt.41 I RF fastställs huvuduppgifterna för 
riksdagen, regeringen, domstolarna och förvaltningsmyndigheterna. År 2010 
fastslog riksdagen en reformerad RF. Reformeringen innebar bland annat att 
uppenbarhetsrekvisitet vid lagprövning togs bort och att domstolarnas 
självständiga ställning markeras.42 

I 1 kap. 1 § RF framgår det att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. 
Paragrafen visar folkets suveränitet och att demokratins idéer är vägledande inom 
samhällets alla områden.43 Enligt 1 kap. 4 § RF så är riksdagen folkets främsta 
företrädare och stiftar lag, beslutar om skatt till staten samt bestämmer hur statens 
medel ska brukas. Ur 1 kap. 4 § RF anses det att beskattningsmakten är så 
betydelsefull att den nämns vid sidan av lagstiftningsmakten.44 Ur 1809 års RF 
uttrycktes, ”svenska folkets urgamla rätt att sig beskatta utövas av riksdagen 
allena”. 

I 8 kap. RF som heter lagar och andra föreskrifter avser normer som meddelas av 
svenska organ.45 Terminologin används av praktiska skäl, trots att det finns 
normer av andra slag än de som behandlas i RF.46 Normerna beslutas i viss 
ordning, den ordningen fördelas av normgivningsmakten i flera steg med viss 
systematik.47 Det görs en separation mellan riksdagens primära lagområde och 
regeringens primärområde. Det primära lagområdet framgår framförallt i 
paragraferna 8 kap. 2 – 6 §§ RF.48 

I 8 kap. 1 § RF framgår det att föreskrifter meddelas av riksdagen i lag och av 
regeringen i förordning. Enligt 8 kap. 2 § RF ska föreskrifter meddelas i lag, i 
andra stycket återges förhållandet mellan privat person och det offentliga, primära 
lagområdet.49 I 8 kap. 3 § RF regleras riksdagens möjlighet att delegera 
normgivningen till regeringen.50 Enligt 8 kap. 7 § RF finns regerings 
restkompetens som innebär bland annat att regeringen kan delegera 
verkställighetsföreskrifter till regeringens myndigheter.51 I 8 kap. 10 § RF kan 
riksdagen delegera kompetens till regeringen. Därefter kan regeringen delegera 
vidare kompetens till förvaltningsmyndighet om riksdagen godkänt denna 
delegering. 

 

                                                        
41 Prop. 1973:90, s. 1. 
42 Prop. 2009/10:80, s. 1. 
43 Se, Hirschfeldt, Regeringsformen (10 april 2014, Karnov), kommentar till 1 kap. 1 §. 
44 Se, Hirschfeldt, Regeringsformen (10 april 2014, Karnov), kommentar till 1 kap. 4 §. 
45 Prop. 2009/10:80, s. 216. 
46 Strömberg, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, s. 32. 
47 Påhlsson, Konstitutionell skatterätt, s. 29. 
48 Prop. 2009/10:80, s. 216. 
49 Se kapitel 2.2. 
50 Se kapitel 2.3. 
51 Se kapitel 2.4 
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2.2 Legalitetsprincipen 

Den skatterättsliga legalitetsprincipen (nullum tributum sine lege) har utvecklats 
ur den straffrättsliga legalitetsprincipen (nulla poene sine lege och nullum crimen 

sine lege).52 Ljungman uttalade sig om skatterättsltiga legalitetsprincipens 
utveckling: 

”Den ofta omdebatterade, men i vår rätt aldrig övergivna satsen nulla poena 
sine lege lär åtminstone tillsvidare kompletteras med satsen nullum tributum 
sine lege”.53 

Den skatterättsliga principen uttrycks nullum tributum sine lege, vilket betyder 
ingen skatt utan lag.54 Legalitetsprincipen kopplas ihop med 
retroaktivitetsförbudet i 2 kap. 10 § 2 st. RF.55 När 2 kap 10 § 2 st. RF stiftades 
var skälet att tillgodose rättssäkerhetsintresset och förutsebarheten. Hultqvist 
menar att retroaktivitetsförbudet kan ses som en del av legalitetsprincipen.56 
Legalitetsprincipen återfinns i 8 kap. 2 § RF. Den del av paragrafen som rör 
skatterätten är 8 kap. 2 § 1 st. 2 p. RF och rör förhållandet mellan den enskilde 
och det allmänna. Det allmänna avser i första hand staten och kommuner.57 

Legalitetsprincipen tar sikte på gränsdragningen mellan normgivning och 
rättstillämpning.58 I 1 kap. 1 § 3 st. RF framgår det i att den offentliga makten ska 
utövas under lagarna. Från samhällets sida har regeln ansetts så grundläggande att 
regeln slogs fast i RF:s inledningsparagraf.59 Det innebär att legalitetsprincipen 
har stor betydelse inom den offentliga rätten på grund av kompetensfördelning, 
förutsebarhetsskäl och rättssäkerhetsskäl. Grund är att noggrant upprätthålla 
gränser mellan olika verksamheter för normgivning och rättstillämpning.60  

Legalitetsprincipen i skatterätten har identiskt samband med legalitetsprincipen i 
straffrätten.61 Traditionellt har skattebeslut varit tvunget att ha stöd i lag.62 
Principen innebär att medborgarna endast kan påföras skatt som är uttryckt i lag 
och får inte tolkas med hänsyn till vad SKV anser vara skäligt.63 Rättsskipningen 
blir då fri från godtycke och förutsebarhet. 

För att kunna ta ut skatt syftar legalitetsprincipen till att skatten i första hand ska 
ha stöd av föreskrift och föreskriftskravet.64 Det antas att ett förbud mot 
analogitolkning inom skatterätten föreligger. Enligt legalitetsprincipen får inte en 
lag tillämpas utanför sitt betydelseområde.65 Vilket torde innebära att a contrario-
tolkning också är förbjuden. Om SKV:s rekommendationer tillämpas för att 

                                                        
52 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 3. 
53 Ljungman, Om skattefordran och skatterestitution, s. 21 f.  
54 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 5. 
55 A.a., s. 6. 
56 Ibid. 
57 Strömberg, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, s. 73. 
58 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 73. 
59 Påhlsson, Riksskatteverkets rekommendationer, s. 131. 
60 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 73. 
61 Ibid. 
62 Påhlsson, Riksskatteverkets rekommendationer, s. 131. 
63 A.a., s. 132. 
64 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 74. 
65 Påhlsson, Riksskatteverkets rekommendationer, s. 132. 
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påföra skatt utan lagstöd, anses tillämpningen strida mot legalitetsprincipen.66 
Däremot om rekommendationerna framstår som neutrala i förhållandet till 
lagregeln som de avser uppstår ingen konflikt med legalitetsprincipen. Skulle en 
rekommendation framstå som utvidgande eller inskränkande av befintlig 
bestämmelse betydelseområde kan detta leda till att legalitetsprincipen åsidosätts. 
Föreskrifter får inte tillämpas utanför sitt betydelseområde. Legalitetsprincipen 
som grundar sig på legitimitet kan vid normutfyllning undermineras.67 

SKV får inte tolka lagarna utanför det säkra betydelseområdet det vill säga om 
tolkningen medför att mer skatt tas ut än om inte SKV hade agerat.68 SKV får inte 
utan stöd uppföra nya rekvisit undantaget om rekommendationen utgör en 
språklig förklaring av ett otydligt eller vagt rekvisit. Om SKV:s tolkning har stöd i 
förarbetena, så bör rekommendationen vara förenlig med legalitetsprincipen. Om 
en rekommendation strider mot legalitetsprincipen så anses rekommendationen 
ligga utanför SKV:s kompetens att lämna rekommendationen.69  

Regelpyramiden beskriver föreskriftskravet för rättshierarkin i ordningen och 
vilken föreskrift som har störst tyngd.70 Tyngst i rangordningen är grundlagarna, 
därefter kommer lagar, förordningar och föreskrifter av myndigheter. Det som 
saknas i pyramiden är EU-direktiv. 

 

Figur 1. Regelpyramiden.71  

 

                                                        
66 Påhlsson, Riksskatteverkets rekommendationer, s. 133. 
67 Olsson, Punktskatter, s. 39. 
68 Påhlsson, Riksskatteverkets rekommendationer, s. 134. 
69 Ibid. 
70 Bull, Sterzel, Regeringsformen, s. 190. 
71 Ibid. 
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2.3 Normgivningsmakten 

I 1 kap. 1 § RF och 1 kap. 4 § RF framgår att all offentlig normgivning måste 
grundas på ett beslut av riksdagen.72 I 8 kap. RF tilldelar riksdagen sig själv och 
regeringen normgivningsmakten. Enligt 8 kap. 2 § RF ska föreskrifter meddelas 
genom lag. I 8 kap. 2 § 1 st. 2 p. RF framgår gränsdragningen mellan den 
civilrättsliga och den offentliga lagstiftningen. Genom 8 kap. 2 § 1 st. 2 p. RF kan 
normgivningen delegeras.73  

I 8 kap. 3 § RF kan riksdagen bemyndiga regeringen att meddela om föreskrifter. 
Makten kan i sin tur delegeras vidare till andra offentliga verksamheter enligt 8 
kap. 10 § RF. Normgivningsmakten kan ske i flera steg. Grundläggande 
skiljelinjen går mellan riksdagens primärområde och regeringens primärområde, 
även kallad regeringens restkompetens.74 Primära lagområdet regleras i 8 kap. 2 § 
RF och om det faller inom fakultativa eller obligatoriska regleras det i 8 kap. 3 § 
RF.75 Det primära lagområdet delas in i det obligatoriska lagområdet och det 
fakultativa lagområdet.76 Normgivningen för civilrätten och delar av offentliga 
rätten tillhör det obligatoriska lagområdet.77 I 8 kap. 3 § RF anges att riksdagen 
kan delegera makten till regeringen förutom i undantagsområdena. Delegationen 
kan inte ske om annat än generell skatt.78 79 År 2010 infördes reformerad RF 
vilket innebar att den tidigare lydelsen av 8 kap. 3 § RF som hade fått mycket 
kritik, för att den tidigare räknade upp områden där delegationen var möjlig.80 
Den tidigare lydelsen ledde till extensiva tillämpningar.  

Regeringen eller myndighet till regeringen kan meddela om 
verkställighetsföreskrifter med stöd i 8 kap. 7 § 1 st. p. 1 och 11 §§ RF som avser 
ämnen som ligger inom det obligatoriska lagområdet. Föreskrifter om skatt tillhör 
i princip det obligatoriska lagområdet.81 Det gäller inte bara materiella regler utan 
också de regler som avser skatteförfarandet.82 

Departementschefen hävdar att målen med kompetensfördelning för det första är 
att beskriva det primära lagområdets kärna med normgivningsområdet hos 
riksdag.83 Det andra är att göra en gränsdragning mellan riksdagens och 
regeringens faktiska normgivningsområden. Genom att kunna delegera 
normgivningskompetensen möjliggörs en klar och smidig kompetensreglering och 
lag kan bli mer detaljerad än vad som är möjligt i grundlag. Departementschefen 
yttrade följande: 

”För att en reglering av normgivningskompetensens fördelning mellan 
statsorganen skall kunna ge dessa erforderlig ledning samt förebygga 
konstitutionella tvister angående legaliteten i deras agerande, måste den 

                                                        
72 Påhlsson, Riksskatteverkets rekommendationer, s. 79. 
73 Se, Jermsten (24 april 2014, Karnov), kommentar till 8 kap. 2 § RF. 
74 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 133. 
75 Holmberg, Stjernquist, m.fl., Grundlagarna, s. 364. 
76 Prop. 2009/10:80, s. 216. 
77 Påhlsson, Riksskatteverkets rekommendationer, s. 79. 
78 Strömberg, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, s. 77. 
79 Holmberg, Stjernquist, m.fl., Grundlagarna, s. 380. 
80 A.a., s. 377 f. 
81 Strömberg, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, s. 77. 
82 Prop. 1973:90, s. 302. 
83 A.a., s. 205. 
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utformas på sådant sätt, att den blir klar till sin innebörd. Regleringen får å 
andra sidan inte vara så utförlig, att man kommer i konflikt med kravet på 
översiktlighet. Man bör vidare se till att den metod som man använder något 
så när klart ger uttryck för de bakom kompetensregleringen liggande 
grundsatserna.”84 

Skatterätten tillhör den del av offentligrätten som regleras genom det obligatoriska 
lagområdet.85 Ingen skatt utan lag.86 Det innebär att regeringen och SKV endast 
kan bidra till normgivningen genom verkställighetsföreskrifter.87 För det 
fakultativa lagområdet kan normgivningsmakten fördelas till regeringen som i sin 
tur, om riksdagen medger det, fördela till myndigheter enligt 8 kap. 10 § RF. 

