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Sammanfattning  

 
Framställningen behandlar prissättning på räntor som löper på koncerninterna lån. Utgångspunkten 
för framställningen har varit den internationellt vedertagna armlängdsprincipen. 
Armlängdsprincipen är reglerad i OECD:s modellavtal artikel 9.1. I svensk rätt kommer 
armlängdsprincipen till uttryck i 14 kapitlet 19 § Inkomstskattelagen, även känd som 
korrigeringsregeln. Korrigeringsregeln stadgar att en gränsöverskridande transaktion som sker inom 
en intressegemskap ska prissättas på ett motsvarande vis som sinsemellan oberoende parter hade 
prissatt en liknande transaktion som ingåtts vid en jämförbar situation. Att närståendetransaktioner 
ska prissättas som om de vore mellan oberoende parter beror på att oberoende parter har ansetts 
avtala om villkor som är marknadsmässiga.  

Räntor på närstående lånetransaktioner ska således återspegla marknadsmässiga förhållanden 
och därför vara i linje med vad oberoende parter hade avtalat för ränta på ett liknande lån vid en 
jämförbar situation.  I de fall räntor på lån mellan närstående företag avviker från vad som hade 
avtalats mellan sinsemellan oberoende parter vid en jämförbar situation ger korrigeringsregeln 
Skatteverket en befogenhet att justera företagens resultat. Skatteverket har då att visa att räntan inte 
är armlängdmässig eftersom den avviker från en ränta som hade löpt på ett likvärdigt lån mellan 
sinsemellan oberoende parter.  

Syftet med framställningen är, att utifrån korrigeringsregeln och rättsfall, visa hur räntor på 
koncerninterna lån ska bestämmas för att vara armlängdsmässiga. Korrigeringsregeln är av 
betydelse både för Skatteverket och för företag som handlar gränsöverskridande med närstående 
företag inom intressegemenskapen. Utifrån Skatteverkets perspektiv är regeln av betydelse för att 
säkra att inkomster som har sitt värdeskapande i Sverige också faktiskt beskattas i Sverige. Utifrån 
företagens perspektiv är korrigeringsregeln av betydelse då den ger vägledning för hur räntor ska 
prissättas. Vid en armlängdsmässig prissättning föreligger varken risk för justering av resultatet 
eller skattetillägg.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

 
Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor, varor och kapital rör sig allt lättare över 
gränserna. Detta har medfört en omfattande utveckling av världens ekonomi. Med en allt mer 
utvecklad ekonomi som bidrar till att enklare handla gränsöverskridande har även antalet 
multinationella koncerner ökat och handeln inom dessa internationella koncerner tenderar att bli en 
allt större del av världshandeln.1 När närstående företag inom multinationella koncerner handlar 
gränsöverskridande med varandra benämns prissättningen på dessa transaktioner internprissättning.2 
Hur internprissättningen går till har stor påverkan på i vilken del av koncernen vinsterna uppstår i 
och därmed i vilket land bolagsskatten ska betalas.  

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) har till förmån för 
multinationella företag och medlemsländernas skattemyndigheter upprättat armlängdsprincipen som 
syftar till att internprissättning ska återspegla marknadsmässiga priser. Armlängdsprincipen är en 
internationellt vedertagen princip som fastställer att prissättning på transaktioner mellan företag i en 
intressegemenskap ska vara i överensstämmelse med villkor som skulle ha avtalats mellan 
sinsemellan oberoende parter under jämförbara förhållanden. Principen kommer till uttryck i artikel 
9.1 i OECD:s modellavtal och har även implementerats i den svenska lagstiftningen. I Sverige 
kommer principen till uttryck i 14 kapitlet 19 § Inkomstskattelagen (1999:1229), IL och benämns 
korrigeringsregeln.  

Korrigeringsregeln ger Skatteverket en befogenhet att justera företagens resultat, under 
förutsättning att det går att visa att ett företags resultat har blivit lägre p.g.a. avvikelser från 
bestämmelsen.3 Korrigeringsregeln är därför av betydelse för Skatteverket som vill säkra att 
företagens inkomster beskattas i Sverige. Korrigeringsregeln är även av betydelse för företagen, 
som vill undgå justering av resultatet och skattetillägg p.g.a. oriktig uppgift.4  
 

1.2 Problembakgrund 

 
Internprissättning har gett upphov till ett komplext system då företag inom koncerner har flyttat sina 
beskattningsbara vinster till närstående företag som är verksamma inom jurisdiktioner med lägre 
bolagsskatt. Följande fiktiva exempel kan manifestera hur internprissättning kan medföra allokering 
av en koncerns skatteresultat och i sin tur erodera dess jurisdiktions skattebas.   

En multinationell koncern har bolag placerade i en rad länder över hela världen. Moderbolaget är 
verksamt i Sverige och ett av dotterbolagen på Malta. Sverige har en förhållandevis hög bolagsskatt 
i jämförelse med Malta. Sverige är därför en s.k. högskattestat och Malta en lågskattestat. Rörelsen 
för det svenska moderbolaget går bra och ett högt resultat kan presenteras. I syfte att minska 
resultatet och därmed beskattningen för koncernen betalar dotterbolaget på Malta ut ett 
koncerninternt lån till moderbolaget. På lånet utgår en ränta på 30 procent. Till följd av den höga 
räntesättningen minskar resultatet i Sverige samtidigt som det ökar på Malta. Eftersom Malta har en 
lägre bolagsskatt har denna vinstallokering medfört en förflyttning av moderbolagets vinst till Malta 
och koncernens totala skattebelastning har minskat.  

Förfarandet skulle ur en koncerns företagsmässiga perspektiv anses fördelaktigt. Mindre skatt är 
lika med mer vinst. Ur det motstående fiskala perspektivet är förfarandet negativt eftersom det kan 

                                                      
1 Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg, Simon-Almendahl, Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt, s. 660.  
2 SKV, Handledning för beskattning av inkomst, 2014, s. 501.   
3 OECD modellavtal art. 9.1 och 14 kap. 19 § IL.  
4 49 kap. 4-5 §§ Skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL.   
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medföra erodering av de nationella skattebaserna. I de fall då det går att bevisa att oriktig 
prissättning föreligger har OECD:s medlemsländers skattemyndigheter tilldelats en befogenhet att 
korrigera resultatet så det är i likhet med armlängdsprincipen, alltså vad oberoende företag hade 
avtalat vid en jämförbar situation.5  

 

1.3 Syfte och frågeställning 

 
Syftet med denna framställning är att söka bestämma hur armlängdsmässig ränta på koncerninterna 
lån ska fastställas utifrån gällande rätt. För att uppnå detta syfte har en redogörelse för gällande rätt 
presenterats. Utgångspunkt för att uppnå framställningens syfte har då varit att redogöra för 
armlängdsprincipen och korrigeringsregeln. Även rättsfall på området har refererats och analyserats 
för att visa hur armlängdsmässig ränta har fastställts i praktiken. Frågeställningen för den här 
framställningen är följande; Hur bestäms en ränta mellan närstående företag för att vara i enlighet 
med armlängdsprincipen?  

