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Sammanfattning 

Internprissättning är ett hett debatterat område inom skatterätten och inte minst 

efter att Base Erosion Profit Shifting (BEPS) ”action plan” tillkommit. En viktig 

del av internprissättningen är dokumentationsskyldigheten. År 2007 infördes 

dokumentationsskyldigheten i svensk lag, vilket berodde på att Skatteverket 

behövde bättre kontrollmöjligheter angående internprissättningstransaktioner. 

Görs transaktioner med ett annat bolag i ekonomisk intressegemenskap ska 

dokumentation upprättas, då Skatteverket ska ha möjlighet att kontrollera om 

oriktig prissättning mellan bolagen föreligger. BEPS ska vara färdigställt i slutet 

av år 2015 och punkt 13 i dess ”action plan” behandlar just 

dokumentationsskyldigheten.  

Syftet med studien är att jämföra svensk gällande rätt med BEPS riktlinjer 

avseende dokumentationsskyldigheten. Denna jämförelse ska mynna ut i hur 

svensk rätt på dokumentationsområdet bör utformas efter att OECD:s BEPS regler 

har fastställts. Syftet besvaras med hjälp av den rättsdogmatiska metoden. Med 

hjälp av den rättsdogmatiska metoden argumenterar jag utifrån gällande rätt för att 

besvara studiens syfte och problemfrågor.  

Dokumentationsskyldigheten skiljer sig lite mellan BEPS riktlinjer och svensk 

rätt. Enligt BEPS ska materialet rapporteras i två olika filer, en för det enskilda 

bolaget och en fil för hela koncernen. Riktlinjerna förespråkar också relevansen i 

att arbeta med riskbedömning utifrån det material som finns. Det är en viktig 

uppgift för Skatteverket att bedöma vilka bolag som bör granskas och vilka bolag 

som har gjort internprissättningen på ett korrekt sätt.  

BEPS rättskällevärde har presenterats och geom analys är det då möjligt att få 

fram vilket genomslag materialet har i den interna rätten. Ett högt rättskällevärde 

har fastställts, vilket innebär att materialet troligtvis kommer påverka den interna 

rätten. Lagar som finns i Sverige på dokumentationsområdet är generella och 

påverkas inte av mindre förändringar i dokumentationsskyldighetens innehåll. Då 

legalitetsprincipen gäller på området bör de viktigaste delarna i 

dokumentationsskyldigheten stadgas i lagtext.  

Studien har presenterat ett tillägg som innebär att 39 kap. 16 § 

skatteförfarandelagen bör utökas med ett stycke 2. Dokumentationen ska 

redovisas i två olika filer och det är mycket viktigt. Därför bör detta stadgas i 

lagen och lagtexten bör utformas enligt följande: 

Om dokumentation är nödvändigt ska material enligt 15 § presenteras separat för 

det enskilda bolaget och för hela koncernen. 

Det kommer med största säkerhet göras mindre förändringar av den lagtext som 

redan finns. Det är mycket svårt att förutse lagarnas utfall gentemot BEPS 

målsättningar innan det trätt i kraft. Det finns tre målsättningar och lagarnas utfall 

kan med enkelhet jämföras med dessa för att kontrollera lagarnas legitimitet i 

jämförelse med BEPS.  
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras en problembakgrund som börjar ganska 

allmänt, men som leder fram till ett syfte och problemfrågor. Där efter kommer 

studiens metod att klargöras och en kort beskrivning av vilket material som 

används och dess förhållande till rättskälleläran kommer att lämnas. Slutligen 

redogörs för studiens avgränsningar och disposition. 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle växer allt fler multinationella företag fram och inom dessa 

bolag görs många interna transaktioner. Det handlar om allt från färdiga produkter 

mellan moderbolag och dotterbolag till lån mellan bolagen inom koncernen. Det 

internpris som sätts på transaktionerna påverkar i slutändan de olika företagens 

resultat. En multinationell koncern försöker inte maximera vinsten i ett bolag, 

utan ser till vad som är mest lönsamt för hela koncernen. På det sättet kan 

internpriser användas för maximering av en koncerns resultat. När en beräkning 

sker tas även hänsyn till olika länders tullar och skatter.
1
 Det innebär att 

internprissättning har blivit en av de viktigaste skattefrågorna för internationella 

bolag.
2
 

Antalet multinationella bolag har ökat under 2000-talet och nu finns ca 77 000 

stycken, med 770 000 dotterbolag. De här bolagen står för ca 70 % av världens 

handel och stor del av denna försäljning sker inom koncernerna.
3
 På 

beskattningsområdet är internprissättning mycket viktigt då koncernen kan styra i 

vilket bolag vinsten ska uppstå. Försäljningen tenderar att bli mer global, då allt 

mer handel sker mellan bolag i olika länder. Detta är ett orosmoment för de länder 

där de multinationella bolagen är verksamma, eftersom en snedfördelning av 

länders skattebas kan komma att ske.
4
 Snedfördelningen uppstår om bolag i 

ekonomisk intressegemenskap avtalar om oriktiga priser sinsemellan.
5
 

Multinationella företag bör vara med och bidra till världens offentliga finanser 

genom att betala skatt i de länder som koncernen har verksamhet. Företagen 

uppfyller en del av sina skyldigheter när deras internprissättning är anpassad efter 

armlängdsprincipen enligt OECD:s modellavtal.
6
 Armlängdsprincipen innebär 

kortfattat att prissättning mellan bolag i intressegemenskap ska vara den samma 

som mellan företag utan någon anknytning.
7
 I svensk rätt återfinns 

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

kap. 20 § IL kompletterar 14 kap. 19 § IL genom att förklara vad som menas med 

ekonomisk intressegemenskap, vilket är ett rekvisit för att 14:19 IL ska vara 

tillämplig.  

År 2007 kom dokumentationsskyldigheten, vilket är bestämmelser som påverkar 

företags internprissättning. Dokumentationsskyldigheten ska bidra till en bättre 

                                                 
1 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, s. 15. 
2 Lindström, SvSkT 2012, s. 330. 
3 Kommerskollegium, Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet, s. 8. 
4 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, s. 33-34. 
5 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 176. 
6 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, s. 33. 
7 Skatteverket, SKV M 2007, s. 1f. 
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granskning av de multinationella bolagens internprissättning då Skatteverket 

(SKV) har tillgång till mer väsentligt material. Syftet med 

dokumentationsreglerna är att underlätta kontrollen av transaktioner, så att de sker 

i enighet med armlängdsprincipen. Säkerställandet av armlängdsprincipen görs 

enklast om bolagen upprättar ett underlag som gör det möjligt att utvärdera 

bolagets transaktioner och därför har dokumentationsskyldigheten tillkommit.
8
  

Internationella bolag kan flytta kapital mellan olika delar av världen utan några 

hinder. Koncernerna kan ställa olika skattesystem mot varandra och beskattas i det 

land som är mest förmånligt för dem. Organisation for Economic Co-operation 

and Development (OECD) har då kommit med en handlingsplan Base Erosion 

and Profit Shifting (BEPS) ”action plan”, eftersom de vill stoppa de stora 

koncernernas utnyttjande av olika länders unika skattesystem.
9
 

För att stoppa det skatteundandragande som just nu sker i världen så har BEPS 

”action plan” tagits fram av OECD. Punkt 13 behandlar 

dokumentationsskyldigheten och hur OECD vill utveckla detta område.
10

 Det är 

ett hett debatterat ämne i Sverige, då det är svårt att avgöra hur BEPS kommer att 

påverka svensk rätt.  

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att jämföra svensk gällande rätt med BEPS riktlinjer 

avseende dokumentationsskyldigheten. Denna jämförelse ska mynna ut i hur 

svensk rätt på dokumentationsområdet bör utformas efter att OECD:s BEPS regler 

har fastställts. 

Problemfrågor: 

 Vilken förändring av svensk gällande rätt avseende 

dokumentationsskyldigheten bör ske efter BEPS införande?  

 Hur bör dokumentationsskyldigheten i svensk lag utformas för att vara 

legitim med BEPS? 

1.3 Metod och Material  

1.3.1 Rättsdogmatisk metod 

Uppsatsen syfte kommer att besvaras med hjälp av en rättsdogmatisk metod. 

Precis som Peczenik nämner finns det fler olika metoder som kan användas i en 

juridisk studie, exempelvis när en forskare bygger sin studie på en jämförelse 

mellan två befintliga rättsystem är det möjligt att använda en komparativ metod.
11

 

Jag har dock valt rättsdogmatisk metod, som i första hand används för att 

systematisera och tolka gällande rätt.
12

 Det är, enligt mig, den viktigaste delen av 

studien, men då en jämförelse sker mellan två olika dokument används även den 

komparativa metoden. Studien byggs på argumentation och gällande rätt, vilket 

                                                 
8 Skatteverket, SKV M 2007, s. 5. 
9 OECD, Action plan, s. 9. 
10 OECD, Action plan, s. 9. 
11 Denk, Komparativ metod- förståelse genom jämförelse, s. 7. 
12 Peczenik, SvJT 2005, s. 249. 
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den rättsdogmatiska metoden lämpar sig bäst till.
13

 Jag använder metoden för min 

argumentation och analys av lagtext.
14

 Rättsdogmatiken tar utgångspunkt i 

gällande rätt (de lege lata), men också vilka rättsregler som lagstiftaren måste ta 

hänsyn till (de lege ferenda). Rättsdogmatiken handlar i första hand om att hitta ett 

problem, efter det kan rättsregler appliceras på frågan för att komma fram till ett 

svar. Systematisering av gällande rätt blir därför mycket viktigt för den 

rättsdogmatiska metoden.
15

 Utgångspunkten finns i en konkret frågeställning och 

därför har mycket arbete lagts ner på denna del.
16

  Jag har lagt stor vikt vid att få 

fram en korrekt frågeställning och ett syfte som binder samman hela studien. Om 

min frågeställning inte stämmer överens med den forskning som jag gjort skulle 

resultatet kunna kritiserats. Kritik som riktas mot den rättsdogmatiska metoden är 

att de normer som studeras kanske inte används på samma sätt i praktiken som i 

teorin.
17

 Kritiken riktar sig även mot de nya rättsområden där det inte finns givna 

rättskällor att följa.
18

 Detta är en kritik jag måste ta hänsyn till då jag använder 

den rättsdogmatiska metoden på ett nytt arbetsområde. Därför kommer jag lägga 

stor vikt på att precisera mina källor och visa dess ställning enligt rättskälleläran.  

Peczenik menar att rättsdogmatiken ska vara materiellt rättsäker. Den innebär att 

försägbarhet och etisk korrekthet är viktigt för studiens juridiska slutsatser.
19

 Min 

studie utgår från gällande rätt för internprissättning och 

dokumentationsskyldighet. Studien kommer dessutom argumentera för hur en 

förändring av gällande rätt kan vara nödvändig efter fastställandet av BEPS 

riktlinjer. Studien har ett ”de lege ferenda” perspektiv på gällande rätt för 

dokumentationsskyldighet. Rättsdogmatiska metoden lämpar sig bäst till mitt 

ämne utifrån det syfte och den problemställning som jag har för studien, men en 

alternativ metod kommer också beaktas. 

1.3.2 Komparativ metod 

Min studie bygger på svensk rätt och en jämförelse med BEPS, för att hitta 

skillnader mellan de olika dokumenten. Den alternativa metoden till studien bör 

därför vara komparativ metod. Metoden bygger på en jämförelse mellan olika 

lagstiftningar och dokument för att få fram materialens likheter och skillnader.
20

 

Det leder till en djupare förståelse om den egna, men också om den jämförande 

rätten. Komparativ metod används ofta när två lagstiftningar jämförs med 

varandra och den utländska rätten har ett tjänande syfte till den inhemska.
21

 De 

flesta studier har någon form av komparativt inslag.
22

 Ska en utländsk rätt 

användas som exemplifierande för ett de lege ferenda perspektiv, bör kraven vara 

höga.
23

 Jag måste beakta detta i min studie då jag har ett de lege ferenda syfte och 

vill påvisa förändringar i intern rätt. Den komparativa metoden kommer vara ett 

alternativ till den rättsdogmatiska metoden.       

                                                 
13 Peczenik, FT 1990, s. 47.   
14 Peczenik, SvJT 2005, s. 249. 
15 Lehrberg, Praktisk Juridisk Metod, s. 167f. 
16 Kleineman, Rättsdogmatisk Metod, ur Korling och Zamboni, Juridsk metodlära, s. 21f. 
17 Kleineman, Rättsdogmatisk Metod, ur Korling och Zamboni, Juridsk metodlära, s. 24. 
18 Olsen, SvJT 2004, s. 120. 
19 Peczenik, FT 1990, s. 47. 
20 Valguarnera, Den komparativa metoden, ur Korling och Zamboni, Juridsk metodlära, s. 141f. 
21 Strömholm, SvJT 1971, s. 253. 
22 Valguarnera, Den komparativa metoden, ur Korling och Zamboni, Juridsk metodlära, s. 167. 
23 Strömholm, SvJT 1971, s. 258. 
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1.3.3 Rättskälleläran 

I studien kommer gällande rätt tolkas utifrån rättskälleläran, vilket är naturligt då 

den juridiska argumentationen baseras på gällande rätt.
24

 Av de källor som 

presenterats i studien väger vissa rättskällor tyngre än andra.
25

 Studien kommer 

följa Peczeniks syn på rättskälleläran. Det beror i första hand på att Peczenik har 

presenterat mycket material och hans tankar har stort genomslag. Lehrberg är en 

annan forskare som har presenterat hur rättskälleläran bör se ut. Skillnaden mellan 

dessa är att Peczeniks är mer omfattande vilket passar min studie bättre. 