Som nämnt i ovan text så kan riksdagen meddela om lagar, regeringen kan 
meddela om förordningar och myndigheter meddela om föreskrifter. Detta kallas 
för polycentri, att rätten produceras av flera organ.88 

 

2.4 Verkställighetsföreskrifter 

Inom skatterätten är delegationsutrymmet för normgivningen liten.89 Emellertid 
har regeringen rätt att själva meddela eller delegera rätten att meddela föreskrifter 
angående verkställighet enligt 8 kap. 7 och 11 §§ RF. Föreskrifterna kan gälla 
lagar inom obligatoriska lagområdet.90 Strömberg hävdar att 
verkställighetsföreskrift också kan vara inom det fakultativa området.91 Ju mer 
detaljerad en lag är desto mindre blir utrymmet för reglering i 
verkställighetsföreskriften.92 Vilket torde begränsa nödvändigheten av 
verkställighetsföreskrifter. 

Regeln för verkställighetsföreskrifter är kortfattad och vag.93 Allmänt kan 
föreskrifterna vara av två slag det administrativa och det materiellt 
kompletterande. Enligt grundlagsberedningens förslag ska begreppet ”föreskrifter 
om verkställighet av lag” ha en obestämd innebörd.94 Beredningsgruppen ansåg 
att det var nödvändigt att ha gränsen mellan lag och tillämpningsföreskrift 
flytande.95 Regeringen har genom RF kompetensen att meddela om verkställighet 
utan att behöva bli bemyndigande från riksdag, men det är vanligt att regeringen 
blir bemyndigad i lag.96 Huvudregeln är att en regel måste tas upp i lag. 
Verkställighetsföreskrifter har sin största betydelse inom riksdagens obligatoriska 
lagområde som avser offentligrättsliga föreskrifter, inte minst inom 
skatteområdet.97 

                                                        
84 Prop. 1973:90, s. 205. 
85 Påhlsson, Riksskatteverkets rekommendationer, s. 79. 
86 Påhlsson, Konstitutionell skatterätt, s. 25. 
87 Påhlsson, Riksskatteverkets rekommendationer, s. 79. 
88 Påhlsson, SN 1996, s. 575. 
89 Påhlsson, Riksskatteverkets rekommendationer, s. 82. 
90 Ibid och Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 130. 
91 Strömberg, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, s. 130. 
92 Prop. 1973:90, s. 211. 
93 Ibid. 
94 SOU 1972:15, s. 24 och 104. 
95 Strömberg, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, s. 129. 
96 Holmberg, Stjernquist, m.fl., Grundlagarna, s. 391. 
97 Prop. 1986/87:166, s. 239. 
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Enligt Strömberg har regeringens behörighet när det gäller att meddela om 
verkställighetsföreskrifter mindre räckvidd än den normgivningsmakt som blivit 
delegerad från riksdag.98 Om riksdagen nöjer sig med att fastslå vissa allmänna 
principer i en ramlagstiftning och överlåter regeringen att meddela om 
preciserande föreskrifter så är det möjligt inom det delegationsbara området. Men 
om det inte är möjligt att delegera så måste riksdagen göra en uttömmande 
reglering i lag. Däremot i 8 kap. 7 § RF så är regeringen direkt bemyndigad att 
meddela om verkställighetsföreskrifter till alla lagar, med begränsning mot 
riksdag och riksdagens myndigheter. 

I propositionen framgår det att verkställighetsföreskrifter i första hand bör vara av 
administrativ karaktär.99 Gällande verkställighetsföreskrifter av materiell karaktär 
ska lagen vara så detaljerad att regleringen inte tillför något väsentligt nytt. 
Termen ”detaljerad” är ett mycket vagt uttryck.100 Vagheten är en förutsättning för 
att lagregel ska behövas fyllas ut. Strömberg anser att detta är RF:s svagaste punkt 
i regleringen av normgivningsmakten. I verkligheten finns det stora möjligheter 
att sätta reglerna om normgivningsmaktens fördelning ur spel genom 
verkställighetsföreskrifter. Detta motiveras med att:  

”verkställighetsföreskriftens form får således inte beslutas om något som kan 
upplevas som ett nytt åliggande för enskilda eller om något som kan 
betraktas som ett tidigare ej föreliggande ingrepp i enskildas personliga eller 
ekonomiska förhållanden.”101 

Precision hos verkställighetsföreskrift i materiellt hänseende som inte tillför 
väsentligt nytt är enligt Strömberg oklart.102 Gränsdragningen mellan 
administrativa och materiella verkställighetsföreskrifter är inte klar, särskilt när 
det gäller verkställighetsföreskrifter till förfarandelagar. Vad som innebär med 
termen ”väsentligt nytt” i förhållande till lagtext är svårbedömt och beror på 
precisionen av lagen.103 Vilket torde tolkas som att det beror på från fall till fall. 
Även om en allmän lagtext kan medföra en öppen reglering i sak så får inte 
verkställighetsföreskrifter tillföra något nytt i sak. 104 

Enligt Påhlsson har rättspraxis lagt stor vikt på motivuttalanden.105 RSV:s 
föreskrifter har flertalet gånger prövats106 av RR. I vissa av fallen gick 
verkställighetsföreskrifterna längre än vad man i förarbetena till RF ansågs tillåtet 
som i RÅ 1986 ref. 158 och 1988 ref. 151, och därmed kunde RSV:s 
verkställighetsföreskrifter inte tillämpas.  

Det kan tolkas från motivuttalanden till RF att verkställighetsföreskrifter av 
materiell karaktär är tillåtna.107 Detta gäller endast om lagregeln som ska 
kompletteras med princip som är vägledande för utformningen av 

                                                        
98 Strömberg, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, s. 130. 
99 Prop. 1973:90, s. 211. 
100 Strömberg, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, s. 146 f. 
101 Prop. 1973:90, s. 211. 
102 Strömberg, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, s. 132. 
103 Bull, Sterzel, Regeringsformen, s. 204. 
104 Ibid. 
105 Påhlsson, Riksskatteverkets rekommendationer, s. 82. 
106 Se RÅ80 1:35, RÅ81 1:52, RÅ83 1:85, RÅ85 1:5, RÅ 1986 ref. 158, RÅ 1987 ref. 21, RÅ 
1988 ref. 146, RÅ 1988 ref. 151 och RÅ 2007 ref. 4. 
107 Strömberg, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, s. 146. 
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verkställighetsföreskriften. I normgivningspraxis har denna tolkning vunnit 
särskilt stöd. Lagrådet har lyckats genomdriva grunderna för regeringens 
verkställighetsföreskrifter i lagtext. Särskilt har det uppmärksammats inom 
fastighetstaxeringsområdet samt i vissa fall vid beräkning av penningbelopp. 

Det kan uppkomma normkollision mellan verkställighetsföreskrifter eftersom 
regeringens kompetens vilar på 8 kap. 7 § RF och kan där igenom delegera 
föreskrifter till myndighet. Samtidigt kan riksdagen i 8 kap. 8 § RF delegera 
föreskrifter i samma ämne. Detta hände i fallen RÅ 1987 ref. 21 och RÅ 1988 ref. 
146. I bägge fallen har myndigheterna blivit bemyndigade av både riksdagen och 
regeringen med stöd av 8 kap. 7 – 8 §§ RF. Hultqvist nämner att det finns två 
lösningar på normkonflikten.108 Den första är att underkänna regeringens 
kompetensföreskrift med motiveringen att riksdagen enligt 8 kap. 8 § RF har trätt 
in på regerings kompetensområde. Bristen i första lösningen är att riksdagen inte 
kan ta ifrån regeringens kompetens, utan endast ge riksdagen möjlighet att besluta 
i ämnet. Den andra lösningen är att ge regeringens verkställighetsföreskrifter 
företräde framför myndighetens verkställighetsföreskrifter vilket normhierarkin 
och 11 kap. 14 § RF föreskriver. 

För att en myndighet ska kunna meddela om verkställighetsföreskrifter måste 
regeringen bemyndiga myndigheten enligt 8 kap. 7 och 11 §§ RF. Bemyndigandet 
av regeringen görs igenom förordningar enligt 8 kap. 1 § 2 st. RF. Om en 
myndighet har meddelat verkställighetsföreskrift, men saknar bemyndighet så 
gäller inte verkställighetsföreskriften.109 När verkställighetsföreskriften är 
beslutad hos myndigheten ska uppgiften lämnas i ingressen, 18 b § 
författningssamlingsförordningen (SFS 1976:725).  

Som framgått tidigare i avsnittet kan regeringen bemyndiga beslut om föreskrifter 
till myndigheterna. Dock kan inte riksdagen delegera föreskriftkompetens 
beträffande skatt till regeringen, enligt 8 kap. 3 § RF. Hultqvist menar att det inte 
är någon skillnad mellan att riksdagen direkt bemyndigar regeringen för att 
utfärda föreskrifter inom vissa områden eller att riksdagen beslutar om allmänna 
föreskrifter som sedan tilläggs med verkställighetsföreskrifter.110 Möjligheten för 
regeringen att delegera normgivning till SKV återfinns i 8 kap. 7 och 11 §§ RF. 
Regeringen måste dock vara uppmärksam på att det inte blir olovlig delegation av 
normgivningen på skatteområdet enligt 8 kap. 3 § RF.  

Regeringens rätt att meddela och delegera verkställighetsföreskrifter i 8 kap. 7 och 
11 §§ RF har i doktrin varit mycket omdiskuterat.111 Flera har uttalat sig om hur 
lagen bör tolkas och det finns flera uppfattningar om den tillåtna utformningen av 
verkställighetsföreskrifterna. Det som har diskuterats mest är att utrymmet för 
föreskrifter är litet på skatteområdet, men det kan också vara ett medvetet val av 
statsmakten för att på så vis hålla nere antalet föreskrifter från myndigheter. 

På inkomstskatteområdet har praxis godtagit schablonvärden, men inte 
preciserande rekvisit för t.ex. förutsättningar för avdrag.112 Däremot kan utrymmet 

                                                        
108 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 138. 
109 A.a., s. 139. 
110 A.a., s. 146. 
111 Påhlsson, Riksskatteverkets rekommendationer, s. 83.  
112 Hultqvist, Legalitetsprincipen för inkomstbeskattning, s. 184. 
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vara större för verkställighetsföreskrifter gällande skatteförfarande, eftersom dessa 
kan ha neutral karaktär avseende skyldighet vid t.ex. medverkande vid taxering 
och skattekontroll. I vissa rättsområden förekommer det att lag kompletteras med 
förordning som gäller verkställighet och särskilt gällande skatteförfarande.113 
Generella bemyndiganden förekommer sällan numera. Normalt är dessa 
verkställighetsföreskrifter är av administrativ karaktär.  