 

1.4 Metod 

1.4.1 Rättsdogmatisk metod  

 
Vid juridiska studier är det av betydande vikt att på ett klart och tydligt sätt precisera den metod 
som arbetet följt. För uppnå syftet med denna framställning som är inom skatterättens ramar har en 
sedvanlig rättsdogmatisk metod legat till grund. Valet att använda den rättsdogmatiska metoden har 
sin utgångspunkt i att skatterätten är strikt bunden av den i Regeringsformen (1974:152), RF 
fastslagna legalitetsprincipen.  Enligt principen är beslut om skatt ogiltiga utan erforderligt lagstöd.6 
Rättskällorna är således av stor betydelse vid skatterättsliga studier och de utgör även de viktigaste 
elementen vid den rättsdogmatiska verksamheten.7  

Den rättsdogmatiska metoden används då gällande rätt ska fastställas eller för att fastställa vilka 
regler som lagstiftaren bör tillskapa.8 Detta sker genom tolkning och systematisering av de enligt 
rättsordningen erkända rättskällorna.9 Det är metoden som avgör hur rättskällorna ska användas och 
ett krav är att användningen är i enlighet med rättskälleläran.10  

En känd rättsvetenskapsman inom den rättsdogmatiska forskningen är Alexander Peczenik. 
Enligt Peczenik beskriver den rättsdogmatiska metoden rättens yttre system. Rättsdogmatiken 
innehåller normativa ståndpunkter som kritiserar och rättfärdigar gällande rätt. Genom dessa 
normativa ståndpunkter upprätthålls rättens yttre system. Rättsdogmatiken är enligt Peczenik varken 
deskriptiv eller normativ eftersom den innehåller värderande inslag men som markant skiljer sig 
från moraliska omdömen. De sistnämnda är inte av intresse i rättsdogmatiken och tillmäts därför 
ingen betydelse vid den rättsdogmatiska verksamheten. Det är dock enligt Peczenik omöjligt att 
utesluta värderande inslag, då dessa element uppfyller en nödvändig funktion i den rättsdogmatiska 
verksamheten. Peczenik anser, mot bakgrund av de värderande inslagens betydelse, att det inte går 
att avfärda det normativa i metoden. Metoden i fråga är således enligt Peczenik deskriptiv-
normativ.11  

                                                      
5 OECD, modellavtal art. 9.1 och 14 kap. 19 § IL.  
6 8 kap. 2 § RF.   
7 Peczenik, Juridikens allmänna läror, SvJT, 2005, s. 249.   
8 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 167.  
9 Sandgren, Vad är rättsvetenskap, s. 118.  
10 Sandgren, Debatt – Är rättsdogmatiken dogmatisk?, TfR, 2005, s. 649. 
11 Peczenik, Juridikens allmänna läror, SvJT, 2005, s. 250. 
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Den rättsdogmatiska metoden har under lång tid kritiserats. Kritiken har grundats på att metoden 
i sig väldigt sällan har förklarats eller preciserats. Uteslutandet av en tydlig definition har bidragit 
till att den rättsdogmatiska metoden av flera rättsvetenskapsmän ansetts som vag, oklar och 
motsägelsefull.12 Även den rättsdogmatiska metodens vetenskaplighet har ifrågasatts.13 Kritiken 
har, ifråga om metoden som vetenskap, riktat sig mot att resultatet bygger på ett normsystem som är 
uppbyggt av värderingar. Detta kan enligt kritikerna leda till felaktiga slutresultat, varför de menar 
att rättsdogmatiska framställningar inte borde få klassificeras som vetenskapliga.14  

Vad gäller kritiken mot metodens bristande vetenskaplighet är Nils Jareborg av en annan 
uppfattning. Rättsdogmatiken kan enligt Jareborg inte anses vara en rent vetenskaplig metod,15 men 
dess verksamhet utgör en analys med ett syfte som är vetenskapligt.16 Jareborg framhåller vikten av 
rättsdogmatiken ur ett samhälleligt perspektiv. Enligt Jareborg är rättsdogmatiken ett 
grundfundament och en ren nödvändighet för ett samhälles rättssäkerhet.17 

Framställningen redogör även för vissa ekonomiska modeller. Den rättsdogmatiska metoden har 
då kompletteras med ett finansieringsanalytiskt perspektiv vid det ekonomiska studiet av räntor. 
Detta perspektiv inriktar sig på hur räntor kan fastställas utifrån en sammanfattande beskrivning av 
vissa grundbegrepp inom den finansiella ekonomin.  

 

1.4.2 Rättskälleläran  

 
Inom den rättsdogmatiska verksamheten är begreppet rättskälleläran frekvent återkommande. Den 
rättsdogmatiska metodens uppgift är att tolka och systematisera de enligt rättskälleläran erkända 
rättskällorna för att fastställa gällande rätt.18 Med anledning av att begreppet rättskälleläran är 
vanligt förekommande och används som en självklarhet i den juridiska skriften framstår det som 
tydligt. Trots denna uppfattning har begreppet, precis som den rättsdogmatiska metoden, fått utstå 
kritik för att vara vagt och opreciserat. Rättskällelärans innebörd har varken i lagstiftning eller i 
något motivuttalande preciserats, varför kritik har riktats mot begreppet.19  

För att klargöra innebörden av rättskälleläran har flera rättsvetare framfört sina åsikter om 
begreppet. En av dessa är Peczenik. Rättskälleläran är enligt Peczenik det som beskriver, 
rättfärdigar och kritiserar våra rättskällor.20 Rättskällorna utgörs av alla auktoritativa texter som är 
möjliga att använda i juridisk argumentation.21 Peczenik kategoriserar de enligt rättsordningen 
accepterade rättskällorna i en hierarkisk ordning av källor som ska, bör och får användas i juridisk 
argumentation.22 Lagar, andra föreskrifter och sedvana är källor som av auktoritetsskäl ska 
användas vid juridisk argumentation.23 Innebörden av att dessa källor ska användas är att de är 
bindande. Juridisk argumentation är inte korrekt om den till sitt innehåll inte innehåller källor som 
av auktoritetsskäl ska användas. Det är därför av stor vikt att juridiska framställningar innehåller 
stöd från lag eller sedvana för att klassificeras som juridisk.24 Rättskällor som bör användas enligt 
Peczeniks hierarkiska ordning av källor är prejudikat, förarbeten och internationella konventioner.25 
Dessa källor är inte att anse som bindande. De tillmäts ändå dignitet genom deras koppling till lagen 
                                                      
12 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 21.   
13 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 23.   
14 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 23. 
15 Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT, 2004, s. 8. 
16 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 24. 
17 Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT, 2004, s. 5. 
18 Sandgren, Vad är rättsvetenskap, s. 118.    
19 Sandgren, Vad gör juristen? Och Hur?, JT, 1999, s. 868. 
20 Peczenik, Vad är rätt?, s. 211. 
21 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 135.  
22 Peczenik, Vad är rätt?, s. 211. 
23 Peczenik, Vad är rätt?, s. 214. 
24 Peczenik, Vad är rätt?, s. 218. 
25 Peczenik, Vad är rätt?, s. 215. 
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och har trots deras lägre auktoritet en vägledande funktion vid deras tillämpning.26 Doktrin, den 
rättsvetenskapliga litteraturen, är enligt Peczenik rättskällan med lägst auktoritet.27 Doktrin får 
således användas vid juridisk argumentation, men kan enkelt sättas ur spel om en mer auktoriserad 
källa såsom en ska- eller bör-källa kan åberopas i dess ställe. En rättskälla som är bindande får 
endast åsidosättas om det går att åberopa starka juridiska motskäl som i samma 
tolkningssammanhang kan anses ha en större vikt.28 