Lehrbergs rättskällelära ska följas exakt, medan Peczeniks är lite öppnare vilket 

också passar bättre in i min studie. Peczeniks rättskällelära kan delas in i tre delar 

när det gäller studiens argumentation, källor som ska, bör och får följas.
26

 

 Källor som ska följas är lagar och andra föreskrifter. 

 Källor som bör följas är prejudikat, förarbeten och sedvänjor. 

 Källor som får följas är rekommendationer, beslut eller domar som inte är 

prejudikat.  

Den rättsdogmatiska metoden används i första hand för en ökad kunskap om 

rätten. Läsaren måste kunna förstå vilken förändring av svensk rätt som kan ske 

efter införandet av BEPS.
27

 Därför har studien i första han utgått från svensk 

gällande rätt i form av lagtext på dokumentationsområdet. Argumentationen 

bygger på material som står högt upp i rättskälleläran, vilket innebär att lagtext 

använts i största möjligta utsträckning. En jämförelse med BEPS måste vara 

möjlig och därför har material från förarbeten och doktrin hämtats. En 

argumentation ska med hjälp av den rättsdogmatiska metoden utföras och leda 

fram till ett resultat som presenteras sist i studien i form av mina juridiska 

slutsatser. Rekommendationer om hur rättsreglerna bör tolkas är ofta av stor 

betydelse för de som arbetar praktiskt med frågorna.
28

  

Svårigheten med en jämförelse mellan svensk rätt och BEPS är att OECD:s 

uttalanden eller riktlinjer inte är preciserat i rättskälleläran. Riktlinjerna är inte 

lagtext utan en uppmaning till regeringar och multinationella bolag att följa dessa 

regelverk. Alla länder som är medlemmar i OECD har dock en skyldighet att 

främja deras regler.
29

 Studien kommer presentera mycket material från just 

OECD. Jag kommer fastställa ett rättskällevärde på detta material. Studien 

preciserar vad OECD:s modellavtal och ”guidelines” har fått för status i svensk 

rätt och härför det till Peczeniks rättskällelära. Utifrån deras dignitet och 

genomslag i den svenska rätten kan BEPS rättskällevärde fastslås tillsammans 

med övrigt material. Jag kommer att förtydliga BEPS rättskällevärde och dess 

status i svensk rätt.
30

 Rättskällevärde är viktigt eftersom argumentationen för en 

förändring av intern rätt måste härföras till material av hög dignitet i 

rättskälleläran. 

                                                 
24 Peczenik, FT 1990, s. 47. 
25 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 36ff. 
26 Peczenik, FT 1990, s. 47. 
27 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 39. 
28 Lehrberg, Praktisk Juridisk Metod, s. 168. 
29 Regeringens hemsida, http://www.regeringen.se/sb/d/5467/a/14556, 14-03-12. 
30 Se avsnitt 5.4. 

http://www.regeringen.se/sb/d/5467/a/14556
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1.4 Avgränsningar  

Dokumentationsskyldigheten bygger på de regler som finns för internprissättning 

och därför kommer en genomgång av reglerna för internprissättning att göras. 

Även en redogörelse för hur svensk rätt förhåller sig till internationell rätt kommer 

presenteras, då det är en viktig grundsten för att förstå BEPS inverkan på det 

svenska regelsystemet. Största delen av studien behandlar 

dokumentationsskyldigheten.  

Avgränsningarna har i första hand skett genom ett smalt syfte. Studien utgår från 

gällande rätt och det material som BEPS innehåller på dokumentationsområdet. 

För att gå ytterligare på djupet har två problemfrågor tillkommit som ett 

komplement till studiens syfte. Studien har avgränsat sig till att jämföra nuvarande 

gällande rätt för dokumentationsskyldighet med de riktlinjer som OECD ska 

presentera. BEPS består av en ”action plan” med 15 punkter, men endast punkt 13 

behandlas i studien. Det beror på att endast denna punkt berör 

dokumentationsskyldigheten, vilket ingen av de andra punkterna gör. Ovan i 

studien nämndes att hänsyn endast tas till det material som finns tillgängligt i 

skrivande stund. Då BEPS är under utveckling kommer mer material att 

presenteras innan det är färdigställt i slutet av år 2015.   

1.5 Disposition 

Kapitel 2 är ett allmänt kapitel om internprissättning och 

dokumentationsskyldighet. Först görs en genomgång av internprissättningen 

eftersom läsaren måste förstå internprissättningens regler, då 

dokumentationsskyldigheten är en del av internprissättningen. Efter det görs en 

djupare genomgång av dokumentationsskyldigheten i svensk rätt. 

Kapitel 3 är en viktig del av studien då det framgår vilka internationella rättskällor 

som ska beaktas. Det är inte bara intern rätt som påverkar oss i Sverige, utan vi 

måste anpassa oss efter de internationella regler och förordningar som finns. 

Sverige är ett av medlemsländerna i OECD och har därmed lovat att applicera de 

regler som OECD presenterar.  

I Kapitel 4 görs en grundlig genomgång av dokumentationsskyldighet enligt 

BEPS. En detaljerad uppställning av riktlinjerna finns, eftersom det ska vara 

möjligt att göra en jämförelse med svensk gällande rätt. 

Kapitel 5 börjar med en grundlig genomgång av OECD:s material i förhållande 

till Pezceniks rättskällelära. I detta kapitel har en viss del av analysen skett då det 

är nödvändigt för att kunna precisera BEPS rättskällevärde.   

Kapitel 6 är analyskapitlet som jämför BEPS med den svenska rätten. Analysen 

leder fram till slutsatser kring vilka likheter och skillnader som finns mellan 

svensk rätt och BEPS.   

I Kapitel 7 presenteras egna åsikter och besvarar studiens problemfrågor för att 

knyta ihop första och sista kapitlen i studien. Förutom mina egna åsikter 

presenteras förslag till vidare forskning.   
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2 Internprissättning  

Ingen skatt utan lag är en av de viktigaste principerna i svensk skatterätt och då 

min studie bygger på gällande rätt kommer en genomgång av legalitetsprincipen 

att göras. Internprissättning inom en ekonomisk intressegemenskap ska ske till ett 

pris som stämmer överens med armlängdsprincipen. Därför kommer en grundlig 

genomgång av internprissättning göras innan studien djupdyker i 

dokumentationsskyldigheten.   

2.1 Legalitetsprincipen 

I Regeringsformen (1974:152, RF) 2 kap. 10 § 2 st. tar legalitetsprincipen sitt 

utryck ” Skatt eller statlig avgift får inte tas ut i vidare mån än som följer av 

föreskrifter som gällde när den omständighet inträffade som utlöste skatt- eller 

avgiftsskyldigheten”. Legalitetsprincipen är en allmän rättsprincip som innebär 

”ingen skatt utan lag” och beskattning ska ske ur lagtextens ordalydelse på ett 

objektivt sätt. Det är mycket svårt att reglera varje unik situation endast i lagtext. 

Den kunniges tolkning av lagtexten anses vara godkänd i enighet med 

legalitetsprincipen, enligt Påhlsson, om tolkningen är naturlig och har 

konsekvens.
31

 Det finns dock kritiker, exempelvis Hultqvist, som anser att endast 

lagtextens ordalydelse ska följas och det som inte framgår av lagtexten ska inte 

utlösa beskattning.
32

 

En viktig del med legalitetsprincipen är att enskild person ska kunna förstå vilka 

konsekvenser dennes handlande får.
33

 På det sättet är legalitetsprincipen viktig för 

att garantera medborgarnas rättsäkerhet i samhället. Begreppet rättsäkerhet är ett 

oklart begrepp som har flera olika innebörder beroende på vem du frågar. Det kan 

uttryckas på olika sätt, men en vanlig formulering av rättsäkerhet är ”förutsebarhet 

i rättsliga angelägenheter”. Likhetsprincipen är en del av rättsäkerhetsbegreppet 

då ”likhet inför lagen” är en viktig del för upprätthållandet av förutsebarheten.
34

 

Olika handlingsalternativ leder till olika inverkningar på personers ekonomi, 

därför är det viktigt att kunna förutse vilka konsekvenser ens handlande får.
35

 

Legalitetsprincipen har fått stort utrymme i studien då principen är viktig på 

skatteområdet. Den innehåller grundläggande information om varför det är viktigt 

att analysera lagtext och påvisar varför det viktigaste på skatteområdet måste 

återfinnas i lagen.    

2.2  Armlängdsprincipen 

Internprissättning handlar om hur prissättning av varor ska ske när de säljs till ett 

annat bolag i samma intressegemenskap.
36

 En viktig princip inom 

internprissättningen är armlängdsprincipen, vilket innebär att prissättning i avtal 

mellan bolag i en koncern inte ska skilja sig mot ett avtal som samma bolag 

skriver med en utomstående part. Det ska vara marknadsmässiga priser mellan 

företagen i intressegemenskap, annars skulle det vara möjligt att flytta vinster från 

                                                 
31 Påhlsson, Konstitutionell Skatterätt, s. 87ff. 
32 Hultqvist, SkSvT 2005, s. 303. 
33 Lodin, Inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, s. 721. 
34 Frändberg, JT 2000/01, s. 269f. 
35 Lodin, Inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, s. 721. 
36 Lantz, Internprissättning med effektiva incitament, s. 11. 
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ett land med hög beskattning till ett lågskatteland. Det skulle leda till att staters 

skattebaser urholkas på grund av oriktig prissättning.
37

 Till OECD:s modellavtal 

arbetas det fram olika kommentarer som är accepterade hos alla medlemsstater. 

Armlängdsprincipen är en sådan beskattningsregel som har blivit allmänt 

accepterad i de avtalsslutande länderna.
38

  

Redan i inledningen av studien nämndes att internprissättning mellan bolag i en 

koncern påverkar koncernens totala skattepliktiga resultat. Ett bolag kan med 

hjälp av internprissättning styra hur resultatet slutligen blir i de olika bolagen 

inom koncernen. Bolagen kommer då ta hänsyn till skatteeffekter som blir av 

olika resultat och ta de beslut som är mest lönsamt för koncernen i sin helhet. Ett 

exempel är om ett moderbolag har sitt driftställe i ett högskatteland och 

dotterbolaget ligger i ett lågskatteland. Det vore då mest lönsamt för koncernen att 

sätta ett lågt pris när moderbolaget säljer varan till dotterbolaget. På det sättet 

uppkommer ingen eller liten vinst i moderbolaget som ligger i ett högskatteland. 

Vinsten blir istället större i dotterbolaget, vilket gynnar koncernen då vinsten blir 

beskattad i ett lågskatteland istället för ett högskatteland. Genom oriktig 

prissättning flyttas beskattningen från ett land till ett annat och det snedvrider 

länders skattebaser.
39

 Ett enskilt bolag kan få ett betydligt sämre resultat på grund 

av att det är mer lönsamt för hela koncernen.
40

 OECD har kommit med två 

vinstdelningsmodeller. Dessa modeller innebär i korthet att en transaktionsvinst 

delas mellan bolagen som har skrivit avtalet, om oriktig prissättning har 

förelegat.
41

  

2.3  Oriktig prissättning 

Oriktig prissättning stadgas i 14 kap. 19 § IL. ”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…”.  I 

Riksskatteverkets undersökning framkom det hur svårt SKV har att utreda om det 

föreligger ekonomisk intressegemenskap mellan olika bolag, vilket kan bero på att 

bevisbördan ligger hos SKV.
42

 Det ska finnas tydliga bevis för oriktig prissättning 

om 14 kap. 19 § IL ska kunna vara tillämplig. Det måste finnas ett samband 

mellan den oriktiga prissättningen och intressegemenskapen, eftersom oriktig 

prissättning kan bero på flera andra faktorer exempelvis hård konkurrens.
43

 

Om oriktig prissättning mellan bolag i ekonomisk intressegenskap har förekommit 

”…ska resultatet beräknas till det belopp som det skulle ha uppgått till om sådana 

villkor inte funnits.”
44

 Priserna i avtalet ska beräknas till marknadsvärde och 

enligt 61 kap. 2 § st. 2 IL är marknadsvärdet det pris som skulle ha betalats av 

oberoende näringsidkare för varan på samma ort. Även OECD har arbetat fram en 

marknadsprismetod för att kunna prissätta tjänster och varor av liknande slag.
45

 

                                                 
37 Hall, SvSkT 2007, s. 148. 
38 Prop. 2005/06:169 s. 88f. 
39 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 176. 
40 Arvidsson, Dolda Vinstöverföringar, s. 15. 
41 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 179. 
42 Riksskatteverket, Rapport 2003:5 s. 8. 
43 Prop. 1982/83:73 s. 11. 
44 Skatteverkets ställningstaganden, år 2009. 
45 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 179. 
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För att kunna beskatta bolaget efter marknadsvärdet gäller tre kriterier som 

stadgas i 14 kap. 19 § IL: 

”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”, 

”det finns sannolika skäl att anta att det finns en ekonomisk intressegemenskap mellan 

parterna, och” 

”det inte av omständigheterna framgår att villkoren kommit till av andra skäl än 

ekonomisk intressegemenskap”.  