Om en domstol finner att en föreskrift strider mot överordnad lag eller överordnad 
författning får inte föreskriften tillämpas enligt 11 kap. 14 § RF. 12 kap. 10 § RF 
har samma syfte som 11 kap. 14 § RF, men riktar sig istället till offentligt organ. 
Det offentliga organet får inte tillämpa föreskriften om den stadgade ordningen 
har åsidosatts när föreskriften tillkom. 

I rättsfallet RÅ85 1:5 behandlades RSV:s verkställighetsföreskrifter om beräkning 
av värdearean i småhus vid år 1981 fastighetstaxeringslag (SFS 1979:1152), 
FastTaxL. RR kom fram till att RSV inte överskridit sina befogenheter och att 
verkställighetsföreskrifterna inte stred mot lagens ordalydelse eller förarbetena. 
Verkställighetsföreskrifterna ansågs inte heller ha tillfört lagregeln någon detalj. 
RR prövade RSV:s föreskrifter i rättsfallet RÅ 1988 ref. 151 som gällde avdrag 
för resor mellan bostad och arbetsplats. I fallet var verkställighetsföreskrifterna 
negativt begränsande av bestämmelsen, vilket innebar att en skattskyldige inte 
fick avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats. Domstolen kom fram till att 
verkställighetsföreskrifterna gick utöver vad SKV hade rätt till. RR valde istället 
att tillämpa lagtexten direkt på fallet. RÅ 2007 ref. 4 handlade om år 1997 
fastighetstaxeringslag och om RSV:s verkställighetsföreskrifter om prisutveckling 
och omräkningstal stred mot lag. SKV hade beslutat genom lag angående 
föreskrifter om fastigheters prisutvecklingsområden och omräkningstal. Enligt RR 
var verkställighetsföreskrifterna giltiga och hade stöd i lag och förarbeten. 

Enligt Hultqvist är uttrycket ”föreskrifter om verkställighet” av lag vagt.114 Han 
anser att vid första anblicken att uttrycket gäller administrativa föreskrifter och 
hur lagen ska behandlas i förvaltningen.  Administrativa föreskrifter kan hänföras 
till 8 kap. 7 § 1 st. 2 p. RF. Slutsatsen har dragits utifrån e contrario-perspektiv att 
första punkten måste innebära något mer, annars är den enligt Hultqvist 
meningslös.115 Men i praktiken har 8 kap. 7 § 1 st. 1 p. RF stor betydelse för 
tillämpningen.  

Det finns olika meningar om kravet på hur detaljerat lagrummet måste vara och 
precisering genom verkställandeföreskrifter som kan tillåtas.116 En åsikt är att det 
åligger regeringen och riksdagen att bestämma gränsdragningen. En annan åsikt är 
att utrymmet är begränsat och att det är i första hand åligger domstolarna att 
precisera vaga bestämmelser. Hultqvist anser att precisering av 
verkställighetsföreskrifter är irrelevant, eftersom det styrs av lagstiftningens 
precision.117 

                                                        
113 Strömberg, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, s. 144 f. 
114 Hultqvist, Legalitetsprincipen för inkomstbeskattning, s. 161. 
115 Ibid. 
116 A.a., s. 171. 
117 Hultqvist, Legalitetsprincipen för inkomstbeskattning, s. 171. 
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Utrymmet för materiella skatteföreskrifter för utfyllnad av 
verkställighetsföreskrifter är mycket litet.118 Lagbestämmelsen som ska preciseras 
måste vara detaljerad samtidigt ska inte verkställighetsföreskriften vara utan 
mening. För att någon skyldighet inte ska uppkomma får inte 
verkställighetsföreskrifterna begränsa avdragsmöjligheten eller utöka intäktssidan 
märkbart enligt Hultqvist.119  

”Möjligheterna till verkställighetsföreskrifter på skatteområdet, å ena sidan, 
och de uppställda begränsningarna, å andra sidan, skapar nästan en 
motsägelse. I vart fall blir det fråga om ett mycket begränsat, näst intill 
meningslöst, område för verkställighetsföreskrifter.” 120 

Enligt Hultqvist finns det en klar nackdel med små möjligheter till preciserande 
verkställighetsföreskrifter på beskattningsområdet.121 Nackdelen är att de lägre 
domstolarna och myndigheterna kan komma tillämpa de vaga lagbestämmelserna 
mycket varierande tills en klar praxis har skapats. 

Upphävning av verkställighetsföreskrift sker på samma sätt som föreskrift i 
allmänt.122 Genom att regeringen eller samma myndighet utfärdar en föreskrift om 
att den äldre föreskriften ska upphöra eller ändras. Alternativt är att överordnat 
organ drar tillbaka bemyndigandet eller meddelar om egna föreskrifter. Riksdagen 
kan inte upphäva en myndighets verkställighetsföreskrift. Men riksdagen kan 
genom att precisera lagtext göra att verkställighetsföreskriften blir inaktuell eller 
strida mot lagtexten. 

När regeringen drar tillbaka sitt bemyndigande från myndigheten förlorar 
myndigheten rätten att meddela om nya verkställighetsföreskrifter eller ändra 
dem.123 Vid det tillfället kan inte myndigheten meddela om nya föreskrifter eller 
göra ändringar i befintliga föreskrifter, eftersom myndigheten saknar normgiven 
kompetens. Dock är det inte helt säkert att verkställighetsföreskriften upphör att 
gälla. Eftersom verkställighetsföreskriften blev upprättad när myndigheten var 
bemyndigad och då fortsätter föreskriften att gälla. 

 

2.5 Sammanfattning 

Sverige har fyra grundlagar och RF är en av dem.124 I RF framgår det hur Sverige 
styrs och enligt 1 kap. 1 § RF utgår den offentliga makten från folket. 
Huvuduppgifterna för riksdag, regering, domstolarna och 
förvaltningsmyndigheter framgår i RF. I 1809 års RF uttrycktes, ”svenska folkets 
urgamla rätt att sig beskatta utövas av riksdagen allena”. Uttalandet återspeglas i 1 
kap. 4 § RF vilket gör att beskattningsmakten är så betydelsefull att den nämns 
vid sidan av lagstiftningen. 

                                                        
118 A.a., s. 172. 
119 Ibid. 
120 Ibid. 
121 Ibid. 
122 A.a., s. 144. 
123 Ibid. 
124 Se avsnitt 2.1. 
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Uppsatsen lägger stor vikt på 8 kap. RF som handlar om lagar och andra 
föreskrifter.125 I kapitlet framgår bland annat normgivningsmakten och dess 
delegationsmöjligheter, föreskriftskravet och verkställighetsföreskrifter. 

Den skatterättsliga legalitetsprincipen (nullum tributum sine lege) uttrycks i 8 kap. 
2 § 1 st. 2 p. RF och behandlar förhållandet mellan den enskilde och det 
allmänna.126 När legalitetsprincipen stiftades ville lagstiftararen tillgodose 
rättssäkerhet och förutsebarhet. Principen fokuserar på gränsdragningen mellan 
normgivning och rättstillämpning. Enligt 1 kap. 3 § RF ska den offentliga makten 
utövas under lagarna. Det innebär att legalitetsprincipen har stor betydelse inom 
offentliga rätten för kompetensfördelning, förutsebarhet och rättssäkerhet.  

För att skattskyldig ska kunna påföras skatt måste skatten ha stöd i lag det vill 
säga föreskriftskravet.127 Regelpyramiden ger en god bild av föreskrifternas tyngd 
och ordning. Inom skatterätten föreligger det analogitolkningsförbud som menas 
att en bestämmelse inte får tillämpas utanför sitt betydelseområde.  

Riksdagen kan bemyndiga regeringen att meddela om föreskrifter enligt 8 kap. 3 § 
RF.128 Denna makt kan delegeras vidare om riksdagen medger det enligt 8 kap. 10 
§ RF. Normgivningsmakten kan ske i flera steg, grundläggande skiljelinjen går 
mellan riksdagens primärområde och regeringens primärområde. Enligt 8 kap. 3 § 
RF kan riksdagen delegera rätten om att meddela om föreskrifter förutom på 
skatteområdet exklusive avgifter och tull. 

Delegationsutrymmet för normgivning på skatteområdet är litet från riksdagen.129 
Genom 8 kap. 7 och 11 §§ RF kan regeringen själv meddela om 
verkställighetsföreskrifter eller delegera till myndighet. 
Verkställighetsföreskrifterna kan gälla inom alla områden, även skatteområdet. 
Regeln för verkställighetsföreskrifter är kortfattad och vag. Allmänt kan 
föreskrifterna vara av två slag, administrativa och materiellt kompletterande. 
Tanken var enligt grundlagsberedningen att begreppet ”föreskrifter om 
verkställighet av lag” ska ha obestämd innebörd. Just för att gränsen mellan lag 
och tillämpningsföreskrift ska vara flytande. 

Regeringens behörighet att meddela om verkställighetsföreskrifter har mindre 
räckvidd än den normgivningsmakt som blivit delegerad.130 Riksdagen kan nöja 
sig med att fastslå vissa allmänna principer i en ramlagstiftning och överlåta till 
regeringen att meddela om preciserande föreskrifter. Begränsningen för 
verkställighetsföreskrifter är att ju mer detaljerad en lag är desto mindre blir 
utrymmet för reglering i verkställighetsföreskriften. Om det inte är möjligt att 
delegera så måste riksdagen göra en uttömmande reglering i lag.  

Verkställighetsföreskrifter bör i första hand vara av administrativ karaktär.131 Om 
verkställighetsföreskrifter är av materiell karaktär ska lagen vara så detaljerad att 
regleringen inte tillför något väsentligt nytt. 

                                                        
125 Se avsnitt 2.1. 
126 Se avsnitt 2.2. 
127 Se avsnitt 2.2. 
128 Se avsnitt 2.3. 
129 Se avsnitt 2.4. 
130 Se avsnitt 2.4. 
131 Se avsnitt 2.4. 
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Myndighetens rätt att meddela om verkställighetsföreskrifter kommer genom att 
regeringen bemyndigar myndigheten genom 8 kap. 7 och 11 §§ RF.132 
Bemyndigandet av regeringen ska göras genom förordning enligt 8 kap. 1 § 2 st. 
RF. Om en verkställighetsföreskrift från myndighet saknar bemyndighet saknar 
föreskriften legalitet. 

 

 

 

 

                                                        
132 Se avsnitt 2.4. 
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3 Internprissättning 

3.1 Introduktion till internprissättning 

3.1.1 Vad är internprissättning? 

När företag gör affärer med oberoende företag i utlandet, det vill säga företag som 
saknar juridisk eller ekonomisk koppling till varandra, är transaktionspriset 
marknadsmässigt.133 Om företag gör affärer med företag i utlandet som är inom 
samma koncern, så är det möjligt att affärernas pris kan avvika från det 
marknadsmässiga priset. Utifrån ett skattemässigt perspektiv kan den avvikande 
transaktionen påverka landets skattebas negativt.  

Syftet med internprissättningen är att dela på vinsterna eller förlusterna som 
uppstår vid transaktioner över landsgränser.134 På sätt och vis är 
internprissättningen rättvis mot företagen och länderna som företagen är 
verksamma i. Den mest centrala principen inom internprissättningen är 
armlängdsprincipen som återfinns i den svenska rätten 14 kap. 19 § IL och som 
lyder under namnet korrigeringsregeln.  