 

1.4.3 Material  

 
Mot bakgrund av vad som ovan konstaterats angående den rättsdogmatiska metodens arbetssätt har 
framställningen förhållit sig till material som kan härledas till rättskälleläran.29 Framställningens 
primära rättskälla utgörs av lagtext, i synnerhet 14 kap. 19 § IL, som även går under benämningen 
korrigeringsregeln. Att lagtext utgör grunden för framställningen beror på att beslut om skatt i 
Sverige är strikt bunden till den grundlagsfästa legalitetsprincipen. Legalitetsprincipen inom 
skatterättens ramar innebär att beslut om skatt måste meddelas genom lag. Inom den svenska 
rättsordningen är riksdagen det enda organ som enligt RF har rätt att stifta lag. Regeringen kan på 
bemyndigande av riksdagen besluta om så kallade verkställighetsföreskrifter, vilka ses som till lag 
underordnade normer. Dessa till lag underordnade normer tillmäts också betydelse såsom lag enligt 
rättskälleläran.30  

Den svenska lagstiftningen inom området för internprissättning är dock av begränsad natur, inte 
minst inom området för koncerninterna lån. Som substitut för den bristfälliga lagstiftningen har 
därför stor vikt lagts vid OECD:s Transfer Pricing Guidelines (riktlinjerna) för att kunna uppnå 
framställningens syfte. Riktlinjerna antogs år 1995 men har efter deras tillkomst reviderats. Den 
senaste versionen är från år 2010. År 2015 publicerade OECD slutrapporten Aligning Transfer 
Pricing Outcomes with Value Creation som är inom ramen för Base Erosion and Profit Shifting 
Action 8-10, vilken kom att godkännas som en del av riktlinjerna år 2016. Vissa av riktlinjernas 
kapitel har kompletterats, respektive ersatts, av rapporten. Fram tills att en konsoliderad version har 
fastställts ska riktlinjerna och rapporten tillämpas parallellt.31    

Riktlinjernas förhållande till rättskälleläran är inte helt klart. Det går dock att konstatera att de 
inte utgör status som lag eller av lag underordnade föreskrifter om skatt, eftersom OECD inte utgör 
varken riksdag eller regering.32 Riktlinjerna har inte heller legat till grund eller varit av betydelse 
vid lagstiftningsarbetet som föregått korrigeringsregeln. Av denna anledning utgör riktlinjerna ej 
heller någon form av förarbeten till korrigeringsregeln. Enligt Jari Burmeister kan riktlinjerna 
likställas med doktrin av viss styrka vid tillämpning av korrigeringsregeln.33 Detta styrks även av 
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som har uttalat att riktlinjerna visserligen inte är bindande 
men att de kan användas som vägledning för prövning av huruvida en gränsöverskridande 
transaktion kan anses var oriktigt prissatt eller ej i enlighet med vad oberoende parter hade avtalat 
om.34  

Att riktlinjerna klassificeras som doktrin innebär att de utifrån Peczeniks rättskällemodell 
tillmäts den lägsta graden av auktoritet.35 Riktlinjerna är därmed en rättskälla som av auktoritetsskäl 

                                                      
26 Peczenik, Vad är rätt?, s. 223. 
27 Peczenik, Vad är rätt?, s. 216. 
28 Peczenik, Vad är rätt?, s. 219. 
29 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 135. 
30 Burmeister, OECD:s Transfer Pricing Guidelines som rättskälla, SvSkT, 2016, s. 436.  
31 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/331396.html. 
32 Burmeister, OECD:s Transfer Pricing Guidelines som rättskälla, SvSkT, 2016, s. 436. 
33 Burmeister, OECD:s Transfer Pricing Guidelines som rättskälla, SvSkT, 2016, s. 437. 
34 RÅ 1991 ref. 107.   
35 Peczenik, Vad är rätt?, s. 216. 
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får användas med hänvisning till Peczeniks rangordning av rättskällor.36 Att den primära rättskällan 
anses vara lagtext kan utifrån framställningens hänvisningar ifrågasättas. Till stöd för detta har 
utgångspunkten för framställningen varit korrigeringsregeln. Riktlinjerna har i sin tur använts för att 
kunna tolka denna bestämmelse, vilket är en förutsättning för att kunna uppnå framställningens 
syfte.  Även förarbeten och rättsfall från kammarrätterna samt HFD har legat till grund för 
framställningen. Anledningen till att det främst är domar från kammarrätterna som aktualiseras i 
den här framställningen beror på att HFD inte har meddelat prövningstillstånd för de aktuella målen 
då de inte har ansetts vara av prejudikatintresse. HFD meddelar prövningstillstånd om det finns en 
fråga i ett mål där det föreligger oklarheter avseende hur lagstiftningen ska tolkas.37 Det föreligger 
inget prejudikatintresse som berör en fråga kring enskilda förhållanden såsom rena bevis- och 
bedömningsfrågor.38 I de rättsfall som har varit av intresse för den här framställningen, avseende 
internprissättning på ränta, har frågor kring just bevis- och bedömningsfrågor aktualiserats, varför 
prövningstillstånd inte har meddelats. Rättsfallen som legat till grund för den här framställningen är 
trots deras lägre prejudikatvärde, betydelsefulla för den här framställningens syfte.  

 Sammanfattningsvis består framställningens material av rättskällor som av auktoritetsskäl ska, 
bör och får användas.  

 

1.5 Avgränsningar  

 
För att uppnå det tidigare presenterade syfte som denna framställning tjänar, d.v.s. att söka visa hur 
ränta på koncerninterna lån ska bestämmas för att vara armlängdsmässiga, ska gällande rätt på 
området behandlas.  

De rättsliga utgångspunkterna har varit armlängdsprincipen och korrigeringsregeln. För att tolka 
dessa har OECD:s riktlinjer legat till grund. Endast relevanta riktlinjer som är nödvändiga för 
tolkning av armlängdsprincipen och korrigeringsregeln har tillämpats. Riktlinjer som avser 
dokumentationsskyldighet har utelämnats och kommer därför inte vara föremål för denna 
framställning.  

Nationella regler som inte kommer behandlas är ränteavdragsbegränsningarna som är stadgade i 
24 kap. IL. Dessa regler kan anses relevanta eftersom de berör räntor på koncerninterna lån. 
Reglerna tar dock hänsyn till ytterligare faktorer än enbart armlängdsprincipen, varför en 
avgränsning mot dessa är försvarbart.  