Det finns några viktiga konsekvenser att beakta utifrån dessa rekvisit. 

Avtalsvillkor kan endast skrivas mellan två eller flera rättsubjekt, vilket gör att 

felaktig prissättning inte kan ske inom t ex en filial. Ett bolag med fast driftställe i 

Sverige träffas inte heller av dessa regler då bolaget är beskattningsbart för de 

vinster som uppstår i bolaget. I förarbeten till lagen anses oriktig prissättning som 

en indikator på att intressegemenskap föreligger. Det finns fler anledningar till 

oriktig prissättning än intressegemenskap, så två bolag är inte automatiskt i 

intressegemenskap på grund av oriktig prissättning.
46

  

OECD anser att företagen måste lämna relevanta uppgifter till de myndigheter 

som granskar internprissättningen. Utan denna dokumentation skulle det nästan 

vara omöjligt att upptäcka felaktigheter vad gäller prissättning.
47

 

2.4  Dokumentationsskyldigheten 

2.4.1 Bakgrund till dokumentationsskyldighet 

År 2003 gjordes, av Riksskatteverket (RSV), en sammanställning över behovet av 

dokumentation av internprissättningen. Anledningen till sammanställningen var 

att internationella transaktioner har öka kraftigt de sista decennierna. Den svenska 

skattebasen riskerar att förändras och regeringen undersökte dessa risker. De typer 

av bolag som drabbas av dokumentationsskyldigheten är svenska bolag med 

dotterbolag i utlandet eller utlandsägda bolag.
48

  

I RSV:s undersökning fastställdes att ett behov av dokumentationskrav finns. 

Problematiken vid en granskning av ett bolags internprissättning är att de olika 

transaktionerna inte särskiljs, vilket gör det svårt att kontrollera huruvida felaktig 

prissättning har skett mellan bolag i intressegemenskap. Enligt RSV undersökning 

är dokumentationsplikten nödvändig, men frågan är vilken utformning som är 

lämpligast. Både att granska och upprätta material är kostsamt, så både 

myndigheter och företag är angelägna om att kraven hamnar på rätt nivå.
49

 Det 

ansågs inte finnas tillräckligt goda kontrollmöjligheter av oriktig prissättning i 

internrätt och därför behövdes dokumentationsskyldigheten. Det ska vara en 

resurssnål kontrollform som kan göras rutinmässig vilket underlättar för samtliga 

parter.
50

 

                                                 
46 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 177. 
47 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, s. 33. 
48 Riksskatteverket, Rapport 2003:5, s. 7. 
49 Riksskatteverket, Rapport 2003:5, s. 33ff. 
50 Prop. 2005/06:169 s. 47. 
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2.4.2 Dokumentationsskyldighetens införande 

Problematiken kring internprissättning har redan diskuterats internationellt och 

flera stater har infört dokumentationsskyldigheten. Danmark är ett av flera länder 

som innan 2006 hade infört dokumentationsreglerna. Bland våra övriga nordiska 

grannar hade Finland och Norge kommit ungefär lika långt som Sverige. De 

diskuterade vilka regler som bör tas fram och hur de ska utformas.
51

 De uppgifter 

som ska ingå i deklarationen för att uppfylla kraven enligt 

dokumentationsskyldigheten är varierande. Det huvudsakliga kravet är att en 

granskning ska kunna utföras utifrån inkommet material. Den granskande 

myndigheten ska kunna bedöma huruvida internpriserna stämmer överens med 

marknadspriset eller inte.
52

 

Här följer regeringens förslag till vilka uppgifter ett bolag ska lämna när en 

transaktion har skett med ett bolag i intressegemenskap:  

”Dokumentationen skall innehålla en beskrivning av företaget, organisationen och 

verksamheten, uppgift om arten och omfattningen av transaktionerna, en 

funktionsanalys, en beskrivning av vald prissättningsmetod och en 

jämförbarhetsanalys.”
53

  

Införandet av dokumentationsskyldigheten ska inte förändra hur tillämpningen av 

oriktig prissättning enligt 14 kap 19 § IL bedöms. Bevisbördan som innan låg hos 

SKV vid felaktig prissättning ska även fortsättningsvis göra så. Tydligare 

lagstadgade regler på området bör vara till fördel för SKV, men också för 

företagen. SKV kan göra effektivare skattekontroller då material finns tillgängligt 

och alla bolag kommer lämna samma information. Företagen kommer veta vilken 

information som förväntas finnas tillgänglig vid en skattekontroll och samtliga 

bolag blir granskade på samma grunder.
54

    

2.4.3 Dokumentationsskyldighetens innehåll 

Till lagförslaget har vissa ramar ställts upp för de olika områden. Det kan vara 

specifika situationer eller allmänt vad som behöver finnas under varje del i 

dokumentationsskyldigheten.
55

 

 Beskrivning av företaget: Det ska finnas en beskrivning av bolaget och av 

den bransch som verksamheten utförs i. Bolagets struktur ska framgå och 

vilka interna kontroller som finns i de olika enheterna ska beskrivas. Finns 

det situationer som påverkar vinsten bör dessa situationer regleras här.
56

 

 Art och omfattning av transaktioner: Den här sektionen kan delas in i fyra 

olika delar: varor, tjänster, immateriella tillgångar och finansiella 

transaktioner. Det bör finnas med avtalsvillkor och vilken storlek det är på 

transaktionerna. Materialet styrker att en korrekt prissättning har gjorts.
57

  

                                                 
51 Prop. 2005/06:169 s. 92f. 
52 Prop. 2005/06:169 s. 88f. 
53 Prop. 2005/06:169 s. 99. 
54 Prop. 2005/06:169 s. 102f. 
55 Prop. 2005/06:169 s. 103. 
56 Prop. 2005/06:169 s. 103. 
57 Prop. 2005/06:169 s. 104. 
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 Funktionsanalys: Funktionsanalysen är en del av dokumentationen som 

ska presentera risker, funktioner och tillgångar i företaget. 

Dokumentationen ska innehålla de funktioner som förändrar bolagets 

vinstgenereringsförmåga. Tanken med analysen är att skapa en grund för 

de två sista delarna i dokumentationen, prissättningsmetod och 

jämförbarhetsanalys.
58

 

 Prissättningsmetod: OECD har kommit med flera prissättningsmetoder, 

marknadsprismetoden, kostnadsplusmetoden och återförsäljningsmetoden. 

Det ska framgå vilken metod som använts och hur den förhåller sig till 

OECD:s riktlinjer.
59

 

 Jämförbarhetsanalys: Analysen innebär att en transaktion som görs med 

ett bolag i intressegemenskap ska jämföras med en transaktion som sker 

med en utomstående part. Transaktionerna måste vara tillräckligt lika 

varandra för att denna typ av jämförelse ska kunna göras. Bolaget måste 

dessutom dokumentera hur urvalet gjorts och varför.
60

   

  

2.4.4 Dokumentationsskyldighet enligt lagtext 

I 39 kap. 15 § Skatteförfarandelagen (2011: 1244, SFL) stadgas att den som gör 

transaktion med ett bolag i ekonomisk intressegemenskap ska dokumentera detta. 

Det gäller endast om bolagen är i ekonomisk intressegemenskap och det andra 

bolaget är begränsat skattskyldigt. Det finns två viktiga rekvisit för att veta om 

dokumentationsplikten gäller företaget. Ekonomisk intressegemenskap och 

begränsat skatteskyldigt är grunden för att dokumentationsskyldigheten ska gälla 

och en genomgång av dessa rekvisit är därför nödvändig.  

Begränsat skatteskyldigt är endast relevant på bolagsnivå i denna studie och 

därför tas ingen hänsyn till de regler som gäller för personbeskattning. Begränsat 

skatteskyldiga bolag enligt 6 kap. 7 § IL är utländska juridiska personer. För dessa 

bolag gäller källstatsprincipen och endast de inkomster som har stark anknytning 

till Sverige ska beskattas.
61

 Vad som mer precist menas med en utländsk juridisk 

person framgår av 6 kap. 8 § IL. Här stadgas tre rekvisit som måste vara uppfyllda 

för att det ska anses vara en utländsk juridisk person, ”den kan förvärva 

rättigheter och åta sig skyldigheter, den kan föra talan inför domstolar och andra 

myndigheter, och enskilda delägare inte fritt kan förfoga över associationens 

förmögenhetsmassa”. Det finns nu tydliga riktlinjer för vilka bolag som anses 

vara en utländsk juridisk person, men problem har ändå uppstått vid tillämpning 

av lagen. Ett exempel är RÅ 2004 ref. 29 där en norsk stiftelse ansågs vara en 

juridisk person trots att det inte fanns några delägare till stiftelsen.
62

 Lagstiftaren 

har ändrat 6 kap. 8 § IL då det bör framgå att en association inte behöver ha en 

                                                 
58 Prop. 2005/06:169 s. 105. 
59 Prop. 2005/06:169 s. 105f. 
60 Prop. 2005/06:169 s. 106. 
61 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 64. 
62 RÅ 2004 ref. 29 
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delägare. Tredje punkten i paragrafen har därför förändrats från ”de enskilda 

delägarna” till ”enskilda delägare”.
63

  

 

Ekonomisk intressegemenskap är ett svårdefinierat begrepp och på många 

områden i inkomstskattelagen är begreppet inte definierat alls. Det finns ingen 

koherens vad gäller begreppet ekonomisk intressegemenskap i 

skattelagstiftningen, då betydelsen varierar mellan olika lagrum inom IL.
64

 I 14 

kap. 20 § IL preciseras vad ekonomisk intressegemenskap innebär i 14 kap. 19 § :  

– 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”.  

Dokumentationsskyldigheten innehåller en inskränkning, enligt 39 kap. 15 § st. 2 

SFL, då transaktioner som hänförs till kapitalinnehav endast ska dokumenteras 

om kapitalandelen i varje led överstiger 50 procent. Anledningen till denna 

begränsning är att endast de relevanta transaktionerna ska granskas av SKV. 

Företagen ska inte behöva bli granskade om risken för felaktig prissättning är 

förhållandevis liten. Det är dessutom resurskrävande för bolagen att redovisa 

väsentligt material för en skatterevision, vilket inte ska behöva ske i onödan.
65

 

Ovan nämndes vilka krav företaget har för att dokumentationsplikten ska vara 

uppfylld. I förarbetet till lagen preciserades vilka skyldigheter bolaget har om det 

träffas av dokumentationsskyldigheten.
66

 Detta har lagstadgats i 39 kap. 16 § SFL, 

eftersom legalitetsprincipen gäller, bör det finnas med i lagtexten. I 16 § framgår 

att information ska lämnas i den omfattning som behövs för att resultatet ska 

kunna omräknas enligt 14 kap. 19 § IL.  

2.5 Sammanfattning 

Kapitlet har behandlat gällande rätt för internprissättning och 

dokumentationsskyldighet. Internprissättningsreglerna ligger till grund för 

dokumentationsskyldigheten och viss lagtext citerats för att kunna bygga vidare 

med lagar angående dokumentation. Dokumentationsskyldigheten har granskats 

på detaljnivå då gällande rätt på området ligger till grund för hela studien. Ett 

mycket precist material av dokumentationens innehåll har presenterats, vilket 

möjliggör en jämförelse med BEPS.  

 

 

                                                 
63 Prop. 2003/04:10 s.122. 
64 Lagkomentar Karnov 14 kap. 20§. 
65 Prop. 2005/06:169 s.136. 
66 Se avsnitt 2.4.2. 
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3 Internationella lagar och regler 

Syftet med studien är att jämföra svensk gällande rätt med BEPS riktlinjer 

avseende dokumentationsskyldigheten. Denna jämförelse ska mynna ut i hur 

svensk rätt på dokumentationsområdet bör utformas efter att OECD:s BEPS 

regler har fastställts. Genomgången i detta kapitel kommer klargöra vilka 

internationella riktlinjer och förordningar som påverkar den svenska skatterätten.   