 

3.1.2 Armlängdsprincipen 

OECD är en global organisation som arbetar för att främja policys som kommer 
att förbättra ekonomiska och sociala aspekter för människor.135 OECD har tagit 
fram styrdokument för bland annat internprissättning för att skydda ett lands 
skattebas. Redan år 1979 arbetade OECD fram rapporten ”Transfer pricing and 
multinational enterprises”.136 År 1995 tog OECD fram nya riktlinjer för 
internprissättning, ”Transfer pricing guidelines for multinational enterprises and 
tax administrations” och dessa riktlinjer uppdateras frekvent.137 Sedan år 2008 och 
år 2010 ska OECD:s riktlinjer för internprissättning tolkas analogt.138  

I RÅ 1991 ref. 107 yttrade regeringsrätten att OECD:s riktlinjer har ett visst 
rättskällevärde.  

För att bestämma internprissättningen har OECD valt att följa armlängdsprincipen 
för att avgöra värdet för transaktionen är inom en armslängd eller med andra ord 
rimligt.139 För att värdera transaktion med armlängdsprincipen finns det fem 
tekniker och värdet kan variera mellan dem. De fem teknikerna är 
marknadsprismetoden, återförsäljningsmetoden, kostnadsplusmetoden, 
vinstfördelningsmetoden och nettomarginalmetoden.140 Armlängdsprincipen 

                                                        
133 Monsenego, Introduction to transfer pricing, s. 17. 
134 A.a., s. 21. 
135 OECD, The organisation for economic co-operation and development (OECD). 
136 von Koch, SN 1996, s. 264. 
137 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 179. 
138 A.a., s. 177. 
139 Monsenego, Introduction to transfer pricing, s. 22. 
140 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 179. 
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definieras i artikel 9 i OECD:s modell för dubbelskatteavtal.141 Principen brukas i 
OECD:s medlemsländer, men hur den utövas i praktiken kan åtskiljas mellan 
länderna. Dessutom har ett lands internrätt och dubbelskatteavtal påverkan på hur 
armlängdsprincipen ska brukas. OECD:s armlängdsprincip tar inte i sikte på 
motparten av en transaktion, inte heller att gynna ett land före ett annat. 
Armlängdsprincipen är baserad på objektiva faktorer som risker, kostnader, 
fördelar och värden som är sammankopplade med en särskild tjänst eller vara.142 

Trots att armlängdsprincipen är accepterad av OECD:s medlemmar har principen 
varit kritiserad.143 Det som kritiserats är att principen tillåter multinationella 
företag att skattespara genom olika skatteplaneringstekniker, dock är dessa 
tekniker tillåtna från länders interna rätt. Diskussioner har uppstått angående hur 
armlängdsprincipen kan appliceras för att motverka vissa former av 
vinstförflyttningar som påverkar ett lands skattebas. 

 

3.1.3 Korrigeringsregeln 

Inom svenskrätt kallas armlängdsprincipen för korrigeringsregeln.144 I svensk rätt 
är korrigeringsregeln mer begränsad än dess motsvarighet i OECD:s artikel 9 
modell för dubbelskatteavtal, t.ex. korrigeringsregeln gäller inte för transaktioner 
med filialer som OECD:s armlängdprincip gör. Dock är syftet för både reglerna 
det samma, att gränsöverskridande transaktioner ska bedömas med 
armlängdsprincipen. I RÅ 2004 ref. 13 yttrade sig RR om förhållandet mellan 
korrigeringsregeln och allmänna bestämmelser för att beräkna skattepliktig 
inkomst. Domstolen kom fram till att korrigeringsregeln är en specialbestämmelse 
för internationella förhållanden som har företräde framför allmänna bestämmelser 
för beräkning av resultatet i näringsverksamhet. 

14 kap. 19 § IL lyder: 

”Om resultatet av en näringsverksamhet blir lägre till följd av att villkor 
avtalats som avviker från vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan 
oberoende näringsidkare, ska resultatet beräknas till det belopp som det 
skulle ha uppgått till om sådana villkor inte funnits. Detta gäller dock bara 
om 

1. den som på grund av avtalsvillkoren får ett högre resultat inte ska beskattas 
för detta i Sverige enligt bestämmelserna i denna lag eller på grund av ett 
skatteavtal, 

2. det finns sannolika skäl att anta att det finns en ekonomisk 
intressegemenskap mellan parterna, och 

3. det inte av omständigheterna framgår att villkoren kommit till av andra 
skäl än ekonomisk intressegemenskap.” 

14 kap. 20 § IL lyder: 

”Ekonomisk intressegemenskap som avses i 19 § anses föreligga om 

                                                        
141 Monsenego, Introduction to transfer pricing, s. 22. 
142 A.a., s. 24. 
143 A.a., s. 25. 
144 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 176. 
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- en näringsidkare, direkt eller indirekt, deltar i ledningen eller 
övervakningen av en annan näringsidkares företag eller äger del i detta 
företags kapital, eller 

- samma personer, direkt eller indirekt, deltar i ledningen eller övervakningen 
av de båda företagen eller äger del i dessa företags kapital.” 

I 14 kap. 19 § IL framgår kriterierna för korrigeringsregeln. Första stycket 
beskriver avtalsförhållandet mellan parter. Det kan som tolkas att de har 
ekonomisk intressegemenskap om den ena parten har till följd av avtalet fått lägre 
resultat än vad den parten i vanliga fall skulle ha fått om båda var oberoende 
parter. För att tillämpa lagen finns det tre rekvisit. 

Första rekvisitet begränsar till att det ska vara minst två rättssubjekt som ingått 
avtal med varandra. Lagrummet kan alltså inte tillämpas på bolag med filial i 
Sverige, eftersom filial inte är ett eget rättssubjekt. Den utländska avtalsparten 
som har fått högre resultat på grund av avtalet får inte vara skattskyldig i Sverige 
för att lagrummet ska gälla.  

I andra rekvisitet framgår att det ska finnas sannolika skäl för ekonomisk 
intressegemenskap mellan parterna för att lagen ska gälla, intressegemenskap 
preciseras närmare i 14 kap. 20 § IL. Sannolika skäl innebär att det ska finnas ett 
samband mellan internprissättning och intressegemenskap.145  

I tredje rekvisitet ska lagen gälla om avtalsförhållandet är av ekonomisk natur, om 
det är andra omständigheter ska inte lagen gälla. Internprissättningen kan bero på 
andra orsaker än av intressegemenskap, som t.ex. att en ny vara ska lanseras på en 
marknad.146 

Vad ekonomisk intressegemenskap är preciseras i 14 kap. 20 § IL. Det kan vara 
någon som driver näringsverksamhet som direkt eller indirekt deltar i ledningen 
eller övervakar en annans företag eller att näringsidkaren äger en del av företagets 
kapital. Det kan också vara enligt samma lag att en person som direkt eller 
indirekt deltar i ledningen eller övervakar eller äger kapital i båda företagen som 
ingår ett avtalsförhållande i 14 kap. 19 IL. Lagrummet täcker upp förhållanden där 
både privat personer och andra näringsverksamheter kontrollera och påverka 
avtalsförhållanden mellan parterna. 

Rättsfall där korrigeringsregeln har tillämpats har varit uppe många gånger för 
prövning, där SKV inte varit framgångsrikt. Anledningen att det har varit svårt att 
bevisa om internprissättning föreligger är på grund av intressegemenskap mellan 
avtalsparter. Rättsfallet RÅ 1991 ref. 107, även kallat Shell-målet, är ett 
betydande mål. Där RR yttrade sig att överpriser och underpriser kan kvittas mot 
varandra, om de har uppkommit under samma beskattningsår. Prisavvikelsen 
måste även ha den effekten att den minskar företagets resultat. I RÅ 1994 ref. 85 
yttrade RR om att marknadsbidrag till ett utländskt dotterbolag är en utgift för att 
förvärva och/eller bibehålla intäkter i Sverige som är avdragsgilla enligt 16 kap. 
IL. I samma mål ansågs marknadsbidrag vara affärsmässigt motiverade. Det lägre 
resultatet för bolaget i Sverige berodde inte på ekonomisk intressegemenskap, 
därmed kunde inte korrigeringsregeln tillämpas. RR yttrade sig i fallet RÅ 2004 

                                                        
145 Prop. 1982/83:73, s. 11 f. 
146 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 177. 



 22 

ref. 13 om förhållandet mellan korrigeringsregeln och allmänna principer för att 
beräkna den skattepliktiga inkomsten. Korrigeringsregeln är en 
specialbestämmelse för internationella förhållanden som har företräde före 
generella regler vid beräkning av skattepliktig inkomst. Vidare uttalade RR för att 
kunna tillämpa korringeringsregeln att det måste ha skett en negativ prisavvikelse 
som påverkat resultatet negativt. 

 

3.2 Dokumentationskraven 

3.2.1 Inledning till dokumentationskraven 

EU har skapat uppförandekod gällande dokumentationskraven för 
internprissättning för företag i intressegemenskap.147 I uppförandekoden framgår 
det att riktlinjerna inom EU ska bedömas av OECD:s ram för regelverket.  Men 
EU:s uppförandekod har uppfattats att gå längre än nationella lagar.148 
Uppförandekoden är inte bindande, utan en ömsesidig överenskommelse mellan 
medlemsstaterna.149 Det är frivilligt för den skattskyldige att följa EU:s 
uppförandekod. 

Sverige införde dokumentationskravet för internprissättning 1 januari 2007 i 
dåvarande lagrummet 19 kap. 2a – 2b §§ LSK, som återfinns idag i 39 kap. 15 – 
16 §§ SFL. I 19 kap. 2 b § LSK meddelade riksdagen att regeringen eller 
myndighet till regeringen kan meddela om föreskrifter för dokumentationskravet. 
Komplettering till lagrummen har SKV meddelat om verkställighetsföreskrifter i 
SKVFS 2007:1. 

Det finns också ett omfattande meddelande som innehåller information om 
dokumentation av prissättning för transaktioner mellan företag i 
intressegemenskap. Vidare har SKV även publicerats två ställningstaganden. Det 
ena behandlar dokumentationsskyldighet avseende internprissättning för 
transaktioner mellan ett svenskt företag och ett utländskt koncernbolags fasta 
driftställe i Sverige. Det andra ställningstagandet rör dokumentationsskyldighet 
avseende internprissättning för transaktioner mellan ett handelsbolag och ett 
utländskt koncernföretag 

 

3.2.2 Dokumentationskraven i svensk rätt 

I 39 kap. 15 – 16 §§ SFL finns dokumentationskraven för internprissättning. 39 
kap. 15 § SFL kopplar paragrafen till 14 kap. 20 § IL, som definierar ekonomisk 
intressegemenskap. I 39 kap. 15 § SFL framgår att den som är skattskyldig för 
inkomst i inkomstslaget näringsverksamhet ska dokumentera transaktioner med 
begränsat skattskyldiga och om sambandet ekonomisk intressegemenskap 
föreligger. Andra stycket i samma lag begränsas lagrummets räckvidd till att 

                                                        
147 Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av 
den 27 juni 2006 om en uppförandekod om dokumentationskrav för internprissättning för företag i 
intressegemenskap i Europeiska unionen. EUT C 176, s. 1. 
148 Leijonhufvud, SvSkT 2007, s. 138. 
149 Prop. 2005/06:169, s. 91. 
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ekonomiska intressegemenskapen uteslutande hänförs till ett företags direkta eller 
indirekta kapitalinnehav i ett eller flera företag. Då behövs bara transaktionerna 
dokumenteras om kapitalandelen i varje led är mer än 50 procent. 