 

1.6 Disposition 

 

Framställningen består av fem kapitel. I kapitel ett har en redogörelse för framställningens ramar 
presenterats. Dessa har utgjorts av framställningens bakgrund, syfte, metod samt material. Kapitel 
två består av en bakgrund till koncernintern finansiering, som syftar till en bakomliggande 
förklaring till varför närstående företag lånar kapital av varandra. I kapitel tre presenteras 
armlängdsprincipen, korrigeringsregeln och jämförbarhetsanalysen. Korrigeringsregeln är en direkt 
översättning av armlängdsprincipen och jämförbarhetsanalysen ska tillämpas vid åberopande av 
korrigeringsregeln, varför jämförbarhetsanalysen kommer att presenteras i samband härmed. I 
kapitel fyra framförs en redogörelse av rättsfall som är relevanta för framställningen. I det femte 
och sista kapitlet förs en analytisk genomgång av faktorer som påverkar prissättning på räntor när 
dessa ingås mellan oberoende parter. För att uppnå framställningens syfte och besvara dess 

                                                      
36 Peczenik, Vad är rätt?, s. 219. 
37 36 § Förvaltningsprocesslag (1972:291), FPL.  
38 Tjernberg, Högsta förvaltningsdomstolen och principföljsam prejudikatbildning i skattemål, SN, 2016, s. 49. 
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frågeställning framförs i kapitel fem även en process som kan ligga till grund då närstående företag 
ska förhandla fram en armlängdsmässig ränta.  
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2. Koncernintern finansiering  

2.1 Inledning  

 
När företag är i behov av kapital kan detta finansieras på flera sätt. Företag kan bl.a. välja om 
verksamheten ska finansieras genom eget kapital eller genom skuldsättning.39 Det torde vara 
företagsmässiga aspekter som ligger till grund vid avgörandet av vilken finansieringsmetod som är 
den mest fördelaktiga för företaget.40 Ur ett skatterättsligt perspektiv har den mest gynnsamma 
finansieringsformen visat sig vara i form av skuldsättning.41 Finansiering genom skuldsättning 
innebär att företaget upptar ett lån. Detta kan ske genom att företaget vänder sig till en extern 
långivare, t.ex. en bank. Det föreligger också möjligheter för företag inom koncerner att låna kapital 
av varandra. Så är fallet om t.ex. ett dotterbolag upptar ett lån av dess moderbolag.42 Det 
sistnämnda berör intern långivning, vilket är av intresse för den här framställningen. 
 

2.2 Intern långivning 

 
Hur företagen väljer att finansiera dess verksamhet beror på flera omständigheter t.ex. det 
skatterättsliga resultat som det senare kommer att mynna ut i. I allmänhet utgår valet ifrån vad som 
anses bäst sett utifrån hela koncernens perspektiv.43 Som tidigare nämnts kan lån upptas både 
internt och externt. Vid extern långivning uppkommer kostnader som går att hålla nere eller i bästa 
fall helt går att utesluta vid intern långivning. Dessa kostnader är så kallade transaktionskostnader 
som inbegriper kostnader för kontakt, kontrakt och kontroll. Kontaktkostnaderna är kostnader för 
att ta kontakt med långivaren. Kontraktskostnaderna är de kostnader som uppstår vid förhandling. 
När ett lån sedan givits uppkommer en skyldighet att se så parterna uppfyller sina åtaganden enligt 
låneavtalet, vilket medför ytterligare kostnader. Dessa kostnader går in under benämningen 
kontrollkostnader.44  

När närstående företag lånar internt går det att förutsätta att företagen har god kännedom om 
varandra. Transaktionskostnaderna kan på detta sätt hållas nere eller i bästa fall helt uteslutas. Av 
företagsmässiga skäl och utifrån koncernens bästa kan intern långivning vara mer fördelaktigt än att 
behöva betala ovan nämnda kostnader som blir aktuellt om företaget väljer att uppta ett externt lån. 
En ytterligare faktor som kan ligga till grund för intern långivning mellan närstående bolag 
verksamma i Sverige är att de har en allmän rätt till avdrag för räntekostnader.45  

 

2.3 Kapitalkostnad 

 
Oavsett om ett företag inom en koncern väljer att låna internt eller externt ska alltid en ränta 
tillfogas lånet. Räntan utgörs av den kostnad som låntagaren ska betala långivaren för det aktuella 
lånet och kan därför även benämnas för kapitalkostnad.46 Vid extern långivning då oberoende parter 
                                                      
39 http://www.foretagsvardering.org/definition/kapitalstruktur/. 
40 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, s. 15. 
41 Dahlberg, Ränta eller kapitalvinst, s. 747. 
42 Tivéus, Lagrådsremiss om ränteavdragsbegränsningar, SN, 2008, s. 735.  
43 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, s. 15. 
44 Almlöf, När dispositiva lagregler blir tvingande - om behov av kreativitet i det aktiebolagsrättsliga 
lagstiftningsarbetet, SvJT, 2017, s.13.  
45 16 kap. 1 § IL.  
46 Ahlinder, Negativ ränta - avtalstolkning i ränteunderlandet, SvJT, 2016, s. 363.  

http://www.foretagsvardering.org/definition/kapitalstruktur/
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avtalar med varandra har båda parterna intresse av att förhandla fram de bästa låne- och 
räntemöjligheterna och det är då marknadskrafterna som styr parternas förhandlingar. Det har därför 
ansetts att lån mellan sinsemellan oberoende parter reflekterar marknadsmässiga förhållanden.47 
Räntan ska även vid koncerninterna lånetransaktioner återspegla marknadsmässiga förhållanden och 
därför motsvara den ränta som oberoende företag hade avtalat vid en liknande situation.48 Vad som 
är godtagbar marknadsmässig internprissättning på ränta är dock inte självklart och kan utgöras av 
ett intervall av olika räntesatser.49 Området är komplext och har varit ett omdiskuterat ämne inom 
skatterätten under en lång tid.50  

Framställningens problembakgrund har visat ett tydligt exempel på när två närstående företag 
oriktigt prissatt en ränta på ett koncerninternt lån, som medförde att delar av moderbolagets vinst 
kunde flyttas från en högskattestat till en lågskattestat. En sådan vinstallokering medför att en 
koncerns totala skattebelastning minskar. När närstående företag handlar med varandra ska det dock 
inte tas för givet att priserna är oriktiga i syfte att minska koncernens beskattning. HFD har uttalat 
att ett moderföretag kan ha goda affärsmässiga skäl att underlåta att ta ut ränta på ett koncerninternt 
lån till ett dotterbolag.51 För att avgöra vad som kan anses vara goda affärsmässiga skäl ska en 
helhetsbedömning göras av de aktuella transaktionerna mellan de närstående bolagen. Goda 
affärsmässiga skäl kan utgöras av att ett moderbolag utger ett räntefritt lån till ett dotterbolag som är 
i dess uppbyggnadsskede. Det räntefria lånet skulle då kunna motiveras med att dotterbolaget inte 
ska betungas med onödiga räntekostnader.52 

                                                      
47 OECD, OECD riktlinjer 2010, p. 1.2. 
48 OECD, modellavtal art. 9.1.   
49 RÅ 2010 ref. 67.  
50 Jernkrok, Internprissättning och fasta driftställen, SvSkT, 2009, s. 668.  
51 RÅ 1984 1:16.    
52 Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg, Simon-Almendahl, Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt, s. 657.  
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3. Armlängdsprincipen 

3.1 Inledning  

 
Världshandeln tenderar att tas över av internationella koncerner som handlar och lånar kapital av 
varandra.53 När detta sker föreligger en risk att det inte är marknadskrafterna som ligger till grund 
för vilka villkor som avtalas, till skillnad från vad som är fallet då oberoende företag handlar med 
varandra.54 I fråga om internprissättning råder den av OECD fastställda armlängdsprincipen som 
stadgar att priser på gränsöverskridande koncerninterna transaktioner ska motsvara priser som hade 
varit för handen om transaktionen hade genomförts av sinsemellan oberoende företag vid en 
jämförbar situation.55 Till förmån för företagen och skattemyndigheterna i OECD:s medlemsländer 
har OECD även fastställt riktlinjer som ska ge vägledning för hur internprissättning ska gå till. 
Armlängdsprincipen kommer även till utryck i den svenska lagstiftningen, närmre bestämt i 
korrigeringsregeln som stadgas i 14 kap. 19 § IL.   
 