3.1 EU-rätt 

När Sverige gick med i EU år 1995 visste få personer vilken 

beskattningskonsekvens det skulle innebära för Sverige som land. De flesta ansåg 

att skillnaden skulle vara marginell, men under 1990-talet blev EU-rätten mer 

betydelsefull. Det är i första hand deras fördrag, direktiv och praxis som påverkar 

svensk rätt. Den interna rätten ska harmonisera med de fyra grundläggande 

friheterna inom EU. För att upprätthålla EU:s fyra friheter kan de nationella 

domstolarna söka svar hos EU-domstolen i specifika frågor som berör de 

grundläggande friheterna. Alla länders lagar ska harmonisera med friheterna och 

därför diskuteras olika förslag till likartade skattesystem för samtliga 

medlemsländer. Chansen att ett sådant förslag ska gå igenom är förhållandevis 

liten då länders suveränitet på beskattningsområdet skulle minska.
67

  

Enligt 10 kap. 5 § 1 st. RF har Sverige överlåtit sin ensamma beslutandemakt till 

andra och EU-rätten har ett bestämmande inflytande över svensk rätt. Lag (1994: 

1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen har inträtt i 

svensk lagstiftning i samband med Sveriges inträde i EU. Båda dessa lagar visar 

på att Sverige måste ta hänsyn till EU-rätten och inte enbart följa svensk 

lagstiftning. En viktig fråga blir då förhållandet mellan EU-rätt och intern rätt.
68

 I 

målet 6/64 Costa mot E.N.E.L. slår EU-domstolen fast principen att EU-rätten har 

företräde i förhållande till inhemsk lag. Medlemstaterna har övergett en del av sin 

suveränitet i och med inträdet i EU och det regelverk som medlemstaterna har 

byggt upp i EU ska därmed gälla före den inhemska lagen.
69

 EU-kommissionen 

har gjort en förändring i moder och dotterbolagsdirektivet för att EU-rätten ska 

harmonisera med BEPS. Förslaget gick i korthet ut på att förhindra dubbel icke-

beskattning. Dessa regler ska implementeras i intern rätt senast 31 december 

2014.
70

 Följande avsnitt kommer behandla dubbelbeskattningsavtal då dessa 

dokument också påverkar den svenska rätten. 

3.2 Dubbelbeskattningsavtal 

Syftet med dubbelbeskattningsavtalen är att förhindra dubbelbeskattning. På 

senare tid beaktas även andra aspekter som att försöka förhindra skatteflykt. Den 

möjligheten har uppkommit då myndigheter har möjlighet att utbyta information 

mellan varandra i de olika länderna.
71

 Dessa avtal kan aldrig utöka landets 

                                                 
67 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 321ff. 
68 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 332. 
69 Mål C-6/64 Costa mot E.N.E.L. 
70 Stigård, SvSkT 2014, s. 3. 
71 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 336. 
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beskattningsrätt, utan endast begränsa ett lands rätt till beskattning av en 

skattskyldig.
72

   

Dubbelbeskattningsavtal har samma hierarkiska nivå som intern rätt. Utifrån en 

hierarkisk nivå går det inte att avgöra vilken regel som är tillämplig om dessa 

strider mot varandra.
73

 RÅ 2008 ref. 24 är ett rättsfall där 

dubbelbeskattningsavtalet med Schweiz står i strid med de svenska reglerna för 

CFC-beskattning. CFC reglerna återfinns i 39a kap. IL och innebär att delägare i 

en utländsk juridisk person kan bli beskattade i Sverige för inkomster som är 

lågbeskattade utomlands. Domstolen valde i detta fall att gå emot 

dubbelbeskattningsavtalet och istället följa intern rätt.
74

 Teoretiskt finns det fyra 

lösningar på problemet när två normer står i konflikt med varandra och har samma 

hierarkiska nivå. Det första är omtolkning av reglerna så de harmoniserar med 

varandra. Nästa steg är att använda derogationsreglerna. Steg tre är hänsyn till de 

materiella förhållanden som gäller i det enskilda fallet. Sista steget är det 

alternativ som är minst betungande för den skatteskyldiga ska användas. 
75

 

Domstolen grundade sitt beslut på derogationsreglerna, lex superior, lex specialis 

och lex posterior. Det innebär att överordnad norm går före en lägre, speciallag 

går före vanlig lag och ny lag går före gammal lag.
76

 Då CFC reglerna är nyare än 

dubbelbeskattningsavtalet och riktar sig till en specifik situation ansågs intern rätt 

ha företräde framför avtalet. Detta ledde till kritik mot domstolen, då de allra 

flesta ansåg att dubbelbeskattningsavtalet borde gå före den interna rätten.
77

 I RÅ 

2010 ref. 112 prövades dubbelbeskattningsavtalets ställning i förhållande till 

svensk lag på nytt. Regeringsrätten kom nu fram till att dubbelbeskattningsavtalen 

skulle gälla före intern rätt. Det är huvudregeln, men det finns fortfarande 

möjlighet att frångå huvudregeln enligt regeringsrättens uttalande i avgörandet.
78

 

Regeringsrätten klargjorde dock i sin motivering att dubbelbeskattningsavtalen 

har företräde i förhållande till intern rätt.
79

 Förutom EU-rätten och 

dubbelbeskattningsavtalen är OECD:s material något som i stor utsträckning 

påverkar den interna rätten.  

3.3 OECD:s material 

OECD:s uppgift är mycket komplex, men de publicerar internationella riktlinjer 

för att öka samständighet mellan länders beskattningssystem. Har båda länderna 

liknande lagstiftning eller avtal som reglerar olika situationer så minskar risken 

för dubbelbeskattning eller icke beskattning. Skulle det istället slutas avtal mellan 

länder, utan att denna typ av explicita kriterier finns, är risken stor att det aldrig 

leder till lagstiftning. Ska dessa regler kunna få genomslagskraft gäller det att 

landets domstolar accepterar riktlinjerna som en legitim informationskälla. Om 

inte dessa regler används som stöd vid tolkning av lagstiftningen, fyller 

                                                 
72 Påhlsson, Konstitutionell Skatterätt, s. 87. 
73 Påhlsson, Konstitutionell Skatterätt, s. 83f. 
74 RÅ 2008 ref. 24.  
75 Aldén, SvSkT 2004, s. 163ff. 
76 Påhlsson, Konstitutionell Skatterätt, s. 82f. 
77 Sallander, SvSkT 2010, s. 177. 
78 Simmons, SvSkt 2012, s. 633f. 
79 RÅ 2010 ref. 112. 
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riktlinjerna ingen funktion. Därför bör det finnas en öppen diskussion om vilken 

ställning OECD:s material har för rättstillämpningen.
80

  

RÅ 1991 ref. 107 Shell-fallet behandlar oriktig prissättning mellan två av Shells 

bolag i samma koncern, vilket föranledde minskad vinst i Sverige. Det är dock 

intressant att regeringsrätten slog fast att OECD:s riktlinjer bör följas även i 

Sverige.
81

 Regeringsrätten gjorde följande uttalande:  

”… riktlinjer som läggs fram i OECD-rapporten visserligen inte är bindande för de 

svenska skattemyndigheterna men att rapporten, som inte står i strid med 43 § 1 mom. 

KL, ger en god och välbalanserad belysning av den problematik som det här gäller. De 

i rapporten förekommande uttalandena kan således i relevanta delar tjäna till ledning 

vid tillämpningen av nyssnämnda stadgande.”
82

   

RÅ 1991 ref. 107 Shell -målet visar att regeringsrätten finner det relevant att söka 

vägledning hos OECD:s material. Domstolen tycker att det är ett relevant material 

som vi bör följa i Sverige när vi beaktar sådana typer av frågor.
83

 Detta uttalande 

ger OECD:s modellavtal ett visst rättskällevärde.
84

  

3.4 OECD:s modellavtal   

OECD:s modellavtal anger vilka riktlinjer som finns för dubbelbeskattning. Det är 

framtaget för att reglera situationer där en person eller ett bolag har hemvist i två 

avtalsslutande stater. De två första artiklarna i modellavtalet stadgar vilka som 

omfattas av modellavtalet och vilket tillämpningsområde avtalet har.
85

  

Artikel 9 i modellavtalet reglerar internprissättning och därför kommer en djupare 

inblick göras just i denna artikel. Tidigare i studien har oriktig prissättning enligt 

svensk lagtext presenterats. Intressegemenskap är också ett begrepp som nämnts 

flertalet gånger i studien. Enligt nedanstående presenteras vad som menas med 

intressegemenskap och oriktig prissättning enligt modellavtalet:
86

 

1. Intressegemenskap föreligger om ledningen för bolagen är den samma och 

det andra bolaget ligger i en avtalsslutande stat. Samma personer har direkt 

eller indirekt kontroll över bolagen eller dess kapital.
87

 

2. Oriktig prissättning föreligger då avtal mellan bolagen inte stämmer 

överens med de avtal som skulle ha skrivits med en utomstående 

näringsidkare. Detta leder till att vinster inte uppkommer eller beskattas i 

ett annat land.
88

     

                                                 
80 Rendahl, SvSkT 2009, s. 558ff. 
81 RÅ 1991 ref. 107. 
82 RÅ 1991 ref. 107. 
83 Whalgren, SvSkT 1991, s. 498f. 
84 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 178f. 
85 OECDs modellavtal, condensed version 2010, s.5. 
86 OECDs modellavtal, condensed version 2010, s.10f. 
87 OECDs modellavtal, condensed version 2010, s.10f. 
88 OECDs modellavtal, condensed version 2010, s.10f. 
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3.5 OECD Guidelines for Multinational Enterprises 

OECD:s ”guidelines” är riktlinjer för alla multinationella bolag, om de länder, i 

vilka bolagen finns, är medlemmar i OECD. Multinationella bolag bör följa de 

lagar och förordningar som finns i deras verksamhetsländer, vilket är ”guidelines” 

främsta målsättning. Det är frivilliga regler, men de länder som ansluter sig till 

OECD måste följa dessa riktlinjer. Det är bindande regler från den dagen landet 

har anslutit sig till OECD och dessa länder ska då förespråka att dessa regler 

följs.
89

 Riktlinjer är ett hjälpmedel för bolagen att finna vägledning i. Riktlinjerna 

åsidosätter inte de lagar som skulle stå i strid med dessa regler, men ”guidelines” 

är mer detaljerade än inhemska lagar vilket gör att vägledning kan sökas i 

materialet. Företagen ska i så stor utsträckning som det är möjligt följa de 

riktlinjer som finns och söka vägledning i dessa.
90

    

”Guidelines” omarbetas ständigt för att motsvara de förändringar som sker i 

världen. Det har blivit en ökad internationell handel och investeringar från 

multinationella bolag i utländska stater ökar kraftigt. Mindre bolag ökar också 

sina investeringar utomlands, vilket är en ny företeelse. Världen förändras 

ständigt, vilket är en viktig aspekt som gör att riktlinjerna måste redigeras 

kontinuerligt.
91

 Reglerna berör främst ekonomisk-, miljömässig- och social 

utveckling. Ska medlemsländerna uppnå dessa krav, behövs samarbete på många 

olika sätt. Det krävs att regeringar samarbetar både med bolag, fackföreningar och 

andra organisationer för att tillsammans kunna uppnå målsättningen att utveckla 

alla dessa tre områden som nämndes ovan.
92

   

3.6 Sammanfattning 

I kapitlet har en genomgång av relevanta internationella rättskällor gjorts, 

eftersom EU-rätten, dubbelbeskattningsavtalen och OECD:s material påverkar 

den svenska rätten. EU-rätten är överordnad intern rätt och Sverige måste följa de 

regler som EU har stadgat. Dubbelbeskattningsavtalen har samma hierarkiska nivå 

som en lag, men om de motsäger varandra ska dubbelbeskattningsavtalet följas.
93

 

Både modellavtalet och ”guidelines” är riktlinjer som vi måste beakta i Sverige 

och i den utsträckning det är möjligt ska vi följa dem. 

 

 

 

 

                                                 
89 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, s. 4. 
90 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, s. 6. 
91 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, s. 4. 
92 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, s. 5. 
93 RÅ 2010 ref. 112. 
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4 BEPS 

Base Erosion and Profit Shifting är ett projekt som OECD har startat. Det 

ska leda fram till en mer jämlik beskattning av internationella bolag. För 

att det ska bli verklighet har BEPS ”action plan” tagits fram. Den 

innehåller 15 punkter, men studien kommer endast behandla punkt 13, då 

det är den punkt som berör dokumentationsskyldigheten. 

4.1 Vad är BEPS? 

De flesta länderna i världen försöker hantera den snedvridning som sker av deras 

skattebaser. På G8 och G20 möten har skatteundandragandet diskuterats och 

någon form av förändring behöver ske.
94

 G20-ledarna diskuterade BEPS första 

gången i Mexiko 2012 och i juli 2013 kom BEPS ”action plan” med 15 punkter.
95

 

OECD har startat detta arbete och det beräknas vara färdigt i december år 2015. 

Tanken med projektet är att länders skattebaser ska bli mer korrekta utifrån vad 

som verkligen hänt och problemet ska lösas med hjälp av ”action planen”. Alla 

länder ska hjälpas åt för att stoppa det skatteundandragande som många 

internationella bolag sysslar med.
96

 Det flyttas vinster till länder där liten eller 

ingen beskattning sker genom att utnyttja luckor i länders interna lagstiftning. Det 

har blivit allt vanligare och det blir lättare då vi lever i en allt mer globaliserad 

värld.
97

 Samtliga länder försöker behålla sin skattebas och beskatta de vinster som 

uppstår i landet. Ett syfte med BEPS är att vinster beskattas där de uppkommit. 