Det framgår i 39 kap. 16 § SFL att dokumentationen i 15 § samma kapitel ska 
innehålla uppgifter för att kunna göra en bedömning av resultatet i 
näringsverksamhet, om resultatet behövs justeras enligt korrigeringsregeln. För att 
kunna göra en bedömning av verksamhets resultat ska dokumentation omfatta; 

1. beskrivning av företaget, organisationen och verksamheten,  

2. uppgift om arten och omfattningen av transaktionerna, 

3. funktionsanalys, 

4. beskrivning av vald prissättningsmetod, och 

5. jämförbarhetsanalys.150 

I förarbetena till SFL framgår det att dokumentationskravens omfattning har 
flyttats till skatteförfarandeförordningen (SFS 2011:1261), SFF. På grund av 
flytten till förordningen har lagrummet omformuleras, men förändringen innebär 
ingen ändring i sak.151 I 9 kap. 9 § SFF framgår det att SKV får meddela om 
verkställighetsföreskrifter. 

 

3.2.3 Motiv till dokumentationskraven 

År 2003 presenterade RSV en rapport om uppgiftsskyldighet för internationella 
företag.152 RSV fick av regeringen uppdraget att utreda vad som behövs vid 
granskningar av prissättning av internationella företags koncerninterna 
transaktioner.153 Verket föreslog att dokumentation bör införas, men verket 
föreslog inga uttryckliga formkrav.154 Verket bör lämna vägledning om innehållet 
i dokumentationskraven till skattskyldig och vägledning bör utgå från OECD:s 
riktlinjer. I rapporten framgick det även att dokumentationskraven bör innefatta 
huvudkontor och deras fasta driftställen. 

Internationellt har problematiken kring internprissättning blivit uppmärksammad 
och många stater har meddelat hur viktigt det är att företagen upprättar 
dokumentation vid gränsöverskridande transaktioner.155 Oftast beror felaktiga 
internpriser mer på områdets komplexitet än medvetna försök till 
skatteundandragande. Dokumenten ska vid kontroll möjliggöra för bedömning om 
prissättningen överensstämmer med armlängdsprincipen. Skattebasutredningen 
konstaterade att det är rimligt att Sverige som andra OECD-länder inför ökad 
uppgiftsskyldighet för internprissättning.156 Utredningen varnade för om inte 

                                                        
150 Prop. 2005/06:169, s. 135. 
151 Prop. 2010/11:165, s. 864. 
152 RSV rapport 2003:5. 
153 RSV rapport 2003:5, s. 7. 
154 A.a., s. 5 f. 
155 Prop. 2005/06:169, s. 88. 
156 SOU 2002:47, s. 186. 
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Sverige inför dokumentationsregler finns det en risk att Sveriges skatteintressen 
på ett lämpligt sätt inte kan hävdas mot andra länder med reglering av 
dokumentation på internprissättningsområdet.  

Regeringen föreslog att personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige ska 
upprätta skriftlig dokumentation vid gränsöverskridande internprissättningar.157 
Ramarna för dokumentationsskyldigheten ska anges i lag. Kretsen för skattskyldig 
ska begränsas till ekonomisk intressegemenskap som anges i 14 kap. 20 § IL. 
Regeringen föreslog även att regeringen eller myndighet till regeringen meddelar 
verkställighetsföreskrifter om vilka uppgifter dokumentationen ska innehålla.158 

SKV:s förslag överensstämde till viss del med regeringens, SKV ansåg dock att 
kretsen skattskyldiga inte ska knytas till ekonomisk intressegemenskap i 14 kap. 
20 § IL.159 Samt att dokumentationsskyldighet ska innefatta fasta driftställen. 
Verket föreslog också att dokumentationskravet ska meddelas i 
verkställighetsföreskrifter. 

Flera av remissinstanserna hade åsikter om propositionen. Länsrätten i Stockholm 
ansåg att SKV:s förslag är olämpligt då det är mycket allmän och lämnar vida 
möjligheter för regeringen eller myndighet till regeringen som utfärdar 
verkställighetsföreskrifter.160 Länsrätten anser att förtydligande i lagtext bör göras. 
Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet ansåg att SKV:s förslag innebar 
förskjutning av bevisbördan.161 Det är inte lämpligt att delegera kraven till SKV 
om vilka dokument som ska finnas, utan ska meddelas i lag. Juridiska fakulteten 
vid Uppsala universitet ansåg att inte fasta driftställen skulle omfatta av 
förslaget.162 Juridiska fakulteten vid Lunds universitet ansåg att 
dokumentationsskyldigheten bör regleras genom lag.163 

Tanken med dokumentationskraven är att inte tillämpningen av korrigeringsregeln 
ska ändras.164 Inte heller ska bevisbördan av fel prissättning förändras, det 
kommer vara SKV som har den primära bevisbördan. När det kommer till den 
lagtekniska aspekten har många stater introducerat formella dokumentationskrav i 
deras lagstiftning, för att sedan låta deras skattemyndighet meddela om 
verkställighetsföreskrifter.165 För vad som är rimligt för att bedöma 
internprissättningen kan skilja från fall till fall. Regeringen anser att lagstiftningen 
inte ska uttrycka vad dokumentation bör vara, utan endast vara ram för 
dokumentationen. 

 

                                                        
157 Prop. 2005/06:169, s. 99. 
158 A.a., s. 100. 
159 Ibid. 
160 Ibid. 
161 Ibid. 
162 Ibid. 
163 Ibid. 
164 A.a., s. 102. 
165 A.a., s. 111. 
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3.2.4 SKVFS 2007:1 

I ingressen framgår det att SKVFS 2007:1 har stöd i 19 kap. 2 b § LSK. SKV:s 
verkställighetsföreskrifter SKVFS 2007:1 om dokumentation av prissättning 
mellan företag i intressegemenskap, utgör enligt verket själv en bindande 
föreskrift av 39 kap. 16 § SFL och 9 kap. 9 § SFF. De fem ramarna i 9 kap. 9 § 
SFF har i verkställighetsföreskrifter blivit 15 paragrafer. 
Verkställighetsföreskriften anger vad dokumentationen av internprissättning ska 
innehålla i materiellt avseende. 

I 3 – 4 §§ redogörs för vad begreppen företaget, organisationen och verksamheten 
innebär. I dokumentation ska företagsgruppens juridiska struktur beskrivas och 
hur företaget kontrollerar eller kontrolleras av andra företag i företagsgruppen. 
Om väsentliga händelser skett under räkenskapsperioden inom företaget och 
företagsgruppen ska dessa redovisas. I beskrivningen ska det framgå relevant 
finansiell information om tillämpad prissättningsmetod för företaget och interna 
transaktioner inom företagsgruppen. Det ska också framgå branschspecifika 
förhållanden samt vilken verksamhetens inriktning som påverkat företagets 
prissättning av interntransaktioner. Paragraferna kopplas ihop med 9 kap. 9 § 1 st. 
p. 1 SFF. 

I 5 – 6 §§ behandlas uppgift om arten och omfattningen av transaktionerna. I den 
här delen ska dokumentationen innehålla beskrivning av företagets interna 
transaktioner i förhållande till företagen i företagsgruppen. Transaktionerna som 
har skett ska beskrivas utifrån jämförelsefaktorer och ska då beskrivas utifrån sex 
punkter, (1) typ av transaktion, (2) värde, (3) mängd, (4) andra avtalsvillkor, (5) 
eventuella samband med andra transaktioner som är väsentliga för prissättningen 
och (6) fördelningsmodell, kostnadsunderlag, och vinstpålägg vid 
kostnadsbaserad indirekt debitering av tjänster. Det ska också framgå i 
dokumentationen vilka avtal som är väsentliga för prissättningen och utländska 
förhandsbesked om prissättning. 5 – 6 §§ är sammankopplad med 9 kap. 9 § 1 st. 
p. 2 SFF. 

I 7 § ska funktionsanalys beskriva företagets roll och innehålla detaljerad 
förteckning av företagets funktioner, tillgångar, risker och deras ekonomiska 
betydelse. Vidare ska företaget beskriva vilken prissättningsmetod de har valt och 
hur de har tillämpat metoden. Enligt 8 §. I 9 § ska företaget upprätta en 
jämförbarhetsanalys som beskriver interna och externa jämförbara transaktioner 
och det ska framgå hur urvalet skett. Om företaget inte har kunnat identifiera 
jämförelsetransaktioner ska dokumentationen innehålla beskrivning av hur 
företaget kommit fram till hur prissättningsmetoden stämmer överens med 
armlängdsprincipen. 

Utöver vad som anges i ramen i 9 kap. 9 § SFF har SKV meddelat ytterligare sex 
paragrafer. Enligt 10 § får företagen vid transaktioner av mindre värde göra en 
förenklad dokumentation. Transaktioner av mindre värde avser varor som 
sammanlagt marknadsvärde inte överstiger 630 prisbasbelopp. För med varken 
företaget inom företagsgruppen och övriga transaktioner till ett sammanlagt ska 
marknadsvärde vara på 125 prisbasbelopp per företag inom företagsgrupp. Med 
förenklad redovisning innebär det att uppgifterna ska innehålla (1) 
företagsgruppens juridiska struktur, (2) motpart i den interna transaktionen och 
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uppgift om dennes verksamhet, (3) aktuella transaktioner med angivande av typ, 
omfattning och värde, (4) använd metod för att fastställa att prissättningen av de 
interna transaktionerna överensstämmer med marknadspris och (5) eventuellt 
utnyttjade jämförelsetransaktioner. Dock gäller inte förenklad redovisning 
transaktioner av immateriella tillgångar. 

I 11 § ska interna handlingar finnas för varje år. Verkställighetsföreskrifterna 
kräver att företaget ska ha sådana rutiner att det är möjligt för SKV att bara begära 
sammanställning av dokumentation. Vidare ska företaget lämna handlingar till 
SKV inom en rimlig tid efter att SKV har begärt dokumentationen enligt 12 §. 
Dokumentationen får lämnas i pappersformat eller elektroniskt format. I 13 § 
framgår det att dokumentationen ska vara upprättad på svenska, danska, norska 
eller engelska. Dokumentationen ska sparas i tio år efter utgången av kalenderåret 
då räkenskapsåret avslutades enligt 14 §, jämför med 7 kap. 2 § Bokföringslagen 
(SFS 1999:1078) och att räkenskapsinformation ska sparas i sju år efter utgången 
av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Om dokumentation är upprättad 
enligt EU:s uppförandekod anses dokumentationen vara upprättad enligt dessa 
verkställighetsföreskrifter. 

Till verkställighetsföreskrifterna SKVFS 2007:1 har SKV kompletterat med 
meddelande SKV M 2007:25. I meddelandet är varje paragraf redogjord i detalj, 
hur de ska tolkas och vad som är gällande rätt enligt SKV.  

 

3.2.5 Kommentarer om SKVFS 2007:1 

Hultqvist är kritisk till att Sverige kan kopiera andra länders uppbyggnad av 
dokumentationskraven för internprissättning.166 Som han ser det har vi kopierat 
upplägget från amerikansk konstitutionell förutsättning när Sverige vill föreskriva 
svenska företag skyldigheter gentemot svenska myndigheter. Om SKVFS 2007:1 
är bindande kan inte Hultqvist svara på.167 Dock är det säkert att 
verkställighetsföreskrifterna kan ifrågasättas på goda grunder, eftersom 
lagreglerna anger vad dokumentationen ska innehålla. Reglerna borde ha 
meddelats i lag istället för förskrifter från SKV. Då hade reglerna kunnat bli 
offentligt granskade utifrån demokratiska beslutsordningen som är motivet för 
obligatoriska lagområdet precis vilket remissinstanserna föreslog.  