3.2 Armlängdsprincipen i artikel 9.1 OECD:s modellavtal   

 
Armlängdsprincipen kommer till uttryck i art. 9.1 i OECD:s modellavtal. Principen fastställer att 
gränsöverskridande transaktioner som sker mellan närstående företag ska prissättas som om 
transaktionen var mellan oberoende parter.56 Principen utgör en internationell vedertagen princip 
och är enligt OECD den mest förespråkade metoden för att upprätthålla en godtagbar standard vid 
prissättning av koncerninterna transaktioner. Metoden har ansetts effektiv då den på ett enkelt sätt 
har visat sig behjälplig för att finna jämförbara transaktioner ifråga om bland annat koncerninterna 
lån.57  

Armlängdsprincipen är inte till sitt innehåll uttömmande. Vid tillämpning rekommenderas därför 
att OECD:s riktlinjer används som vägledning.58  
 
Artikeln lyder enligt följande: 
 
”Where  

 

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or 

capital of an enterprise of the other Contracting State, or  

 

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise 

of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are 

made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from 

those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those 

conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so 

accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.” 

 
Skattemyndigheterna i OECD:s medlemsländer tillåts enligt artikeln att justera inkomsten då 
företag i intressegemenskaper avtalar om villkor som inte är överensstämmande med villkor som 
hade avtalats mellan oberoende parter, alltså villkor som inte är inom en armlängds avstånd. 

                                                      
53 Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg, Simon-Almendahl, Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt, s. 660. 
54 OECD, OECD riktlinjer 2010, p. 1.2. 
55 OECD, modellavtal art. 9.1. 
56 OECD, modellavtal art. 9.1.  
57 OECD, OECD riktlinjer 2010, p. 1.8-1.9. 
58 Kommentar till OECD modellavtal art. 9, p. 1. 
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Principen har accepterats av OECD:s medlemsländer och de är eniga om att principen ska 
efterföljas vid internprissättning mellan företag i intressegemenskap som avtalar om villkor som 
avviker från armlängdsmässiga villkor. Att principen ska tillämpas och att den anses välgrundad 
beror på att den ger en bra jämförelse av den öppna marknaden vid transaktioner som sker över 
gränserna.59  

Trots att det inte uttryckligen framgår av lydelsen till art. 9.1 är armlängdsprincipen tillämplig på 
koncerninterna lånetransaktioner. Detta framgår av följande av OECD:s kommentar till artikeln:  
 
” [...] the Article is relevant not only in determining whether the rate of interest provided for in a loan 

contract is an arm´s length rate, but also whether a prima facie loan can be regarded as a loan or should be 

regarded as some other kind of payment, in particular a contribution to equity capital [...]”60 

 
Någon vägledning för hur armlängdsprincipen ska tillämpas på koncerninterna lånetransaktioner 

framgår inte mer av kommentaren.61 Istället får, som tidigare konstaterats, OECD:s riktlinjer 
användas, vilket kan anses vara problematiskt då de inte innehåller specifika råd för hur 
internprissättning på räntor ska bestämmas för att vara i linje med principen. Vägledning för 
prissättning på koncerninterna lån får istället hämtas från de allmänna riktlinjerna som OECD 
erbjuder, nationell lagstiftning och de nationella skattemyndigheternas egna vägledningar. 

I riktlinjerna fastställs komplicerade fall där armlängdsprincipen är svår att tillämpa. 
Komplicerade fall kan t.ex. vara verksamheter som involverar specialiserade tjänster.62 Det bör 
därför inte tas för givet att det alltid är externa marknadskrafter som styr villkoren då närstående 
företag handlar med varandra. Svårigheterna i dessa fall kan vara att fastställa ett rättmätigt 
marknadspris då det saknas externa marknadskrafter. Ibland kan även närstående företag avtala med 
varandra på sätt som oberoende företag inte skulle göra. Detta kan bero på att de närstående 
företagen befinner sig i en annan ekonomisk miljö till skillnad från de oberoende företagen. Sådana 
transaktioner behöver inte ha gjorts i skattemässigt syfte och det behöver inte betyda att de är i strid 
mot armlängdsprincipen. Att närstående företag genomför transaktioner som oberoende företag inte 
skulle göra utgör således inte per automatik att transaktionen strider mot armlängdsprincipen.63  

 

3.3 Korrigeringsregeln  

 
Armlängdsprincipen har även implementerats i vår svenska lagstiftning. Lagstiftaren har valt att 
principen ska komma till uttryck i 14 kap. 19 § IL, och benämnas korrigeringsregeln. 
Korrigeringsregeln är i princip en direkt översättning av art. 9.1 i OECD:s modellavtal.64 
Korrigeringsregeln går att tillämpa på alla typer av transaktioner men är till sitt innehåll inte 
uttömmande. I lagmotiven till korrigeringsregeln rekommenderas därför att OECD:s riktlinjer ska 
användas som vägledning inom området för internprissättning.65 

Korrigeringsregeln utgör lex specialis och har därför företräde framför andra generella lagregler 
vid korrigering av ett företags resultat till följd av oriktig prissättning på en närstående transaktion. 
Detta innebär även att den allmänna regeln om ränteavdrag som aktualiseras vid transaktioner 
mellan nationella företag åsidosätts när det är fråga om en koncernintern gränsöverskridande 
transaktion.66  
 

                                                      
59 SKV, Handledning för beskattning av inkomst, 2014, s. 516.  
60 Kommentar till OECD modellavtal art. 9, p. 3(b).   
61 Kommentar till OECD modellavtal art. 9, p. 1.  
62 OECD, OECD Riktlinjer 2010, p. 1.9-1.11. 
63 SKV, Handledning för beskattning av inkomst, 2014, s. 517. 
64 Wiseén, På kollisionskurs med armlängdsprincipen?, SN, 2011, s. 662. 
65 Prop. 2009/10:17, s. 20. 
66 RÅ 2004 ref. 13, RÅ 2006 ref. 37.  
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Av korrigeringsregeln går att utläsa följande:  
 
”Om resultatet av en näringsverksamhet blir lägre till följd av att villkor avtalats som avviker från vad som 

skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende näringsidkare, ska resultatet beräknas till det belopp som 

det skulle ha uppgått till om sådana villkor inte funnits. Detta gäller dock bara om 

 

1. den som på grund av avtalsvillkoren får ett högre resultat inte ska beskattas för detta i Sverige enligt 

bestämmelserna i denna lag eller på grund av ett skatteavtal, 

 

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

 

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

intressegemenskap.”  
 