Skattemyndigheterna har en tuff utmaning framför sig. Ska de klara den här 

utmaningen krävs samstämmiga regelverk, samt ett mer globalt samarbete.
98

 

Länders skattebaser riskerar att bli mindre då det är svårt att beskatta de stora 

bolagen för de vinster som uppkommit i landet. De mindre bolag som försöker 

konkurera med de internationella bolagen har en konkurrensnackdel då de skattar 

för sina vinster. Det är en snedvriden konkurrens som missgynnar många länder 

och dess invånare. OECD har därför kommit med en ”action plan”, vilket ska leda 

till en mer rättvis skattebetalning.
99

   

4.2 BEPS målsättning 

Syftet med studien är att jämföra svensk gällande rätt med BEPS riktlinjer 

avseende dokumentationsskyldigheten. Denna jämförelse ska mynna ut i hur 

svensk rätt på dokumentationsområdet bör utformas efter att OECD:s BEPS regler 

har fastställts. Studien behandlar endast punkt 13 i ”action planen”, då den 

punkten berör dokumentationsskyldighet, vilket inte de andra punkterna gör.
100

  

I januari år 2014 kom ett första utkast av BEPS riktlinjer för 

dokumentationsskyldighet. Här finns mycket information, men till att börja med 

                                                 
94 Stigård, SvSkT 2014, s.3. 
95 Andersson, SkSvT 2013, s. 659f. 
96 OECD, Public Consultation, s. 1. 
97 Andersson, SkSvT 2013, s. 659. 
98 OECD, Public Consultation, s. 1. 
99 OECD, Action plan, s. 1f. 
100 OECD, Action plan, s. 23. 
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att preciseras vilka mål som finns med punkt 13 i BEPS ”action plan”. Det finns 

tre huvudsakliga målsättningar med dokumentationsskyldigheten.
101

 

1. Den information bolagen lämnar till skattemyndigheterna ska vara 

tillräckligt utförlig för att en riskbedömning av transaktioner som gäller 

internprissättning ska kunna genomföras.
102

  

2. Skattebetalarna ska ta hänsyn till de internprissättningsregler som gäller i 

verksamhetslandet. Det ska framgå vilka transaktioner som gjorts mellan 

företag i intressegemenskap och uppgifterna ska finnas med i 

deklarationen.
103

 

3. Det ska finnas tillräckligt med material för att skattemyndigheterna ska 

kunna genomföra en korrekt granskning av transaktionerna mellan företag 

i intressegemenskap.
104

 

4.3 Internprissättningsrevision 

En bra dokumentation av internprissättning ska ge skattemyndigheterna en grund 

för att utföra effektiva revisioner. Det är viktigt för revisorn att ha tillgång till 

relevant material, vilket ska finnas i den dokumentation bolaget lämnar. Det ger 

revisorn en möjlighet att göra en mer effektiv revision.
105

  

Processen startar med en riskbedömning, den leder fram till huruvida revision är 

nödvändigt eller inte. Behövs en revision göras, måste revisorn kunna kräva att få 

tillgång till allt material inom en rimlig tid. Väsentligt material är inte enbart det 

som går att hänföra till transaktionen, utan även uppgifter om den skatteskyldiges 

bolag.
106

 Myndigheten ska kunna få ut det material som behövs för 

genomförandet av revisionen, även om det gäller särskilda uppgifter.
107

 

4.4 Riskbedömning 

Tidigt i granskningsprocessen bör en riskbedömning göras, eftersom 

internprissättningsrevisioner är kostsamma och det finns begränsat med resurser 

hos de flesta myndigheter. Dokumentation är resurskrävande både för 

myndigheten som granskar och bolagen som upprättar det material som krävs 

enligt lagstiftningen. Riskbedömningen görs i första hand för att sortera ut de 

bolag som skulle kunna vara aktuella för en skatterevision. Helst ska en 

riskbedömning göras innan en revision måste utföras, men är inte detta möjligt 

bör det gå att precisera vilket material som behövs i revisionen. På det sättet kan 

en effektiv revision göras och efter det en ny riskbedömning.
108

  

Om en korrekt riskbedömning ska kunna göras bör en noggrann granskning göras, 

samtidigt som det måste finnas tillgång till bra underlag. En 

internprissättningsdeklaration måste lämnas av den skatteskyldiga, ett 

                                                 
101 OECD, Public Consultation, s. 2. 
102 OECD, Public Consultation, s. 2. 
103 OECD, Public Consultation, s. 2. 
104 OECD, Public Consultation, s. 2. 
105 OECD, Public Consultation, s. 2f. 
106 OECD, Public Consultation, s. 4. 
107 OECD, Public Consultation, s. 4. 
108 OECD, Public Consultation, s. 3. 
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frågeformulär angående riskbedömning ska finnas, sen bör de grundläggande 

kraven enligt dokumentationsskyldigheten vara uppfylld. 

4.5 Skattebetalarnas beaktande av BEPS 

Skattebetalarna ska vara konsekventa i det material de lämnar och alla bolag ska 

lämna material som stämmer överens med lagstiftningen. Det leder 

förhoppningsvis till att en ”dokumentationskultur” växer fram. Bra material som 

är likvärdigt med andra bolags material underlättar en granskning hos SKV och 

bolagen bedöms på liknande grunder. ”Dokumentationskulturen” motverkar att 

motiveringar till transaktioner sker i efterhand. Skattemyndigheterna måste kunna 

kräva att få in dokumentationen senast samtidigt som deklarationen ska lämnas in. 

Belöning bör ges till de bolag som gör detta korrekt, samt någon form av 

bestraffning till de bolag som inte följer reglerna.
109

  

Dokumentationsskyldigheten ska inte enbart ses som något betungande, utan 

skattebetalaren har en möjlighet att förklara varför olika priser sätts. Det kan vara 

en ny produkt eller hård konkurens på en marknad som gör att prissättningen ser 

annorlunda ut. Det leder då till att en granskning av den skatteskyldige kan 

undvaras eftersom en god motivering har skett.
110

  

4.6 Tvåstegsmodell 

I BEPS ställs tydliga krav på hur dokumentationen ska presenteras. Materialet ska 

lagras i en tvåstegsmodell, som består av två olika filer, en ”master-fil” vilket 

gäller för samtliga Multinational enterprise (MNE) medlemmar där 

standardiserade uppgifter ska finnas. Del två ska vara en ”lokal-fil” där 

information om det enskilda bolaget återfinns. Materialet ska vara en plattform för 

riskbedömning och revision. Det skapar ett incitament för bolagen att göra en bra 

dokumentation och de kan motivera hur de anpassat sig till armlängdsprincipen. 

Företagets felmarginal minskar och chansen att undvika revision ökar.
111

  

”Master filen” ska användas för att ge en bättre inblick i de internationella 

bolagen. Filen kan delas in i fem olika delar, organisatorisk struktur, beskrivning 

av företaget eller verksamheten, immateriella tillgångar, finansiella aktiviteter 

och finansiella och skattemässiga ställningar.  Skattemyndigheterna ska kunna 

göra en bra riskbedömning om de får tillgång till detta material. Filen bör vara 

anpassad till bolagen så de kan ge den information som bolaget anser är bäst 

lämpad för myndigheterna.
112

 

Organisationsstruktur- det ska framgå var bolaget är beläget och vilken struktur 

bolaget har.
113

 Beskrivning av verksamheten - allmän beskrivning av bolaget och 

vilka som är dess stora affärsområden. Det ska presenteras vilka varor och tjänster 

som säljs och hela dess leveranskedja. Det samma ska göras för immateriella 

tillgångar som forskning och utveckling (FoU). Det ska upprättas två 

funktionsanalyser och en av dem ingår i denna del av dokumentationen. Den 

                                                 
109 OECD, Public Consultation, s. 3 och avsnitt 4.8. 
110 OECD, Public Consultation, s. 3f. 
111 OECD, Public Consultation, s. 4f. 
112 OECD, Public Consultation, s. 5. 
113 OECD, Public Consultation, s. 11. 
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första funktionsanalysen presenterar vilka funktioner som är viktiga för bolaget, 

bidrag inom koncernen, väsentliga risker och vilka viktiga tillgångar som 

används. Det ska även framgå vilka viktiga affärer som gjorts, exempelvis större 

förvärv eller försäljningar av tillgångar under året.
114

 Immateriella tillgångar - här 

ska strategier, ägande och framförallt användning av de immateriella tillgångarna 

presenteras. Viktiga avtal ska föras fram och internprissättningsmetoder som 

används ska presenteras.
115

 Finansiella aktiviteter – består av två delar, hur 

koncernen finansieras är en del. Den andra består av bolagets internprissättnings 

politik i finansieringssammanhang.
116

 Finansiell och skattemässig ställning - det 

ska göras en koncernredovisning för varje år och en rapportering kring 

skattedomar och dylikt.
117

 De uppgifter som gäller för skatter och vinster som 

ingår i filen ska inte rapporteras på en global nivå, utan dessa områden ska 

presenteras för varje enskilt land.
118

    

”Lokal fil” ska vara ett komplement till ” master filen” då det ska finnas 

information om specifika transaktioner. Det ska finnas information som visar på 

att armlängdsprincipen har följts när transaktionen gjordes. I den här filen ska 

också jämförelseanalysen återfinnas.
119

  

Lokala enheten - här ska ledningen för det enskilda bolaget presenteras och i 

vilket land personerna har sina kontor. Det ska presenteras om det skett 

omorganiseringar eller om någon större transaktion i koncernen påverkat det 

enskilda bolaget.
120

 Kontroll av transaktioner - huvuddelen av den ”lokal filen” 

handlar om att beskriva och jämföra de olika transaktionerna. Av de transaktioner 

som görs ska det preciseras vilka som sker med ett bolag i ekonomisk 

intressegemenskap och hur företagens förhållande ser ut. Även här ska en 

funktionsanalys likande den i ”master filen” för transaktionerna göras. Det ska 

anges vilken typ av prissättningsmetod som använts och en utförlig förklaring 

varför denna metod har valts. Transaktion som görs med ett bolag i 

intressegemenskap ska jämföras med en transaktion som sker med en utomstående 

part. Justeras internpriset efter jämförelseanalysen, ska detta dokumenteras. 
121

  

4.7  Skattemyndighetens roll 

Länders lagstiftningar skiljer sig åt vilket kan vara ett problem då kravet på 

dokumentationsskyldigheten varierar från land till land. Är ett bolag verksamt i 

flera länder bör deras krav på dokumentation vara liknande i samtliga länder. 

OECD anser att alla länder bör reglera så sista datum för inlämning av 

dokumentationsuppgifter ska ske samtidigt som deklarationen. Båda filerna ska då 

vara komplett ifyllda, men visst material bör skattemyndigheterna kunna få 

tillgång till tidigare. Anledningen är att det kan vara av väsentlig betydelse för en 

utredning eller någon form av riskbedömning.
122
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SKV ska kunna bedöma vilka transaktioner som bör granskas noga och vilka som 

är av mindre betydelse. Allt material från ett bolag kanske inte är av väsentlighet 

för Skatteverket och det bör då preciseras för att inte överflödig dokumentation 

ska behöva upprättas. Vissa transaktioner är mindre relevanta och full 

dokumentation behövs inte i dessa fall. Skatteverket kommer få en viktig roll i 

dokumentationsskyldigheten, eftersom företagen inte ska behöva lägga onödigt 

mycket resurser på oväsentliga delar i dokumentationen.
123

  

Av de länder som infört dokumentationsskyldigheten har vissa stater ansett att 

dokumentationen inte behöver upprättas av små och medelstora bolag. OECD 

anser att detta resonemang är felaktigt och även dessa företag ska fylla i ”master 

fil” och ”lokal fil”. Det ska dock göras en avvägning hur detaljerad deras 

dokumentation ska vara. Det är inte rimligt att ett litet bolag har samma krav på 

sig som ett stort bolag. Ett stort bolag kan ha en transaktion vars värde är högre än 

det mindre bolagets totala omsättning. Det ska finnas en generell information om 

bolaget, men kraven bör vara rimliga i förhållande till bolagets storlek. SKV bör 

sätta en rimlig nivå och upprätthålla en tydlig kontakt med skattebetalarna för ett 

fungerade system.
124

 

Enligt 27 kap. Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller absolut 

sekretess på skatteområdet i Sverige. De uppgifter som SKV får ifrån ”filerna” 

kan vara av känslig natur och det är viktigt att sekretessen upprätthålls för 

dokumentationsskyldighetens trovärdighet.  

Den information som finns i ”filerna” bör inte sparas längre än nödvändigt då det 

är mycket material som ska lagras. Materialet kan vara aktuellt under de 

kommande åren och därför måste visst material bevaras under den tiden. 

Skatteverket kommer avgöra hur ofta den ”lokala filen” ska uppdateras i 

förhållanden till de kostnader som drabbar skattebetalaren. Det finns dock ett 

tidsperspektiv på 1-3 år som måste följas för uppdateringen.
125

   

4.8  Påtryckningar 

Det kommer vara nödvändigt för de olika länderna att införa någon form av 

sanktioner för de bolag som underlåter att lämna dokumentationsuppgifterna i rätt 

tid. Sanktionerna kan vara både en fast summa eller en procent av den skatt som 

ska betalas. De bolag som lämnat in en dokumentation i rätt tid, men som kanske 

inte innehåller alla delar som SKV skulle behöva bör inte straffas så länge de 

anses vara i god tro. Det är rimligt att försöka gynna de som gör rätt för sig. 