Nu är frågan om verkställighetsföreskrifternas karaktär är bindande.168 Om 
verkställighetsföreskrifterna är för långtgående i förhållande till lagstiftningen så 
saknar verkställighetsföreskrifterna bindande karaktär och bör då ses som 
rekommendationer. Verkställighetsföreskrifterna är i sådan situation vad SKV 
anser om dokumentationen bör innehålla, men för skattskyldige är i sådana fall 
fritt att utforma. Det råder delegationsförbud på skatteområdet och med den vaga 
lagregleringen gör det öppet för skattskyldiga att bestämma hur dokumentationen 
ska utformas.169 Anser skattskyldige att verkställighetsföreskrifterna går för långt 
behöver inte regleringen beaktas. Då ska endast lagtexten tolkas och tillämpas. 

                                                        
166 Hultqvist, SvSkT 2007, s. 404. 
167 A.a., s. 406. 
168 Ibid. 
169 A.a., s. 407. 
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De fem paragraferna i 9 kap. 9 § SFF har i SKV M 2007:25 har blivit 47 sidor om 
vad dokumentationen ska innehålla. Lodin hade förhoppningar om en mer 
realistisk och återhållsam svensk ansats, än de omfattande kraven vi nu har.170 Det 
anges att dokumentation ska vara rimlig, enligt proportionalitetsprincipen, att 
dokumenteringen ska innehålla uppgifter för att göra en rimlig bedömning av 
armlängdsprincipen.171 Lodin ifrågasätter utformning av SKV M 2007:25 
eftersom dokumentering som framgår i meddelandet kräver kvalificerad personal 
och flera veckor att ålägga. Meddelandet är enligt inte proportionerligt.172 Enligt 
SKV M 2007:25 ska bevisbördan ligga på SKV. Men Lodin kritiserar 
meddelandet för att det ger intrycket att det räcker med att SKV ifrågasätter 
dokumenteringen av internprissättningen för att bevisbördan ska övergå till 
företaget.173  

Det finns även de som har välkomnat SKVFS 2007:1 och ansett att de svenska 
dokumentationskraven är mer återhållsamma jämfört med utländska krav.174 Den 
stora skillnaden i svenska dokumentationskraven är att vid transaktioner av 
mindre värde där företagens dokumentation kan vara förenklad.  

Under 1990-talet fanns kritik som kan liknas med dagens kritik mot delegationen 
av dokumentationskravet till SKV. Under 1990-talet hade RSV meddelat om 
verkställighetsföreskrifter om FastTaxL och det fanns ett flertal 
verkställighetsföreskrifter gällande FastTaxL.175 Efter kritiken minskades 
verkställighetsföreskrifterna ner till en överskådlig massa. 

 

3.3 Sammanfattning 

Syftet med internprissättning är att gränsöverskridande transaktioner mellan 
företag i samma ekonomiska intressegemenskap ska ske till marknadsvärde.176 
Om transaktioner sker till ett icke marknadsmässigt värde kan effekten bli negativ 
för ett lands skattebas. Vid bedömningen av internprissättning är till 
marknadsmässigt värde är armlängdsprincipen den centrala principen. 
Armlängdsprincipen definieras i artikel 9 i OECD:s modell för 
dubbelskatteavtal.177 I svensk rätt finns principen i 14 kap. 19 § IL, men går under 
namnet korrigeringsregeln.178 Principen tar hänsyn till objektiva faktorer för att 
fastställa marknadsmässiga värdet.179 Faktorerna är risker, kostnader, fördelar och 
värden som är sammankopplade med särskild tjänst eller vara. 

Till armlängdsprincipen har OECD skapat riktlinjer för dokumentation av 
internprissättning.180 EU har skapat en uppförandekod som baseras på OECD:s 

                                                        
170 Lodin, SvSkT 2007, s. 318. 
171 A.a., s. 319. 
172 Ibid. 
173 Ibid. 
174 Grive, Carendi, SvSkT 2007, s. 209 ff. 
175 Bergström, SN 1995, s. 432. 
176 Se avsnitt 3.1.1. 
177 Se avsnitt 3.1.2. 
178 Se avsnitt 3.1.3. 
179 Se avsnitt 3.1.2. 
180 Se avsnitt 3.2.1. 
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riktlinjer. EU:s uppförandekod är inte bindande. Det är däremot ömsesidiga 
överenskommelser mellan medlemsländerna. Sverige införde krav för 
dokumentation år 2007 genom 19 kap. 2 a – b §§ LSK. I 19 kap. 2 b § LSK 
delegerade riksdagen möjligheten av normgivning till regeringen eller myndighet 
till regering att meddela om föreskrifter. Detta lagrum har nu byts ut mot 39 kap. 
16 § SFL.181 Den ramlag som fanns i 19 kap. 2 b § LSK finns numera i 9 kap. 9 § 
SFF. Men enligt förarbeten till SFL så har är det ingen skillnad i sak. 

Problematiken kring internprissättning har blivit uppmärksammat.182 Många stater 
har yttrat hur viktigt det är att företagen upprättar dokumentation för 
gränsöverskridande transaktioner. Mesta dels beror felaktiga internpriser mer på 
områdets komplexitet än på medvetna försök till skatteundandrag. Dokumenten 
ska vid kontroll möjliggöra för bedömning om prissättningen överensstämmer 
med armlängdsprincipen. 

Regeringens förslag var att den som är i ekonomisk intressegemenskap och har 
gränsöverskridande transaktioner med en begränsat skattskyldig i Sverige ska 
upprätta dokumentation för internprissättning.183 Förslaget innebar också att 
dokumentationskravet ska regleras genom ramlag och att regeringen eller 
myndighet till regeringen meddelar föreskrifter om vilka uppgifter 
dokumentationen ska innehålla. Remissinstanserna ansåg att lagtexten inte bör 
vara ramlag. 

SKVFS 2007:1 innehåller 15 paragrafer, men 19 kap. 2 b § LSK som 
föreskrifterna är grundade innehåller fem punkter.184 I SKV M 2007:25 har SKV 
meddelat om hur föreskrifterna ska tolkas. SKVFS 2007:1 har fått kritik dels för 
hur Sverige har infört dokumentationskraven och att föreskrifterna är av bindande 
karaktär.185 Eftersom det råder delegationsförbud inom skatteområdet och 
lagregleringen på området är vagt. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
181 Se avsnitt 3.2.2. 
182 Se avsnitt 3.2.3. 
183 Se avsnitt 3.2.3. 
184 Se avsnitt 3.2.4. 
185 Se avsnitt 3.2.5. 
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4 Analys 

4.1 Hur förhåller sig SKVFS 2007:1 till legalitetsprincipen? 

Legalitetsprincipen inom skatterätten, nullum tributum sine lege, innebär att skatt 
måste ha lagstöd.186 Det är mycket viktigt att kompetensfördelningen sker på rätt 
utförande. Inom offentligrätt måste det finnas förutsebarhets- och 
rättssäkerhetsskäl för att noggrant upprätthålla gränsen mellan normgivning och 
rättstillämpning. 

Legalitetsprincipen grundar sig på att skatt ska ha föreskriftkrav.187 Det kan tolkas 
att analogiförbud föreligger. Om SKV:s allmänna råd siktar på att påföra skatt 
utan lagstöd då anses det allmänna rådet strida mot legalitetsprincipen. Dock om 
det allmänna rådet är neutralt i relation till lagrummet, innebär det att ingen 
konflikt uppstår med legalitetsprincipen. Om allmänna råd utvidgar eller 
inskränker den befintliga bestämmelsens betydelseområde är risken att 
legalitetsprincipen försummas. 

Om SKV:s tolkning faller utanför det säkra betydelseområdet får det inte medföra 
att mer skatt ska tas ut.188 SKV får inte heller uppföra nya rekvisit, dock får SKV 
uppföra allmänna råd som utgör språklig förklaring av otydliga eller vaga rekvisit. 
Förutsatt att SKV har stöd i förarbeten i dess tolkning. 

Enligt 39 kap. 15 § SFL ska den som är skattskyldig för sin inkomst i Sverige 
dokumentera transaktioner med företag som är begränsat skattskyldiga och om de 
finns en ekonomisk intressegemenskap mellan parterna.189 Men i 39 kap. 16 § 
SFL framgår det dokumentationen ska innehålla uppgifter för att kunna göra en 
bedömning om transaktionen förhåller sig till korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL. 
För skattskyldige innebär det att dokumentationen ska innehålla uppgifter så att 
SKV ska kunna göra en bedömning.190 Det blir mycket godtyckligt och svår 
hanterligt för både skattskyldige och SKV. Men i förarbeten till SFL framgår det 
att ingen förändring har skett från tidigare lag som reglerade 
dokumentationskraven.191 Förarbeten hänvisar till ramlagen som finns i 9 kap. 9 § 
SFF. I tidigare nämnd förordning ger regeringen SKV rätten att meddela om 
verkställighetsföreskrift för dokumentationskraven. Enligt legalitetsprincipen 
måste det finnas ett föreskriftkrav på dokumentationen vilket jag inte ifrågasätter. 
Dock tolkar jag att utifrån legalitetsprincipen så sänks förutsebarheten för 
skattskyldige för vad som gäller på grund av att verkställighetsföreskrifter är 
”långt” ifrån lagrummet. 

Flera av remissinstanserna har yttrat sig i förarbetena att dokumentationskraven 
bör regleras i lagrum istället för verkställighetsföreskrifter från SKV.192 Kritiken 
har varit vid reglering av regering eller regerings myndigheter att det lämnas för 
vida möjligheter. Det kan tolkas som att remissinstanserna tror att förutsebarheten 
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skulle lida för den skattskyldige om inte dokumentationskraven var i lagrum 
istället för verkställighetsföreskrift. Men regeringen anser att SKV ska meddela 
om dokumentationskraven för att bedöma om internprissättningen från fall till 
fall. Även detta kan uppfattas godtyckligt ifrån skattskyldiges sida eftersom den 
som har beslutat om innehållet i verkställighetsföreskrifterna är samma person 
som ska besluta om dokumentationen är linje med verkställighetsföreskrifterna.  

Verkställighetsföreskrifter av materiell karaktär som SKVFS 2007:1 ska lagen 
vara så detaljerad att föreskrifterna av verkställighet inte tillför något väsentligt 
nytt.193 Men precision av väsentligt nytt är oklart. Vad som innebär med termen 
”väsentligt nytt” i förhållande till lagtext är svårbedömt och beror på precisionen 
av lagen. SKVFS 2007:1 har kritiserats för att gå för långt i förhållande till 
lagstiftningen.194 När SKVFS 2007:1 trädde i kraft var lagen för 
dokumentationskraven en ramlag och dagens lag för dokumentationskraven har 
blivit mer vag än tidigare. Jag är mycket skeptisk till utformningen av 
dokumentationskraven. Den går från diffus lagstiftning till ramverk i förordningen 
och slutar i verkställighetsföreskrifter på 15 paragrafer. Till detta har SKV skrivit 
ett 44 sidor långt meddelande, SKV M 2007:25, om hur 
verkställighetsföreskrifterna ska tolkas. Eftersom lagstiftningen är vag och med 
detaljerade verkställighetsföreskrifter är frågan om verkställighetsföreskrifterna är 
bindande för skattskyldige. Beredningsgruppen ansåg att gränsen mellan lag och 
tillämpningsföreskrift ska vara flytande.195 Både lagar och föreskrifter är av 
bindande karaktär. Men beredningsgruppens uttalande kan tolkas som att 
föreskrifter används för att fylla ut och anpassa rätten allt eftersom.  

Är hela eller delar av SKVFS 2007:1 bindande? 