För att korrigeringsregeln ska vara möjlig att tillämpa måste samtliga fyra rekvisit vara uppfyllda. 
Det krävs således först och främst att priset på den närstående transaktionen avviker från vad 
oberoende parter hade avtalat och att resultatet för företaget som är verksamt i Sverige har blivit 
lägre till följd härav. I de fall då ett resultat p.g.a. en oriktig prissättning har blivit högre är regeln 
inte möjlig att tillämpa. Avslutningsvis krävs att det föreligger en ekonomisk intressegemenskap 
mellan de avtalsslutande parterna och att den oriktiga prissättningen beror på denna ekonomiska 
intressegemenskap.67 En ekonomisk intressegemenskap föreligger om; 
 
”-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.”68 

 
I de fall då Skatteverket kan visa att en oriktig prissättning föreligger och att det beror på 

ovannämnda förutsättningar tilldelas Skatteverket genom korrigeringsregeln en befogenhet att 
justera de villkor och priser som inte är armlängdsmässiga.69 Föreligger det oriktigt prissättning på 
räntan på ett koncerninternt lån kan då Skatteverket neka avdrag för den del av räntan som inte är 
armlängdsmässig och tillföra företaget skattetillägg p.g.a. den oriktiga uppgift som inlämnats.70 
Resultatet beräknas istället till vad oberoende företag skulle ha avtalat vid en jämförbar situation.71  

 

3.4 Klassificering av koncerninterna lån 

 
Som nämndes tidigare finns det inte någon detaljerad vägledning i OECD:s riktlinjer avseende hur 
koncerninterna lånetransaktioner ska behandlas. Det framgår dock av BEPS action 8-10 att 
koncerninterna lån är att betrakta som finansiella tjänster.72 För att fastställa att en koncernintern 
tjänst har tillhandahållits ska en prövning genomföras. Denna prövning sker i två steg som syftar till 
att ett, fastställa om en tjänst har tillhandahållits och om ersättning därför ska utgå samt två, 
undersöka om ersättningen är i enlighet med armlängdsprincipen.73  

I det första steget ska det fastställas om en koncernintern tjänst har tillhandahållits. En 
koncernintern tjänst har tillhandahållits om tjänsten har givit det mottagande bolaget ett ekonomiskt 
eller kommersiellt värde som har ökat bolagets ekonomiska ställning. Detta fastställs genom en 
                                                      
67 14 kap. 19 § IL.  
68 14 kap. 20 § IL.  
69 14 kap. 19 § IL och prop. 2005/06:169, s. 102. 
70 14 kap. 19 § IL och 49 kap. 4-5 §§ SFL.  
71 14 kap. 19 § IL.  
72 OECD, BEPS action 8-10, p. 7.14. 
73 OECD, BEPS action 8-10, p. 7.6. 
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analys med hur ett oberoende företag hade gjort i motsvarande situation. En tjänst har allt som 
oftast tillhandahållits om tjänsten tillgodosett ett identifierat behov hos ett närstående bolag. En 
koncernintern finansiell tjänst har i regel tillhandahållits om ett oberoende företag hade tagit hjälp 
av en bank för att tillgodose samma finansiella behov som det närstående bolaget gjort vid behov.74  

Om utfallet i det första steget blir att en koncernintern tjänst har tillhandahållits ska det 
fastställas om ersättningen är armlängdsmässig. En armlängdsmässig ersättning för räntan på ett 
koncerninternt lån ska motsvara en ränta som två oberoende företag hade avtalat i en jämförbar 
situation.75  
 

3.5 Jämförbarhetsanalys  

 
Vid tillämpning av armlängdsprincipen och korrigeringsregeln ska en jämförbarhetsanalys 
genomföras.76 Jämförbarhetsanalysen syftar till att utreda huruvida prissättningen på transaktioner 
mellan närstående företag är i enlighet med armlängdsprincipen.77 Detta görs genom en jämförelse 
mellan den närstående transaktionen och med en jämförbar transaktion mellan oberoende parter. 
Med hjälp av jämförbarhetsanalysen är det möjligt att finna jämförbara oberoende transaktioner.78 
Vid genomförande av jämförbarhetsanalysen ska OECD:s riktlinjer tillämpas.79 Den svenska 
definitionen för begreppet jämförbarhetsanalys är följande: 
 
”En jämförelse av en närstående transaktion med en oberoende transaktion eller transaktioner. Närstående 

eller oberoende transaktioner är jämförbara om ingen av skillnaderna mellan transaktionerna väsentligen 

skulle påverka jämförelsen av exempelvis ett pris eller en marginal, eller om någorlunda korrekta 

justeringar kan göras för att eliminera de väsentliga effekterna av sådana skillnader.”80 
 
Jämförbarhetsanalysen gör det möjligt att identifiera de mest jämförbara transaktionerna som sedan 
ska ligga till grund för att avgöra om den interna prissättningen är armlängdsmässig.81 För att 
jämförbarhetsanalysen ska uppfylla sin funktion måste de ekonomiska särdragen i transaktionerna 
som ska jämföras vara tillräckligt jämförbara, vilket innebär att eventuella skillnader mellan de 
jämförda transaktionerna inte ska ha en påtaglig inverkan eller att justeringar kan göras för sådana 
skillnader.82  

För att avgöra om en prissättning är armlängdsmässig enligt jämförbarhetsanalysen ska de 
närstående företagen ses som fristående, på armlängds avstånd, till övriga företag inom koncernen. 
Detta ger uttryck för the separate entity approach och innebär att koncerninterna transaktioner ska 
behandlas som om de vore genomförda mellan sinsemellan oberoende parter.83 Att närstående 
företag ska ses som oberoende, enligt the separate entity approach är avgörande för att kunna 
fastställa om priset på den närstående transaktionen återspeglar armlängdsmässigt pris.84  

Det är av synnerlig vikt att det är själva transaktionen som står i fokus när närstående företag ska 
ses som fristående från varandra om det ska vara möjligt att avgöra om villkoren skiljer sig från 

                                                      
74 OECD, BEPS action 8-10, p. 7.6. 
75 OECD, modellavtal art. 9.1. 
76 OECD, OECD Riktlinjer 2010, p. 1.6.  
77 Allvin, Ekwall, Jämförbarhetsanalysen - kommentarer kring OECD:s förslag om omarbetade riktlinjer, SN, 2010, s. 
264. 
78 SKV, Handledning för beskattning av inkomst, 2014, s. 544. 
79 Kommentar till OECD modellavtal art. 9, p. 1. 
80 SKV, Handledning för beskattning av inkomst, 2014, s. 544.  
81 SKV, Handledning för beskattning av inkomst, 2014, s. 544.  
82 OECD, BEPS action 8-10, p. 1.33. 
83 OECD, OECD Riktlinjer 2010, p. 1.6. 
84 OECD, OECD Riktlinjer 2010, p. 1.2. 
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villkor som skulle ha varit för handen om transaktionen hade genomförts av sinsemellan oberoende 
företag.85  