Bevisbördan skulle kunna läggas över på skattemyndigheterna, om 

dokumentationen kommit in i tid. Om bevisbördan skulle ligga hos 

skattemyndigheten sedan tidigare skulle högre krav på skattemyndighetens bevis 

kunna krävas.  Det skapar ett incitament för skattebetalaren att lämna in ett bra 

material i rätt tid.
126

  

                                                 
123 OECD, Public Consultation, s. 7. 
124 OECD, Public Consultation, s. 7ff. 
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4.9 Sammanfattning 

Tanken med BEPS är att stoppa det skatteundandragande som sker och den 

snedfördelning av länders skattebaser som skett ska undanröjas.
127

 BEPS byggs på 

tre målsättningar, vilket ger medlemsländerna i OECD tydliga riktlinjer att 

förhålla sig till.
128

 Innehållet i dokumentationen ska presenteras i två olika filer, 

”master fil” och ”lokal fil”. I de två filerna ska allt material som är nödvändigt för 

dokumentationsskyldigheten enligt BEPS återfinnas. Materialet ska presenteras i 

två olika filer för att det ska vara lättillgängligt och precist dokumenterat för de 

enskilda bolagen.
129

 Utifrån det material som bolagen lämnar ska en 

riskbedömning göras av SKV och riskbedömningen är en viktig del i 

dokumentationsprocessen som utförs. Transaktioner med låg risk kan sållas bort 

från en djupare granskning och resurser kan användas mer effektivt av den 

granskande myndigheten.
130
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5 OECD materialets rättskällevärde  

En viktig del av studien går ut på att precisera vilket värde BEPS har enligt 

rättskälleläran. Rättskällevärdet på modellavtalet och ”guidelines” presenteras 

först, då detta material är färdigställt. BEPS jämförs sedan med andra dokument 

från OECD för att fastställa dess rättskällevärde.   

5.1  OECD:s material  

Forskning kring rättskällevärdet på OECD:s riktlinjer bör utökas.
 131

 Det görs allt 

fler internationella transaktioner och OECD:s material används bland annat som 

vägledning i domstolsavgöranden.
132

 Det är av stor betydelse att veta vilket 

rättskällevärde internationellt material har i förhållande till svensk rätt.
133

 När nya 

regler för omstruktureringar inom en intressegemenskap kom år 2010, fanns det 

krav på att den beskattningsbara inkomsten följde riktlinjerna i modellavtalets 

artikel 9. Det innebär att omstruktureringar ska följa armlängdsprincipen, som 

finns stadgad i både OECD:s modellavtal och i svensk lagstiftning.
134

  

OECD har även publicerat sina riktlinjer för multinationella bolag, dessa regler 

ska följas av bolag som är verksamma i ett avtalsslutande land. Samtliga 

medlemsländer i OECD har som skyldighet att implementera dessa riktlinjer på 

ett sätt som de multinationella bolagen följer.
135

 Sverige är ett av de länder som är 

medlemmar i OECD, men däremot har ingen representant varit med och arbetat 

fram BEPS ”action plan”.
136

 

Det är ont om doktrin angående rättskällevärdet på OECD:s material. Därför ska 

studien precisera modellavtalets, ”guidelines” och BEPS rättskällevärde och 

bedöma det utifrån Peczenik rättskällelära.
137

 

5.2 Modellavtalets rättskällevärde 

OECD:s modellavtal ligger till grund för de dubbelbeskattningsavtal som Sverige 

skriver och samtliga nya avtal som skrivs är förenliga med OECD:s 

modellavtal.
138

 Sverige följer dessa riktlinjer och implementerar dem i 

dubbelbeskattningsavtalen.  Dubbelbeskattningsavtalen har samma hierarkiska 

nivå som lagar
139

 och i de situationer som avtalet står i konflikt med svensk rätt 

har dubbelbeskattningsavtalen företräde framför den interna rätten.
140

    

Den del av modellavtalet som är direkt kopplad till studien är artikel 9. Hela 

artikeln 9 handlar om företag i intressegemenskap och oriktig prissättning. I 

artikeln presenteras riktlinjer som förklarar när intressegemenskap med ett annat 

                                                 
131 Rendahl, SvSkT 2009, s. 558ff. 
132 RÅ 1991 ref. 107. 
133 Rendahl, SvSkT 2009, s. 558ff. 
134 Wiséen, SvSkT 2012, s. 379. 
135 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, s. 6. 
136 Andersson, SkSvT 2013, s. 662f. 
137 Se avsnitt 1.3.3. 
138 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 331ff. 
139 Påhlsson, Konstitutionell Skatterätt, s. 83f. 
140 RÅ 2010 ref. 112. 
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bolag föreligger.
141

 Tidigare i studien preciserades när oriktig prissättning enligt 

svensk lagtext föreligger. Den definition som finns i lagtexten är samma som 

OECD har presenterat i sitt modellavtal.
142

   

I artikel 9 stadgas hur oriktig prissättning bör hanteras då det sker mellan bolag i 

olika länder.
143

 Min uppfattning är att modellavtalets definition av oriktig 

prissättning nästan är ordagrant översatt till svensk lagtext.
144

  

OECD:s modellavtal ligger till grund för de dubbelbeskattningsavtal som Sverige 

skriver.
145

 I studien 3.3 stadgas att dubbelbeskattningsavtalen i sin tur har 

företräde framför intern rätt.
146

 Ovan nämndes att vid en jämförelse mellan svensk 

lagtext och modellavtalet vad gäller oriktig prissättning är de båda texterna 

mycket lika varandra. Vid tolkning av dubbelbeskattningsavtal är det inte enbart 

modellavtalen som avgör hur dubbelbeskattningsavtal tolkas. Det beror på den 

konstitutionella legitimitet modellavtalet har i Sverige. Avtalet har inte fått den 

konstitutionella legitimitet som krävs för att vägledning endast ska sökas i detta 

material.
147

 I RÅ 2008 ref. 24 har regeringsrätten uttalat att kommentarerna till 

modellavtalet har ett relativt högt rättskällevärde. Avtalet bör då ha ett högre 

rättskällevärde än dess kommentarer, då dessa inte finns med i det ursprungliga 

avtalet.
148

 Som ovan nämndes var det krav på att de nya omstruktureringsreglerna 

följde det som står i modellavtalets 9 artikel, när reglerna infördes år 2010.
149

 Det 

visar hur stor påverkan OECD:s riktlinjer har på den svenska rätten.  

Ovan nämndes att dubbelbeskattningsavtalen hade samma hierarkiska ställning 

som vanlig lag. Modellavtalet ligger till grund för dubbelbeskattningsavtalen som 

Sverige skriver och vägledning söks utifrån modellavtalet.
150

 Modellavtalet fyller, 

enligt min personliga uppfattning, samma funktion som ett förarbete till en lag, 

fast det reglerar dubbelbeskattningsavtalen istället. Då dubbelbeskattningsavtalen 

har samma hierarkiska ställning som lagtext bör modellavtalet ha en liknande 

ställning som ett förarbete. Var det ska placeras i rättskälleläran är inte helt 

självklart, men jag anser att utifrån de slutsatser som dragits ovan i studien är 

rättskällevärdet enligt Peczeniks rättskällelära något som bör följas. 

Legalitetsprincipen innebär att endast lagar kan ligga till grund för beskattning.
151

 

Modellavtalet, enligt min mening, kan därför inte anses vara något som ska följas 

enligt rättskälleläran.    

5.3 Rättskällevärde för Guidelines for Multinational Enterprises  

“Guidelines” är riktlinjer som presenteras av OECD och dess huvudsyfte är att 

multinationella bolag ska följa den lagstiftning som finns i landet som de är 

verksamma i.
152

 De länder som ansluter sig till OECD:s riktlinjer har en 

                                                 
141 OECDs modellavtal, condensed version 2010, s.10. 
142 OECDs modellavtal, condensed version 2010, s.10. 
143 OECDs modellavtal, condensed version 2010, s.10. 
144 Se avsnitt 2.3 och avsnitt 3.2. 
145 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 241. 
146 Se avsnitt 3.3. 
147 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 241. 
148 Dahlberg, Internationell beskattning, s.187. 
149 Wiséen, SvSkT 2012, s. 379. 
150 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 241. 
151 Se avsnitt 2.1. 
152 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, s. 6. 



24 

 

skyldighet att implementera dessa regler och sprida dem vidare till de 

multinationella bolagen. ”Guidelines” följer legalitetsprincipen, vilket innebär att 

det inte ersätter lag och beskattning kan inte ske utifrån deras riktlinjer. Lagar är 

ofta inte lika uttömmande som OECD:s riktlinjer och därför bör vägledning sökas 

i riktlinjerna.
153

 

I RÅ 1991 ref. 107 Shell-fallet bekräftar regeringsrätten vikten av att söka 

vägledning hos OECD:s dokument, men det ersätter inte den svenska rätten. Det 

svenska rättsystemet har accepterat dessa riktlinjer som en rättskälla, men inte 

preciserat dess rättskällevärde nämnvärt. I avgörandet framgår att reglerna inte är 

bindande, men vägledning från materialet kan vara mycket betydelsefullt.
154

 

Guidelines for Multinational Enterprises rättskällevärde är svårt att fastställa då 

det finns ett begränsat material att utgå från. OECD:s medlämsländer ska följa de 

riktlinjer som finns i ”guidelines” och de multinationella bolagen ska söka 

vägledning i deras material.  RÅ 1991 ref. 107 Shell-fallet har bekräftat att 

Sverige söker vägledning i dessa riktlinjer och att det har ett rättskällevärde.
155

  

Utifrån det som nämnts ovan i avsnittet bör ”guidelines” ändå ges ett relevant 

rättskällevärde. Det hamnar inte under ska i rättskälleläran då det inte kan ersätta 

lagar.
156

 Länder ska söka vägledning i dessa riktlinjer och följa deras 

rekommendationer. Utifrån vad som nämnts ovan är ”guidelines”, enligt min 

åsikt, något som får följas enligt rättskälleläran. Enligt Peczeniks rättskällelära 

hamnar ”guidelines” under får och det är då likvärdigt med ett doktrin eller icke 

prejudicerande domar inom den svenska rätten.           

5.4  BEPS rättskällevärde 

BEPS är ett projekt som har arbetats fram av OECD, men det tog fart redan på 

G20 mötet i Mexiko år 2012. Det är länders regeringar som har kommit med detta 

förslag då deras situation börjar bli ohållbar på grund av att allt mer vinster 

undantas från beskattning.
157

 Precisering av BEPS rättskällevärde är en viktig del 

av studien för att förstå vilket genomslag projektet kommer få i svensk rätt. 

Samtidigt är det mycket svårt att sätta ett rättskällevärde på något som inte 

kommer bli helt klart före december år 2015. EU-kommissionen har förändrat 

moder- och dotterdirektivet för att vara förenligt med BEPS riktlinjer. 

Kommissionen har satt press på de enskilda medlemstaterna att implementera 

dessa regler redan under år 2014.
158

 EU-rätten anpassar sig efter BEPS
159

 och som 

nämndes tidigare måste Sverige anpassa sig efter EU-rätten.
160

 Indirekt påverkar 

detta den svenska rätten, även om Sverige hade ansett att förändringen inte var 

nödvändig. 

Förutom det som står ovan ska de andra dokument som OECD har presenterat 

ligga till grund för fastställandet av BEPS rättskällvärde. Enligt min mening, 
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159 Stigård, SvSkT 2014, s.3. 
160 Se avsnitt 3.1. 



25 

 

borde material som OECD publicerat ha ett liknande rättskällevärde och det kan 

ge en fingervisning om hur BEPS kommer användas när det är färdigställt.  

BEPS kommer få ett stort genomslag både i Sverige och i alla andra EU-länder då 

kommissionen redan har implementerat dessa riktlinjer i EU-rätten.
161

 De flesta 

länder har liknande problem med skatteundandragandet och de som gynnas av 

stora skillnader i skattesystemen är de stora internationella bolagen. Därför vore 

det, enligt mig, en ”win-win situation” för dessa länder att införa BEPS. 

Dokumentationsskyldigheten är en viktig del av arbetet som görs för att få 

kontroll över det otillåtna skatteundandragandet. I Sverige har 

dokumentationsplikten redan införts i lagen
162

 men, enlig mig, kommer någon 

form av förändring att ske i samband med BEPS införande. 