I ingressen i SKVFS 2007:1 grundas föreskrifterna på 19 kap. 2 b § LSK.196 Men 
lagtexten för lagen för dokumentationskraven för internprissättning har ändrats, 
dock framgår det i förarbetena att inget har ändrats i sak.197 Vilket innebär att 
SKV inte behöver justera grunden och ramarna eftersom de är samma. Ramen 
innehåller (1) beskrivning av företaget, organisationen och verksamheten, (2) 
uppgift om arten och omfattningen av transaktionerna, (3) funktionsanalys, (4) 
beskrivning av vald prissättningsmetod, och (5) jämförbarhetsanalys. Dessa 
punkter preciseras i SKVFS 2007:1 paragraferna 3 – 9 §§ och kan ses som att de 
är bindande eftersom de har grund i 39 kap. 16 § SFL enligt föreskriftskravet i 
legalitetsprincipen. I rättsfallet RÅ 1988 ref. 151 kom RR fram till RSV:s 
föreskrifter gick för långt än vad de hade befogenhet att göra.198 Situationen med 
SKVFS 2007:1 är lik den i RÅ 1988 ref. 151. Rättsfallet behandlade 
verkställighetsföreskrifter som begränsade avdragsrätten och föreskrifterna gick 
längre än vad som var tillåtet. 

Som tidigare nämnt så har SKVFS 2007:1 har fått kritik på grund av att den för 
långtgående i förhållande till lagstiftningen.199 Kritiken för SKVFS 2007:1 kan bli 
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197 Se avsnitt 3.2.2. 
198 Se avsnitt 2.4. 
199 Se avsnitt 3.2.5. 
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som utfallet som i RÅ 1988 ref. 151. Utöver de nämnda paragraferna i SKVFS 
2007:1 har SKV meddelat om ytterligare paragrafer i SKVFS 2007:1 som saknar 
grund i 39 kap. 16 § SFL. Enligt legalitetsprincipen ska föreskrifterna ha grund i 
lag eller förordning. Legalitetsprincipen tar även hänsyn till normgivningen.200 I 8 
kap. 3 § RF framgår att delegation av normgivningsmakten på skatteområdet är 
förbjudet.201 I ingressen till SKVFS 2007:1 framgår att föreskrifterna baseras på 
19 kap. 2 b § LSK.202 Lagtexten i 19 kap. 2 b § 2 st. LSK står det att regeringen 
eller myndighet till regeringen får meddela om föreskrifter vilket är en direkt 
olovlig delegation enligt 8 kap. 3 § RF. Jag anser därmed att de saknar grund och 
inte kan anses som bindande. De bör istället ses som rekommendationer för både 
skattskyldige och SKV.  

 

4.2 Hur förhåller sig SKVFS 2007:1 till normgivningen i 8 kap. RF? 

I gamla lagen till dokumentationskraven 19 kap. 2 b § 2 st. LSK framgick det att 
regeringen eller myndighet till regeringen bestämmer närmare om vilka uppgifter 
som ska ingå i dokumentationskraven.203 I dagens lagrum för 
dokumentationskraven framgår det att dokumentationen ska innehålla uppgifter 
som är nödvändiga för att göra en bedömning.204 I förarbeten till nya den lagen 39 
kap. 16 § SFL framgår det att den nya lagen inte förändrar innehållet från den 
gamla lagen och att den nya lagen ska tolkas på samma sätt som den tidigare. Men 
det råder delegationsförbud på området enligt 8 kap. 3 § RF. Riksdagen får inte 
delegera normgivningskompetens till regeringen på skatteområdet förutom tull 
och avgifter. 

Det som framgår i 8 kap. 3 § RF är att riksdagen kan bemyndiga regeringen att 
meddela om föreskrifter förutom inom skatt exklusive tull och avgifter.205 Den 
makt som regeringen har fått av riksdagen att meddela om föreskrifter kan i sin tur 
delegeras vidare till regerings myndigheter enligt 8 kap. 10 § RF. Men de måste 
vara uppmärksamma vid delegation av normgivningen så att det inte blir olovlig 
delegation på skatteområdet, enligt 8 kap. 3 § RF.206 

Skatterätten tillhör det obligatoriska området som enligt 8 kap. 2 § RF, vilket 
innebär att skatt har föreskriftkrav.207 Men regeringen behöver inte bli 
bemyndigad av riksdagen för att meddela om föreskrifter. Genom 8 kap. 7 § RF 
har regeringen kompetensen att direkt meddela om föreskrifter. Dock har 
föreskrifter som meddelats genom delegation från riksdag till regering större 
tyngd och betydelse än föreskrifter som regeringen meddelat genom 8 kap. 7 § 
RF, eftersom delegation i 8 kap. 3 § RF görs bemyndigandet genom lag. Men 
eftersom skatt inte kan delegeras med 8 kap. 3 § RF, så kan regeringen meddela 
om föreskrifter inom alla ämnen enligt 8 kap. 7 § RF. Inom skatterätten innebär 

                                                        
200 Se avsnitt 2.2. 
201 Se avsnitt 2.3. 
202 Se avsnitt 3.2.4. 
203 Se avsnitt 3.2.1. 
204 Se avsnitt 3.2.2. 
205 Se avsnitt 2.3.  
206 Se avsnitt 2.4. 
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det att regeringen kan meddela om föreskrifter inte bara för materiella regler utan 
också för skatteförfarande regler. 

Fördelen med delegation av normgivningen är att möjliggöra en smidig och klar 
kompetensreglering.208 Då kan lag bli genom verkställighetsföreskrifter mer 
detaljerad och klargöra rättsläget. Även med delegation av normgivning gör att 
skapandet görs närmare verkligheten och genom myndighet som arbetar med den 
möjliga problematiken dagligen och som vet vad som behövs åtgärdas. Dock 
desto mer detaljerad en lag är desto mindre blir utrymmet för reglering i 
verkställighetsföreskriften.209 Armlängdsprincipen tillämpas genom att bedöma 
om transaktioner är rimliga och är inom en armlängd, att transaktioner sker till 
marknadsvärdet.210 Ofta beror felaktiga internprissättningar på områdets 
komplexitet än på avsiktliga försök till skatteundandragande.211 Dokumentationen 
av internprissättningar ska vid skattekontroll möjliggöra bedömning om 
prissättningen stämmer överens med armlängdsprincipen. Eftersom 
internprissättningsområdet är komplext så finns det en klar fördel att ha 
normgivning av dokumentationskravet på myndighetsnivå. 

I 8 kap. 7 § RF så är begreppet ”föreskrifter om verkställighet av lag” vagt, men 
skälet för detta är att gränsen mellan lag och tillämpningsföreskrift ska vara 
flytande.212 Som tidigare nämnt i avsnitt 2.4 har verkställighetsföreskrifter mindre 
räckvidd om de inte har blivit delegerade från riksdag. Om riksdagen stiftar en 
ramlag och överlåter till regeringen att meddela om verkställighetsföreskrifter, så 
skulle det vara möjligt med delegation av normgivning. Vid de tillfällen som det 
inte är möjligt, som i skatterätten, måste riksdagen göra en uttömmande reglering 
i lag. Men enligt doktrin så är det ingen skillnad mellan att riksdagen direkt 
bemyndigar regeringen för att meddela om föreskrifter, i ämnen utom skatt, och 
riksdagen beslutar om allmänna lagar som kompletteras med 
verkställighetsföreskrifter. 

Verkställighetsföreskrifter bör i första hand vara av administrativ karaktär.213 Om 
verkställighetsföreskriften skulle vara av materiell karaktär får inte lagen vara så 
detaljerad att regleringen inte tillför något väsentligt nytt. Men var gränsen går 
mellan dessa två karaktärer är inte klart. RSV:s och SKV:s 
verkställighetsföreskrifter har flera gånger testas i högsta instans. Vissa av fallen, 
som t.ex. RÅ 1988 ref. 151, har verkställighetsföreskrifterna ansetts gå längre än 
vad RF tillåter. I fallet RÅ 1988 ref. 151 hade verkställighetsföreskrifterna gått 
längre än vad RSV hade rätt till och RSV hade också tolkat lagrummet negativt 
när verkställighetsföreskrifterna upprättades. 

Praxis har godkänt verkställighetsföreskrifter som behandlat schablonvärden, men 
inte preciserande rekvisit.214 Dock har praxis godkänt fler 
verkställighetsföreskrifter som gäller skatteförfarande. Det kan tolkas som att det 
finns ett större utrymme för verkställighetsföreskrifter som behandlar 
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skatteförfarande, eftersom dessa verkställighetsföreskrifter är av en neutral 
karaktär med avseende skyldighet vid bland annat medverkande vid taxering och 
skattekontroll. Vid domstolsprövning av en verkställighetsföreskrift får 
domstolen, om den finner att verkställighetsföreskriften strider mot överordnad 
lag, lagpröva enligt 11 kap. 14 § RF. Finner domstolen att 
verkställighetsföreskriften strider mot överordnad lag så får inte 
verkställighetsföreskriften inte tillämpas. 

Inom doktrinen går åsikterna isär emellan varandra om hur detaljerat lagrummet 
ska vara och vilka precisioner av verkställighetsföreskrifter som kan tillåtas.215 
Vissa anser att det fodras av regeringen och riksdagen att bestämma 
gränsdragningen. Andra anser att utrymmet är begränsat och i första hand är 
domstolarna som ska precisera de vaga bestämmelserna i 8 kap. 7 § RF. Men 
utrymmet för de materiella förskrifter av skatt för utfyllnad av 
verkställighetsföreskrifter är mycket liten. Den lagbestämmelse som ska 
preciseras måste vara detaljerad och samtidigt ska inte verkställighetsföreskriften 
vara meningslös. I doktrin framgår det att det finns en klar nackdel med små 
möjligheter till preciserande verkställighetsföreskrifter på skatteområdet. 
Nackdelen är att de lägre domstolarna och myndigheterna kan komma tillämpa de 
vaga lagbestämmelserna mycket skiftande tills en klar praxis har skapats. 

Frågan är hur SKVFS 2007:1 förhåller sig till normgivningsmakten. 

SKVFS 2007:1 har fått kritik för att den är för långtgående jämfört med 
lagstiftningen.216 Det har ansetts att Sverige har kopierat andra länders lagstiftning 
när Sverige införde dokumentationskraven för internprissättning. Som nämnt 
tidigare i avsnittet 3.2.1 så delegerade riksdagen till regeringen eller myndighet 
till regeringen att bestämma om vad som ska ingå i dokumentationskraven i 19 
kap. 2 b § LSK. Hanteringen är enligt 8 kap. 3 § RF en olovlig delegation av 
normgivningsmakten. Dock har lagstiftningen omformulerat 
dokumentationskraven i 39 kap. 16 § SFL till att dokumentationen ska innehålla 
uppgifter som är nödvändiga för bedömning av internprissättning. Ramen för vad 
dokumentationen ska innehålla finns idag i 9 kap. 9 § SFF, där också regeringen 
bemyndigar SKV att meddela om verkställighetsföreskrifter.   

Regeringen kan bemyndiga SKV att meddela om verkställighetsföreskrifter 
genom 8 kap. 7 och 11 §§ RF utan att regeringen har blivit bemyndigad av 
riksdagen genom 8 kap. 3 § RF.217 Att bedöma om SKVFS 2007:1 idag är giltiga 
eller inte är svårt. Fördelen med att delegera normgivningen är att möjliggöra en 
smidig och klar kompetensregel.218 Då blir lagen med hjälp av 
verkställighetsföreskrifter detaljerad för att klargöra rättsläget. 
Internprissättningen är ett komplext område som rör internationella 
förhållanden.219 Genom att ha reglering av dokumentationskraven i 
verkställighetsföreskrifter kan SKV reglera när det erfordras. Som 
skattebasutredningen yttrade så bör Sverige ha ökad uppgiftsskyldighet just för att 
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Sveriges skatteintressen kan hävdas bättre mot andra länders skatteintresse.220 Det 
är ett vettigt resonemang men genomförandet av dokumentationskraven har skett 
på ett olämpligt vis och som har blivit kritiserat och ifrågasatt om 
dokumentationskraven är giltiga.  