Riktlinjerna innehåller en klassisk process som kan utgöra vägledning då en jämförbarhetsanalys 
ska genomföras. Eftersom riktlinjerna inte på något sett är bindande för medlemsländerna är de inte 
tvingande att följa processen, men den kan ses som en godtagbar och lämplig process. Processen 
har delats in i nio olika steg men behöver inte genomföras i nämnda ordning och kan behöva 
genomföras i flera omgångar.86  
 
Jämförelsens period: I processens första steg fastställs hur många och vilka år som jämförelsen ska 
avse. I vissa fall är det relevant att information från flera år ska inhämtas.87 Att fastställa detta görs 
eftersom det kan föreligga tidsmässiga och konjunkturmässiga skillnader mellan den senast 
tillgängliga offentliga informationen.88 

  
Övergripande analys: I det andra steget ska en övergripande analys av det undersökta företagets 
förhållanden och omständigheter genomföras. Detta steg är viktigt då bl.a. bransch, 
konkurrensvillkor, ekonomiska faktorer och andra omständigheter undersöks i syfte för att förstå 
företagets verksamhet. Den övergripande analysen är tänkt att underlätta förståelsen för villkoren i 
både den närstående och den oberoende transaktionen som sedan ska jämföras. Den specifika 
transaktionen åsidosätts således i detta steg.89  
 
Funktionsanalys: I processens tredje steg ska en s.k. funktionsanalys genomföras. En 
funktionsanalys ska ge förståelse för den interna transaktion som har vidtagits.90 För att kunna 
sammanställa en funktionsanalys måste en utredning av de faktorer som har påverkat den interna 
prissättningen genomföras. Analysen ska därför innehålla en specifikation av de närstående 
företagens funktioner, tillgångar och risker samt deras betydelse. I steget ska även andra 
jämförbarhetsfaktorer, t.ex. sådana som påverkar val av internprissättningsmetod som ska fastställas 
senare i processen utredas.91 Funktionsanalysen är av betydelse då priser på transaktioner mellan 
närstående företag har ansetts avspegla de funktioner som företagen bidrar med.92 
Funktionsanalysens syfte är att finna relevanta ekonomiska omständigheter som kan påverka 
prissättningen.93  

Granskning av interna och externa jämförelsetransaktioner: Processens fjärde steg tar sin 
utgångspunkt i att eventuella interna jämförelsetransaktioner ska granskas. En intern 
jämförelsetransaktion innebär en transaktion som har vidtagits mellan ett av de närstående företagen 
och med ett oberoende företag.94  I de fall då interna jämförelsetransaktioner finns kan dessa ha en 
närmre och mer direkt relation till den undersökta närstående transaktionen. Den interna 
jämförelsetransaktionen står därmed ofta i bättre överensstämmelse med armlängdsprincipen.95 En 

                                                      
85 SKV, Handledning för beskattning av inkomst, 2014, s. 517.  
86 OECD, OECD Riktlinjer 2010, p. 3.4-3.5. 
87 OECD, OECD Riktlinjer 2010, p. 3.4. 
88 Allvin, Ekwall, Jämförbarhetsanalysen - kommentarer kring OECD:s förslag om omarbetade riktlinjer, SN, 2010, s. 
265. 
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266. 
92 OECD, BEPS action 8-10, p. 1.51. 
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94 OECD, OECD Riktlinjer 2010, p. 3.24. 
95 OECD, OECD Riktlinjer 2010, p. 3.27-3.28. 
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intern jämförelsetransaktion, om sådan finns, torde bättre kunna reflektera ett marknadspris. 
eftersom de ofta har en närmre och mer direkt relation till den närstående transaktionen.96  

När de interna jämförelsetransaktionerna har granskats i steg fyra ska externa 
jämförelsetransaktionerna undersökas i det femte steget.97 En extern transaktion utgörs av en 
transaktion mellan oberoende externa företag.98  För att identifiera sådana externa transaktioner kan 
kommersiella databaser användas. Dessa ska dock användas med försiktighet eftersom 
informationen om transaktionerna inte alltid är tillräckligt detaljerade.99  
 
Fastställa internprissättningsmetod: Det sjätte steget i processen avser att den mest lämpliga 
internprissättningsmetoden ska väljas. Riktlinjerna förespråkar fem olika metoder som kan 
användas då armlängdsmässigt pris ska fastställas. Dessa metoder är uppdelade i tre traditionella 
transaktionsbaserade metoder och två transaktionsbaserade vinstmetoder.100 De traditionella 
transaktionsbaserade metoderna är marknadsprismetoden, återförsäljningsprismetoden och 
kostnadsplusmetoden. De transaktionsbaserade vinstmetoderna utgörs av nettomarginalmetoden 
och vinstfördelningsmetoden.101 Valet av metod ska avgöras utifrån vilken som är lämpligast i det 
aktuella fallet. För att avgöra vilken metod som är lämpligast i det aktuella fallet ska respektive 
metods styrkor och svagheter vägas emot varandra.102 Det är inte alltid möjligt att utifrån en metod 
fastställa vad som är armlängdsmässigt pris. Vid sådana komplicerade situationer kan det underlätta 
att använda flera av metoderna, vilket riktlinjerna förespråkar.103 Det föreligger inget hinder mot att 
tillämpa någon annan metod så länge priser och övriga villkor är i överensstämmelse med 
armlängdsprincipen. En annan metod ska dock inte användas när någon av de fem metoderna i 
riktlinjerna är lämpligare i det aktuella fallet.104 Av pedagogiska skäl följer en redogörelse för de 
olika metoderna senare i kapitlet. 
 
Identifiera potentiella jämförelseobjekt: Det sjunde steget syftar till att potentiella jämförelseobjekt 
ska identifieras. Denna identifikation tar sin utgångspunkt i de undersökta transaktionernas 
karaktärsdrag och jämförbarhetsfaktorer som gjordes i processens tredje steg. Det framgår av 
riktlinjerna att det krävs att den fristående transaktionen ska ha ägt rum under motsvarande 
förhållande som den interna för att anses jämförbar.105 Det finns flera faktorer som är relevanta för 
jämförbarhet enligt processens sjunde steg. De fem mest relevanta faktorerna utgörs av den 
överförda varans eller tjänstens särdrag, parternas olika funktioner, villkoren som avtalats, 
omständigheter av ekonomisk natur och de båda inblandade parternas affärsstrategier. 
Undersökning av dessa faktorer ska ske i både den interna transaktionen som i den oberoende 
jämförelsetransaktionen.106 Skillnaderna i varans eller tjänstens karaktär medför allt som oftast 
skillnader i marknadsvärde.107 Vikten av parternas olika funktioner är det som framgått av 
funktionsanalysen. Att avtalsvillkoren ska jämföras är tämligen självklart. Det är oftast utifrån 
villkoren som det går att avgöra hur parternas ansvar, förmåner och risker har fördelats.108 Det som 
avses med omständigheter av ekonomisk natur är de marknadsfaktorer som kan anses föreligga. Vid 
denna jämförelse ska först och främst den relevanta marknaden identifieras. Detta innefattar bland 