Med tanke på vilket genomslag de andra riktlinjerna från OECD fått, bör BEPS 

genomslag bli något liknande som modellavtalets och ”guidelines”. Dess 

rättskällevärde är starkt då kommissionen redan har rättat sina direktiv efter 

riktlinjerna.
163

 Sverige har lovat att följa OECD:s riktlinjer och söka vägledning i 

dess material.
164

 Det innebär att BEPS kommer få ett stort inflyttande över svensk 

rätt och det bör förenas med ett starkt rättskällevärde. Det kommer fortfarande inte 

anses vara lagtext och enligt legalitetsprincipen är det endast lagtext som kan 

ligga till grund för beskattning.
165

 Rättskällevärdet på BEPS, enligt mig, är något 

som bör följas och inte ska följas utifrån rättskälleläran. Då varken modellavtalet 

eller ”guidelines” kan jämföras med lagtext, ska inte dessa riktlinjer heller bli det. 

Digniteten på BEPS rättsvärde kan jämföras med ett förarbete till en lag. Det som 

presenteras får troligtvis ett stort gensomslag, då ett starkt rättskällevärde 

fastslagits och kommissionen implementerar dessa riktlinjer i EU-rätten.
166

 Ett sätt 

att få bukt på skatteundandragandet är implementering av BEPS. Det skapar ett 

incitament att införa dessa regler och därför tror jag att BEPS får stor 

genomslagskraft i svensk rätt. 

5.5 Sammanfattning 

Först har ett rättskällevärde för modellavtalet och ”guidelines” fastställts, då det är 

material som är färdigställt. Rättskällevärdet har hänvisats till Pezceniks 

rättskällelära, vilket möjliggör en jämförelse med svensk rätt som redan är 

preciserad där. Modellavtalet har ett rättskällevärde som bör följas, medan 

”guidelines” inte fått samma genomslag i den interna rätten och har ett 

rättskällevärde som får följas. Då BEPS inte är helt färdigställt har ett 

rättskällevärde fastställts utifrån det material som finns tillgängligt. Hänsyn har 

också tagits till det rättskällevärde som övrigt OECD material har fått. BEPS bör 

följas enligt rättskälleläran, precis som modellavtalet. BEPS har redan fått 

genomslag i EU-rätten och då måste svensk rätt anpassa sig efter dessa 

bestämmelser.
167

 Riktlinjerna är fortfarande under förändring och dess 

rättskällevärde kan påverkas av material som presenteras efter studiens slutskede. 
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6 Analys  

Analysdelen består av en jämförelse mellan svensk rätt och BEPS på 

dokumentationsområdet. Skillnader och likheter mellan dokumenten ska då 

framgå löpande i analysen.  

6.1 BEPS förhållande till dokumentationsskyldigheten 

För 10 år sedan var det ingen självklarhet att Sverige skulle ha någon form av 

dokumentationsskyldighet för multinationella bolag. Det gjordes undersökningar 

och dokumentation var något som ansågs viktigt för att SKV skulle kunna 

kontrollera den internprissättning som gjordes. Samtidigt som många länder i EU 

införde dokumentationsskyldigheten gjorde även Sverige det. Dessa regler är 

numera en självklarhet i Sverige, istället är det dess utformning och omfattning 

som diskuteras.
168

 Diskussionerna kommer bli mer intensiva efter BEPS 

färdigställande och denna studie ska analysera vilka skillnader som finns mellan 

dessa riktlinjer och svensk rätt på dokumentationsområdet. 

BEPS rättskällevärde, enligt min mening, är något som vi bör följa i svensk 

rätt.
169

 Fastställandet av rättskällevärdet är av vikt för att kunna förutse vilken 

påverkan riktlinjerna har på den interna rätten. Hade inget rättskällevärde 

fastslagits skulle det inte vara möjligt att förutse vilket genomslag BEPS kommer 

få i svensk rätt. Ett högt rättskällevärde kunde fastslås, vilket innebär att BEPS 

kommer påverka den interna rätten.
170

 Frågan är hur? Svensk praxis har tidigare 

bekräftat att vägledning ska sökas i OECD:s dokument.
171

 Vägledning har sökts i 

”guidelines” och modellavtalen har använts för att tolka 

dubbelbeskattningsavtalen.
172

 Det finns många likheter mellan OECD:s olika 

dokument och BEPS bör, enligt mig, tillämpas på ett likande sätt som 

modellavtalet.     

6.2  Dokumentationens innehåll 

I studien finns en grundlig genomgång av dokumentationsskyldighetens innehåll i 

svensk rätt. Beskrivningen grundar sig i vilket material som varje bolag ska 

deklarera enligt dokumentationsskyldighet.
173

 En liknande uppställning har gjorts 

för innehållet i BEPS. Där framgår hur dokumentationsskyldigheten ska utformas 

i enlighet med dessa riktlinjer, men också hur materialet ska presenteras.
174

 I 

analysen jämförs dessa två avsnitt med varandra och det ska då leda fram till 

likheter och skillnader mellan materialen. Tre målsättningar har stadgats, vilket är 

unikt för BEPS, då några sådana målsättningar inte återfinns i den svenska rätten. 

Därför kommer en genomgång av målsättningarna att göras senare i kapitlet. I 

BEPS framgår hur länder bör gå tillväga för att uppnå målsättningarna och skapa 

ett mer jämlikt skattesystem bland samtliga medlemsländer. En jämförelse mellan 

befintliga regler i svensk rätt angående dokumentationsskyldigheten och BEPS 

                                                 
168 Riksskatteverket, Rapport 2003:5, s. 33ff. 
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ska göras. Riktlinjerna är en utveckling av de lagar som många länder, bland 

annat Sverige, redan har implementerat och därför finns det många likheter mellan 

dokumenten. Enligt BEPS ska materialet vara uppdelat i en ”master fil” och en 

”lokal fil”, men i jämförelsen nedan med intern rätt kommer ingen vikt läggas vid 

vilken fil materialet hör hemma. 

Innehållet i den dokumentation som ska lämnas för transaktioner mellan bolag i 

ekonomisk intressegemenskap är förhållandevis uttömmande. Första steget enligt 

svensk rätt är en beskrivning av bolaget, det ska framgå vilken struktur bolaget 

har och vilka interna kontroller som finns. Först ska en beskrivning av bolaget 

göras och det ska även framgå vilken struktur bolaget har. Någon större skillnad 

mellan intern rätt och BEPS går inte att urskilja vad gäller beskrivning av bolaget, 

men i BEPS dokumentation ska en kontroll av ledningen på de lokala kontoren 

finnas.
175

 Det är en kontrollåtgärd som inte framgår av svensk rätt, vilket beror på 

att riktlinjerna är lite mer detaljinriktade på lokal nivå. Sverige behöver inte 

implementera allt i den interna rätten då domstolar och myndigheter kan söka 

efter svar i riktlinjerna. 

Nästa del i dokumentationsskyldigheten som ska deklareras enligt svensk rätt är 

art och omfattning av transaktioner. Den delen ska precisera vilka transaktioner 

som gjorts, så SKV kan skapa sig en djupare förståelse om dem, exempelvis vad 

som har sålts och vilka avtal som skrivits. Det ska även beskrivas vilken typ av 

prissättning som gjorts. En jämförelse med BEPS är inte svår att göra då liknande 

material ska lämnas in enligt dem. Enligt BEPS ska det framgå vad det är för typ 

av transaktion, avtalsvillkor och prissättningsmetod. Bra dokumentation om 

transaktionerna är nyckeln för att kunna kontrollera huruvida korrekt 

internprissättning har gjorts eller inte. Det kommer förmodligen läggas stort fokus 

på att kontrollera dessa transaktioner och i enlighet med BEPS ska motparten 

presenteras. Förhållandet mellan parterna kan vara viktigt för en bedömning av 

rättsläget.
176

 Detta är troligtvis den viktigaste delen i dokumentationsskyldigheten 

för SKV, eftersom en granskning försvåras avsevärt utan denna information. Båda 

regelverken liknar varandra och någon större skillnad framgår inte av jämförelsen. 

Sker en korrekt presentation av motparten samtidigt som avtalsvillkor för 

transaktionerna presenteras bör SKV kunna göra en korrekt bedömning om oriktig 

prissättning föreligger eller inte.  

Enligt intern rätt ska bolagen lämna en funktionsanalys. Den analysen ska göras 

för att bolaget ska välja rätt prissättningsmetod och då krävs det en analys av olika 

risker, funktioner och tillgångar. BEPS funktionsanalys har ett liknande innehåll, 

men vissa förtydligande har gjorts. I BEPS ska det framgå vilka tillgångar som 

köpts och sålts under året.
177

 Risker bärs ofta av tillgångar och stora förvärv eller 

försäljningar kan förändra vilken typ av prissättning som bör användas. Svensk 

rätt påvisar att försäljningen eller inköpet ska dokumenteras om det påverkar 

vinstgenereringen. Funktionsanalysernas innehåll är likvärdigt, men BEPS har två 

funktionsanalyser. Det skapar en mer detaljerad riskanalys hos de enskilda bolaget 

och transaktioner med hög risk kan granskas noggrannare.  
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Vilken prissättningsmetod som ska användas ska grunda sig i den funktionsanalys 

som gjorts tidigare. Intern rätt hänvisar till olika prissättningsmetoder som OECD 

har kommit med. BEPS hänvisar till samma material, vilket är naturligt då det 

finns bra vägledning för bolagen i materialet. Med hjälp av denna vägledning kan 

företagen hitta den metod som är bäst anpassad till det enskilda bolaget.
178

 

OECD:s prissättningsmetoder ska användas, vilket känns mest naturligt enligt 

mig, då samma prissättningsmetoder bör användas i samtliga OECD länder.  

Jämförbarhetsanalysen - Analysen går i första hand ut på att interna transaktioner 

ska jämföras med ”liknande transaktioner” mellan oberoende bolag. 

Prissättningen enligt 14 kap. 19 § IL ska vara samma mellan bolag i 

intressegemenskap som mellan oberoende bolag. Detta krav uppfylls genom 

jämförbarhetsanalysen. BEPS har också en jämförelseanalys och innehållet i deras 

jämförelsedelar är likvärdiga. I BEPS görs även en jämförelse av transaktioner för 

att bedöma risker och det leder fram till en riskanalys, som är avgörande för 

internprissättningskontrollen.
179

 Denna del är avgörande för om oriktig 

prissättning föreligger eller inte. Några större skillnader mellan BEPS och intern 

rätt finns inte, men jämförbarhetens relevans i dokumentationen framgår tydligt. 

OECD måste, enligt mig, slå fast vad som räknas som ”liknande transaktioner”, så 

att alla OECD:s medlemsländer har samma förutsättningar vid en granskning. Det 

leder till en samstämmighet mellan olika länder och bolagen bedöms på likande 

grunder i olika länder.  

6.3 Dokumentationsskyldighetens utvidgande med BEPS 

Jag kommer försöka förutspå vilka förändringar som kan tänkas ske i svensk rätt 

efter BEPS införande och då måste de ”nya” aspekterna i form av dess 

målsättningar analyseras. I sakens natur ligger att en förändring av svensk lagtext 

kommer ske, då nya riktlinjer angående dokumentationsskyldigheten tillkommer. 

Grundtanken med BEPS införande är likartad beskattning i samtliga länder som 

en koncern är verksam i. Det är därför högst relevant att samtliga länder 

implementerar liknande regelverk.
180

 Beskattningen ska bli likartad i samtliga 

länder och då måste samstämmiga regelverk finnas. Sverige ska beakta de 

skillnader som finns mellan regelverken och applicera dem i intern rätt. 

BEPS skiljer sig från svensk rätt då det grundar sig på tre målsättningar.
181

 Intern 

lagstiftning bör, enligt mig, vara legitim med dessa målsättningar i största möjliga 

utsträckning. 

Målsättning 1: Det material som lämnas till skattemyndigheterna ska vara 

tillräckligt utförligt för att en riskbedömning ska kunna göras.
182

 Materialet som 

ska lämnas till skattemyndigheterna enligt BEPS och intern lagstiftning är 

förhållandevis lika, men BEPS riktlinjer är lite mer detaljerade. Tidigare i studien 

presenterades riskbedömning enligt BEPS. Riskbedömning är en viktig del av 

dokumentationsskyldigheten enligt de nya riktlinjerna.
183

 Det är en skillnad mot 

                                                 
178 Se avsnitt 4.6 och avsnitt 2.4.3. 
179 Se avsnitt 4.6 och avsnitt 2.4.3. 
180 OECD, Public Consultation, s. 1. 
181 Se avsnitt 4.2. 
182 Se avsnitt 4.2. 
183 Se avsnitt 4.4. 
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svensk lagstiftning där det inte pratas nämnvärt om riskbedömning.
184

 Då detta är 

första målsättningen bör ett tydligt regelverk arbetas fram från Skatteverkets sida. 

Det är naturligtvis viktigast att SKV vet hur de bör arbeta med detta, eftersom de 

kommer utföra riskanalysen. Stor vikt bör läggas på detta område, men 

riskbedömning utgår från det material som ingår i dokumentationen. 

Riskbedömningen är mycket viktig då det är första delen i 

dokumentationsprocessen, angående vilka företag som behöver granskas. Det är 

också den del av processen som gör dokumentationsskyldigheten effektiv och 

resurssnål. Riskbedömning, enligt mig, behöver inte regleras i den interna rätten, 

utan SKV kan sköta det internt med hjälp av riktlinjerna.  