SKVFS 2007:1 är av materiell karaktär. Det innebär att lagen den följer inte får 
vara för detaljerad så att SKVFS 2007:1 inte tillför något väsentligt nytt. 
Verkställighetsföreskrifter bör i första hand vara av administrativ karaktär.221 
Praxis har godtagit verkställighetsföreskrifter som reglerar schablonbelopp, men 
inte preciserande rekvisit. Praxis har också godkänt flera fall som behandlar 
verkställighetsföreskrifter som gäller skatteförfarande. I rättsfallen RÅ 1986 ref. 
158 och 1988 ref. 151 ansågs verkställighetsföreskrifterna sträcka sig längre än 
vad som var giltigt. 

SKVFS 2007:1 skapades genom att riksdagen i 19 kap. 2 b § LSK bemyndigade 
regeringen eller regeringens myndighet att meddela om vad som ska ingå i 
dokumentationen vilket är olovligt enligt 8 kap. 3 § RF. Det framgår i ingressen i 
SKVFS 2007:1 att föreskrifterna grundas på 19 kap. 2 b § LSK och inte på någon 
delegation från regeringen själv. Detta anser jag tyder på att SKVFS 2007:1 
saknar bindande karaktär, eftersom delegering av normgivningsmakten har skett 
på ett felaktigt vis. 

 

4.3 Sammanfattning 

Legalitetsprincipen tar sikte på offentligrättens förutsebarhet och rättssäkerhet 
samt att upprätthålla gränsen mellan normgivning och rättstillämpning.222 Enligt 
legalitetsprincipen är analogitolkning förbjuden och inom skatteområdet gället 
föreskriftskravet. Enligt 39 kap. 15 § SFL ska den som är skattskyldig för sin 
inkomst i Sverige dokumentera transaktioner med företag som är begränsat 
skattskyldiga och om de finns en ekonomisk intressegemenskap mellan parterna. I 
39 kap. 16 § SFL framgår att dokumentationen ska innehålla uppgifter för att göra 
en bedömning om transaktionen är enligt 14 kap. 19 § IL. I förarbeten till 39 kap. 
16 SFL har inget förändrats från tidigare ramlagen för dokumentationskraven i 19 
kap. 2 b § LSK. Ramen finns idag i 9 kap. 9 § SFF. Till det ursprungliga 
lagrummet i 19 kap. 2 b § LSK har verkställighetsföreskrifter upprättas för 
dokumentationen. När jag tolkar legalitetsprincipens förutsebarhetsskäl för 
skattskyldige, så sänks förutsebarheten. Jag anser precis som flera av 
remissinstanserna ansåg att dokumentationskravet bör regleras direkt i lagtext och 
inte i verkställighetsföreskrifter. 

SKVFS 2007:1 är av materiell karaktär vilket innebär att om lagen är så detaljerad 
så får inte verkställighetsföreskrifterna tillföra något väsentligt nytt.223 
Verkställighetsföreskrifterna har fått kritik för att de anses gå för långt i 
förhållande till lagstiftning. Eftersom 39 kap. 16 § SFL är vag och med 
detaljerade verkställighetsföreskrifter är frågan om verkställighetsföreskrifterna är 
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 35 

bindande för den skattskyldige. Beredningsgruppen ansåg att gränsen mellan lag 
och tillämpningsföreskrift ska vara flytande. SKVFS 2007:1 grundar sig på 19 
kap. 2 b § LSK. SKVFS 2007:1 innehåller föreskrifter som saknar grund i lag 
eller förordning, enligt legalitetsprincipen ska föreskrifter ha grund i lag eller 
förordning. Legalitetsprincipen tar även hänsyn till normgivningen. I 8 kap. 3 § 
RF framgår att delegation av normgivningsmakten på skatteområdet är förbjudet. 
Jag anser därmed att SKVFS 2007:1 saknar grund och inte kan anses som 
bindande. De bör istället ses som rekommendationer för både skattskyldige och 
SKV.  

Riksdagen kan delegera normgivningsmakten till regeringen enligt 8 kap. 3 § 
RF.224 Det finns undantag från normgivningen delegering och får inte ske inom 
skatteområdet förutom tull och avgifter. 19 kap. 2 b § 2 st.  LSK delegerade 
riksdagen normgivningen till regeringen. Regeringen kan delegera vidare 
normgivningen till myndighet enligt 8 kap. 10 § RF. Dock är som tidigare nämnts 
i stycket delegering av normgivning på skatteområdet olovligt. I förarbeten till 39 
kap. 16 § SFL framgår att inget har förändrats från 19 kap. 2 b § LSK.  

Fördelen med delegering av normgivningen är att man möjliggör en smidig och 
klar kompetensreglering.225 Då kan lag bli genom verkställighetsföreskrifter bli 
mer detaljerad och klargöra rättsläget. Även med delegation av normgivning kan 
skapandet göras närmare verkligheten och myndigheter som arbetar med den 
möjliga problematiken dagligen och vet vad som behövs åtgärdas. Dock desto 
mer detaljerad en lag är desto mindre blir utrymmet för reglering i 
verkställighetsföreskriften. 

I ingressen framgår att SKVFS 2007:1 grundas på 19 kap. 2 b § LSK och inte 
någon delegation från regeringen själv.226 Detta anser jag tyder på att SKVFS 
2007:1 saknar bindande karaktär, eftersom delegering av normgivningsmakten har 
skett på ett felaktigt vis. 
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5 Avslutning 

5.1  SKVFS 2007:1 förenlighet med legalitetsprincipen 

Förutsebarheten är en viktig aspekt av legalitetsprincipen. I fallet med SKVFS 
2007:1 kan detta ses som att förutsebarheten är sänkt jämfört med förutsebarheten 
med lagrum. Enligt legalitetsprincipen ska SKVFS 2007:1 ha stöd i lag eller 
förordning om föreskrifterna ska anses ha bindande karaktär. Lagstiftningen av 
verkställighetsföreskrifter är vag. Delar av SKVFS 2007:1 har lagstöd i 39 kap. 16 
§ SFL eftersom förarbeten menar på att innebörden är den samma som 19 kap. 2 b 
§ LSK. Det skulle tyda på att delar av SKVFS 2007:1 är bindande. De föreskrifter 
som inte är bindande bör ses som rekommendationer.  

Dock innefattar legalitetsprincipen även normgivningen. I detta fall har olovlig 
normgivning skett eftersom delegering av normgivning på skatteområdet är 
förbjudet. Vilket innebär att SKVFS 2007:1 saknar giltiga lagar att stödja sig på. 

 

5.2 SKVFS 2007:1 förhållning till normgivningen i 8 kap. RF 

I ingressen till SKVFS 2007:1 framgår att föreskrifterna är grundande på 19 kap. 
2 b § LSK. I det lagrummet hade riksdagen delegerat normgivningsmakt som är 
förbjudet enligt 8 kap. 3 § RF. Detta tyder på att SKVFS 2007:1 inte är av 
bindande karaktär. 

Sverige har i det här fallet försökt hängt på trenden som var när 
dokumentationskrav infördes i andra länder, vilket innebär att stifta en ramlag och 
delegera normgivningen till landets förvaltningsmyndighet av skatter. Genom att 
bortse från den konstitutionella rätten har Sverige agerat oaktsamt mot sin egen 
rätt. Om det är lovligt att delegera normgivning på skatteområdet borde RF ses 
över. I fallet upplevs att dokumentationskraven har kommit till snabbt och 
ogenomtänkt och kan ses som ett försök att hävda svenska intresset av skattebasen 
i Sverige mot andra länders intresse som har infört dokumentationskrav för 
internprissättning. 

 

5.3 Om inte föreskrifterna i SKVFS 2007:1 är tillåtna, hur bör de 

utformas? 

I tidigare avsnitt har jag kommit fram till att SKVFS 2007:1 inte är giltiga enligt 8 
kap. 3 § RF eftersom det har blivit olovlig delegation av normgivningen på 
skatteområdet. RSV fick i uppdrag utav regeringen att utreda behovet av 
prissättning av internationella företags koncerninterna transaktioner. Verket 
föreslog att OECD:s riktlinjer bör följas för dokumentation av 
internprissättningar. Eftersom det råder internationell problematik kring 
internprissättning är det viktigt att företagen upprättar dokumentation vid 
gränsöverskridande transaktioner.  
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Utifrån dagens konstitutionella rätt kan dokumentationskravet utformas på tre sätt; 

Alternativ 1 

Remissinstanserna i propositionen till 19 kap. 2 b § LSK ansågs det att 
dokumentationskraven bör regleras genom lag. Men skälet till att inte reglera 
genom lagtext var att det inte ansågs rimligt att ha en lag som var uttömmande om 
vad som dokumentationen ska innehålla. Bakgrunden var att den dokumentation 
som behövs kan variera från fall till fall och för att göra en korrekt bedömning av 
internprissättningen. Regeringen menande på att det skulle vara för betungande 
för vissa företag om allt ska ingå i dokumentationen om kravet skulle meddelades 
i lag. Men jag anser att om dokumentationskraven regleras genom detaljerad lag 
ges det större förutsebarhet för skattskyldige samt att omfattande lagtext skapar en 
större tydlighet för vad som gäller. 

Vid omfattande och detaljerad lagtext ges det mindre utrymme för 
verkställighetsföreskrifter att fylla ut lagtext och komplettera den. Då skulle 
dagens osäkerhet kring om SKVFS 2007:1 av bindande karaktär försvinna vilket 
jag anser är något att sträva efter. Vid detaljerad lagtext skulle det innebära att 
hänsyn tas till legalitetsprincipen och att regleringen sker i linje med RF. 

Alternativ 2 

Ett andra alternativ är att ha kvar dagens lagtext 39 kap. 16 § SFL och 
dokumentationen ska innehålla nödvändigt innehåll som krävs för att göra en 
bedömning. Regeringen kan delegera till SKV att meddela om 
verkställighetsföreskrifter och att föreskrifterna ska regleras efter en ram som i 9 
kap. 9 § SFF. Skillnaden utifrån dagens SKVFS 2007:1 som jag ser är att 
verkställighetsföreskrifterna inte ska innehålla utfyllnad utan enbart komplettera 
de fem ramarna i 9 kap. 9 § SFF.  

Genom en sådan reglering skulle normgivningen vara korrekt enligt RF. Fördelen 
med denna reglering är att stiftandet av föreskrifter kommer närmare verkligheten 
och då kan föreskrifterna ändras och anpassas efter behov. Nackdelen med sådan 
reglering är som tidigare påpekats att förutsebarheten sänks. 

Alternativ 3 

En tredje möjlighet är att stifta ramlag för dokumentationskraven. Regeringen kan 
då meddela om verkställighetsföreskrifter eller delegera till SKV att meddela 
verkställighetsföreskrifter till dokumentationskraven. Föreskrifterna ska då 
precisera vad som ingår i ramarna för dokumentationen.  

En sådan utformning vore lik 19 kap. 2 b § LSK förutom andra stycket i lagen, 
som delegerar till SKV att meddela om verkställighetsföreskrifter.  Denna 
utformning ser jag som den svagaste av de tre alternativen, eftersom lagtexten är 
så pass detaljerad att verkställighetsföreskrifterna inte får tillföra något väsentligt 
nytt. Men även alternativ flexibilitet av föreskriftningsändring saknas i alternativ 
3, då alternativ 3 måste förhålla sig till ramlagen, som medför att föreskrifterna 
inte kan anpassas. 
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