Dokumentationsskyldigheten ska vara resurssnål, det har fastslagits tidigare i 

studien.
185

 Det skulle vara slöseri med resurser för en myndighet att utföra 

revisioner eller att lägga fokus på transaktioner som föreligger med liten risk. 

Samtidigt är det kostsamt för bolagen att upprätta dokumentationen. Det kan vara 

skadligt för dokumentationsskyldighetens förtroende och för den inhemska 

skattelagstiftningen om reglerna anses vara betungande för företagen.
186

 En god 

riskanalys kan förändra den synen på dokumentationskraven och istället skapa den 

dokumentationskultur som OECD vill bygga upp i och med BEPS införande. 

Svensk rätt har inte någon uttalad riskbedömning
187

, vilket kan bero på att det 

sköts av SKV och att deras interna system klarar av det, utan någon reglering i 

intern rätt. Problematiken kring riskbedömningen kan vara av teoretisk natur då 

SKV kan arbeta med riskbedömning inom organisationen. Skulle det finnas ett 

färdigt system för hantering av riskbedömningen hos Skatteverket, kan vägledning 

ändå sökas i riktlinjerna. I BEPS återfinns en riskanalys och den bör, enligt mig, 

implementeras i SKV:s arbetsordning på ett fungerande sätt.      

Målsättning 2: Den interna lagstiftningen ska följas och det ska klart framgå 

vilka transaktioner som har gjorts med bolag i intressegemenskap.
188

 Den 

målsättningen bör Sverige klara av utan större problematik, då vi redan har 

fungerande dokumentationsregler och ett stort förtroende för SKV. Sveriges regler 

har en liknande utformning som BEPS rent innehållsmässigt och det finns ett 

fungerande skattesystem. Det finns vissa tillägg i BEPS som svensk rätt troligtvis 

behöver komplettera sina regler med, men jag anser att det inte borde påverka 

skattebetalarnas förtroende för dokumentationsskyldigheten.
189

 Allt tyder på att 

skattebetalarna kommer följa dokumentationsskyldigheten även i framtiden.  

Skattemyndigheterna måste kunna göra en riskbedömning tidigt i processen för att 

urskilja vilka typer av transaktioner som ska granskas noggrant och vilka 

transaktioner som har liten risk. Bolagen ska presentera detta material senast 

samtidigt som deklarationen för bolaget och någon form av påtryckningar bör 

användas för att säkerställa detta. Det kan vara böter om materialet kommer in för 

sent, men ett annat alternativ är att bevisbördan hamnar hos skattemyndigheterna 

istället för hos bolagen. Det är incitament som kan motivera bolagen att lämna in 

                                                 
184 Se avsnitt 2.4.3. 
185 Se avsnitt 2.4.1. 
186 Se avsnitt 4.5. 
187 Se avsnitt 4.4. 
188 Se avsnitt 4.2. 
189 Se avsnitt 6.2. 
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materialet i tid, men BEPS innehåller endast förslag om sanktioner och detta 

regleras i varje enskilt land.
190

 Vad som är bäst för Sverige är svårt att avgöra på 

förhand, men det finns fungerande sanktioner vid försent inlämnad deklaration 

som bör kunna fungera i denna situation också. Det är rimligt att försöka gynna de 

bolag som följer dokumentationsregler. Bevisbördan skulle tydligare kunna läggas 

över på SKV, vilket skapar ett incitament för bolagen att lämna in relevant 

material i tid.  

Målsättning 3: Transaktionerna mellan bolag i intressegemenskap ska kunna 

granskas.
191

 Den stora skillnaden mellan den interna rätten och BEPS är inte i 

första hand innehållet i dokumentationen, utan den största skillnaden är hur 

materialet dokumenteras. Enligt BEPS ska dokumentationen ske i två separata 

filer och mer material ska presenteras på bolagsnivå. Materialet ska dokumenteras 

i två olika filer en ”master fil” och en ”lokal fil”.
192

 Det kommer bli lättare att hitta 

det material som ska granskas, då en tydlig uppdelning finns. Det ska finnas en 

funktionsanalys i båda filerna, men i den interna rätten finns det endast krav på en 

funktionsanalys.  Informationen blir mer detaljerad på bolagsnivå, om BEPS 

riktlinjer följs, i jämförelse med kraven på den interna rättens funktionsanalys. 

SKV kommer få en mer detaljerad information om de lokala kontoren. BEPS 

”lokal fil” sticker ut i jämförelse med den svenska rätten, då den interna rätten är 

mer överskådlig för hela koncernen. En kontroll om likartad beskattning ska 

kunna ske i varje land och då måste dokumentationsskyldigheten beröra de lokala 

kontoren i de länder där koncernerna har verksamhet. Det är i ”lokal fil” som 

transaktionerna ska dokumenteras och detaljerna kring det enskilda bolaget finns 

här. Tillsammans med den funktionsanalys som också ska ingå i ”lokal fil”, 

kommer skattemyndigheterna ha tillgång till transaktionerna och de risker som 

transaktionerna bär. 

6.4 Sammanfattning 

De riktlinjer som presenteras i BEPS kommer troligtvis implementeras i svensk 

rätt då rättskällevärdet är högt. Innehållet i BEPS är likvärdigt med de regler 

Sverige har för dokumentation, men vissa skillnader finns. Den största skillnaden 

är att dokumentationsskyldigheten ska presenteras både för hela koncernen och 

för det enskilda bolaget. Jag anser att svensk rätt behöver göra en anpassning till 

de internationella reglerna, då dessa regelverk inte är helt konforma med varandra 

i dagsläget. 

I BEPS finns tre målsättningar som ska uppnås.
193

 Det kommer finnas goda 

möjligheter för varje enskilt land att kontrollera sig själva genom jämförelse av 

utfallet i intern rätt med dessa målsättningar. Sverige kan behöva utveckla sina 

nationella lagar utifrån BEPS riktlinjer, men även SKV bör söka vägledning i 

deras material. Det viktigaste för skattemyndigheterna runt om i världen är att bra 

material kommer in till dem, så en korrekt granskning av olika transaktioner kan 

genomföras. I Sverige finns bra dokumentationsregler och dess innehåll stämmer 

relativt väl överens med BEPS riktlinjer.  
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Deklareras ett mer precist material bör det gynna SKV, då en mer effektiv 

granskning kan göras. BEPS arbetar med riskbedömning för att kunna precisera 

de bolag och de transaktioner som är väsentliga för en granskning. Svensk rätt 

reglerar inte riskbedömning, vilket inte är nödvändigt om SKV sköter det internt 

och söker vägledning i BEPS riktlinjer. Det är viktigt med en god riskbedömning, 

eftersom det är resurskrävande att upprätta dokumentation för bolagen och att 

granska detta material för Skatteverket. En effektiv hantering gynnar alla 

inblandade parter och det ökar förtroendet för skattesystemet. 

BEPS riktlinjer kommer med största sannolikhet förändra den svenska 

lagstiftningen. Vägledning kan sökas i riktlinjerna och då behöver inte allt stadgas 

i den interna rätten. Domstolar och SKV kan vända sig direkt till riktlinjerna och 

söka vägledning i deras material. Skattemyndigheterna i de olika länderna har 

viktiga uppgifter framför sig, en av dem är att bygga den dokumentationskultur 

OECD vill införa med BEPS dokumentationsskyldighet. 
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7 Sammanfattning och avslutande kommentarer 

I det avslutande kapitlet kommer studiens slutsatser presenteras. Det kommer ske 

genom att studiens problemfrågor besvaras. Sist presenteras kortare förslag till 

vidare forskning på området.  

7.1 Egna reflektioner 

Jag har byggt min studie utifrån det syfte och de problemfrågor som skapats i 

inledningen. Syftet med studien är att jämföra svensk gällande rätt med BEPS 

riktlinjer avseende dokumentationsskyldigheten. Denna jämförelse ska mynna ut i 

hur svensk rätt på dokumentationsområdet bör utformas efter att OECD:s BEPS 

regler har fastställts.  

Rättskällevärdet för OECD:s material har presenterats i kapitel 5. Jag anser att 

BEPS kommer påverka det svenska skattesystemet i någon riktning då ett högt 

rättskällevärde fastställdes. Det är mycket svårt att sätta ett rättskällevärde på 

något som inte är helt färdigställt, men samtidigt har det varit nödvändigt för att 

studien ska kunna kritiseras och ge legitimitet till mina egna tankar. De svenska 

regler som finns är, enligt min mening, hyfsat legitima med BEPS riktlinjer. Det 

kommer troligtvis behövas förändringar i intern rätt då dessa riktlinjer har mer 

detaljerade krav på dokumentationen än den svenska rätten. Jag tänker framförallt 

på kravet att redovisa materialet i två olika filer. Förvaring av informationen på 

två olika platser med en tydlig uppdelning är bra, då materialet som ska granskas 

är lättillgängligt och en riskbedömning enkelt kan göras. Jag tror bolagen anser att 

dokumentationsskyldigheten är något bra, då de som inte följer lagar och riktlinjer 

på ett korrekt sätt kan bli straffade. Det skapar en konkurrensfördel för de bolag 

som följer dokumentationsskyldigheten på ett korrekt sätt. Jag anser att den 

svenska lagtext som finns idag fungerar på ett bra sätt, men ett tillägg är 

nödvändigt. Lagtexten för dokumentationsskyldigheten är generell, vilket gör att 

mindre förändringar i dokumentationsskyldighetens innehåll inte kräver en 

förändring av lagtexten. Nedan kommer de två problemfrågorna som studien 

stadgade i inledningskapitlet att besvaras. 

Vilken förändring av svensk gällande rätt avseende dokumentationsskyldigheten 

bör ske efter BEPS införande?  

Vid första anblicken anser jag att både 39 kap. 15-16 §§ SFL är tillräckligt 

generella för att behålla lagtexten som den är. En analys av reglerna mellan BEPS 

och intern rätt har gjorts i kapitel 6 och utifrån det anser jag att ett tillägg bör 

göras i lagtexten. Det jag skulle vilja se är ett tillägg i 39 kap. 16 § SFL där det 

hänvisas att materialet som ska deklareras enligt dokumentationsskyldigheten ska 

presenteras i två olika filer. En viktig del av BEPS dokumentationsskyldighet är 

att dessa två filer upprättas korrekt och därför bör det regleras i lagtext. 

Legalitetsprincipen är en viktig del av svensk rätt och därför anser jag att detta ska 

stadgas i lagtext. I övrigt är det förhållandevis små skillnader mellan svenska 

regler och BEPS rent innehållsmässigt. Riskbedömningen som ska göras utifrån 

det material som kommer in är något SKV får arbeta med internt. Det är inget som 

ska behöva regleras i lagtext utan det gäller att myndigheten arbetar med dessa 

frågor. De skillnader som finns innehållsmässigt bör vi i Sverige ta åt oss och vi 
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ska söka vägledning i detta material. Jag tycker BEPS är lika viktigt som 

modellavtalet och därför ska deras material användas på ett liknande sätt:  

Hur bör dokumentationsskyldigheten i svensk lag utformas för att vara legitim 

med BEPS?  

Utifrån den analys som jag gjort och det som nämndes ovan anser jag att ett 

tillägg i lagtexten är nödvändigt. Det bör framgå att dokumentationsmaterial ska 

inlämnas i två olika filer. Det bör stadgas i 39 kap. 16 § 2 st. SFL. Jag skulle 

formulera lagtexten på följande sätt.  

Om dokumentation är nödvändigt ska material enligt 15 § deklareras separat för 

det enskilda bolaget och för hela koncernen.  

Jag anser att detta är det tillägg som krävs i lagtexten, då både 39 kap. 15-16 §§ 

SFL är uttömmande i sig. Det behövs inget mer tillägg, men småjusteringar av 

befintlig lagtext kan vara nödvändig efter BEPS införande. Jag föreslår inte någon 

förändring av lagtext som redan existerar då det är detaljmässiga justeringar som 

bör ske efter BEPS färdigställande.   

Svensk rätt ska stämma överens med de målsättningar som BEPS kommit med, 

vilket först kan analyseras efter dess införande. Jag uppskattar att det finns tydliga 

målsättningar, då länderna lätt kan kontrollera om deras 

dokumentationsskyldighet uppfyller de krav som ställs. Kommer länderna fram 

till att den interna lagstiftningen inte är konform med målsättningarna, bör en 

förändring av lagstiftningen ske. Just därför känns det inte relevant för mig att 

försöka se små förändringar av den lagstiftning som finns, utan det är ett arbete 

som lättast görs efter BEPS införande. Det är viktigt att BEPS riktlinjer följs, även 

om det inte förändrar utformningen av lagstiftningen nämnvärt.  

7.2 Vidare forskning 

 Vilket rättskällevärde har OECD:s riktlinjer? Det bör forskas vidare inom 

området då internationella regler blir allt vanligare och något som vi i 

Sverige måste förhålla oss till. 

 En fortsatt forskning på dokumentationsskyldighetens påverkan på 

svenska lagar och regler bör göras när mer material finns tillgängligt. Då 

kan en liknande studie som denna göras för att kontrollera hur konforma 

lagstiftningen och BEPS är med varandra. 
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