                                                      
96 Allvin, Ekwall, Jämförbarhetsanalysen – kommentarer kring OECD:s förslag till omarbetade riktlinjer, SN, 2010, s. 
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annat marknadens geografiska läge, storlek, konkurrens och förekomsten av alternativa varor eller 
tjänster.109 Den avslutande faktorn som ska jämföras i steg sju är parternas affärsstrategier. Det är 
företagens affärsstrategier som påverkar företagens verksamhet. Ett lägre pris på en vara som ska 
säljas till närstående företag kan t.ex. motiveras av att företagets strategi är att ta sig in på en ny 
marknad.110  
 
Justeringar: I det åttonde steget i jämförbarhetsanalysen ska justering ske om det är nödvändigt för 
att förbättra jämförbarheten. Justering kan vara nödvändigt för att jämna ut eventuella skillnader 
som uppdagats av jämförbarhetsfaktorerna i tidigare steg. Justeringar kan t.ex. förekomma avseende 
risker, funktioner, marknadsförhållanden och skillnader i redovisningsprinciper.111 
 
Fastställa armlängdsmässig ersättning: I processens nionde och sista steg ska all information 
tolkas i syfte att en armlängdsmässig ersättning ska fastställas.112 

 

3.6 Internprissättningsmetoder 

 
Marknadsprismetoden: Marknadsprismetoden är den metod som OECD förespråkar framför övriga 
internprissättningsmetoder och har även ansetts vara den mest klassiska metoden då 
armlängdsmässigt pris ska fastställas.113  Vid tillämpning av marknadsprismetoden ska priset på en 
närstående transaktion prissättas på samma sätt som en jämförbar oberoende transaktion, då det har 
ansetts att oberoende transaktioner återspeglar marknadsmässigt pris.114   

Armlängdsmässigt pris fastställs därför genom en jämförelse mellan priset vid en närstående 
transaktion och priset på en jämförbar transaktion mellan oberoende företag.115 Av denna anledning 
uppställer marknadsprismetoden ett högt krav på jämförbarhet och en jämförbarhetsanalys måste 
genomföras. En utgångspunkt för att transaktioner ska anses vara jämförbara är att transaktionerna 
rör liknande varor eller tjänster och att företagens funktioner utförs på ett liknande sätt.116 Om det 
föreligger skillnader kan marknadsprismetoden användas om tillräckligt säkra justeringar kan 
utföras för att eliminera påtagliga effekter av sådana skillnader.117  Marknadsprismetoden är den 
metod som har ansetts vara lämpligast vid internprissättning på koncerninterna tjänster, vilket ett 
lån är.118   
 
Återförsäljningsprismetoden: Den metod som är mest användbar att tillämpa på 
försäljningsverksamhet är återförsäljningsprismetoden. Återförsäljningsprismetoden är en indirekt 
metod för att fastställa armlängdspriset när en produkt köps från ett närstående företag. Metoden 
utgår från priset på produkten när den säljs från ett företag inom koncernen till ett oberoende 
företag. Priset reduceras sedan med en bruttovinst som ska täcka återförsäljarens kostnader och 
samtidigt ge denna en marknadsmässig vinst. Det som återstår efter avdraget för bruttovinsten 
betraktas som ett armlängdspris. Armlängdspriset kan sedan användas som vägledning för den 
interna överlåtelsen mellan de närstående företagen.119  
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Kostnadsplusmetoden: Den sista av de tre traditionella transaktionsbaserade metoderna som OECD 
förespråkar är kostnadsplusmetoden. Det har konstaterats att metoden lämpar sig bäst vid 
tillhandahållande av tjänster eller när halvfabrikat säljs mellan närstående företag. Armlängdspriset 
fastställs enligt kostnadsplusmetoden på följande vis. De kostnader som koncernföretaget har haft i 
samband med transaktionen (kostnadsbasen) adderas med ett vinstpåslag som utgår från de risker 
som tagits och de tillgångar som använts. Kostnadsbasen tillsammans med vinstpåslaget anses 
utgöra ett armlängdsmässigt pris.120 Kostnadsplusmetoden är till skillnad från marknadsprismetoden 
inte lika känslig för särdrag hos de produkter som ska jämföras. Kostnadsplusmetoden fokuserar 
istället på andra jämförelsefaktorer som har större effekt på produktprisets vinstpåslag. Det är en 
förutsättning att de företag som ska jämföras utför liknande funktioner.121 Metoden utgår från 
kostnadsbasen, varför det är av stor betydelse att kunna fastställa en korrekt sådan. Att fastställa en 
korrekt kostnadsbas är komplext och riktlinjerna konstaterar att detta utgör ett praktiskt problem 
med metoden.122  
 
Nettomarginalmetoden: Nettomarginalmetoden innebär att ett företags rörelseresultat i en 
närstående transaktion relateras till en lämplig bas, t.ex. kostnader, omsättning eller tillgångar. Detta 
utmynnar i ett nyckeltal som sedan jämförs med motsvarande resultat i en oberoende transaktion.123 
När beräkning enligt nettomarginalmetoden sker mot bakgrund av omsättning och kostnader 
påminner den om kostnadsplusmetoden. Skillnaden är att nettomarginalmetoden beräknas efter 
avdrag för direkta och indirekta produktionskostnader. Kostnadsplusmetoden beaktar endast direkta 
produktionskostnader.124 Enligt riktlinjerna lämpar sig metoden i situationer då en av parterna 
bidrar med värdefulla och unika insatser. I andra fall då båda parterna bidrar med sådana insatser 
har det konstaterats att metoden är mindre pålitlig.125 

 
Vinstfördelningsmetoden: Den femte och sista metoden som riktlinjerna förespråkar i fråga om 
fastställande av armlängdsmässigt pris är vinstfördelningsmetoden. Metoden är tudelad på så sätt att 
båda parter i en transaktion ska undersökas. Avsikten med metoden är att den samlade vinsten som 
transaktionen resulterat i ska fördelas mellan de båda parterna. Vid tillämpning av 
vinstfördelningsmetoden fastställs först den gemensamma vinsten som har uppkommit genom att 
två eller flera företag i intressegemenskap har samarbetat t.ex. vid tillverkning och försäljning av 
varor. Den sammanlagda vinsten som samarbetet resulterat i fördelas sedan mellan företagen. 
Fördelningen ska ske som om det vore mellan oberoende företag, alltså armlängdsmässigt.126 
Fördelningen utgår från funktionsanalysen då den fokuserar på de olika företagens bidrag till den 
sammanlagda vinsten.127 Metoden är inte i beroendeställning till jämförbara transaktioner och kan 
därför tillämpas även när sådana inte finns att tillgå. Metoden har ansetts lämplig i situationer där 
alla företagen bidrar med värdefulla insatser till transaktionen. Värdefulla insatser kan t.ex. vara då 
immateriella tillgångar används.128 Den främsta svagheten med metoden är att den är svårtillämpad, 
även om den vid en första anblick kan uppfattas som enkel, eftersom då den inte är beroende av 
information från oberoende företag. Svårigheterna ligger bland annat i att inhämta information från 
alla bolag inom koncernen då det även finns utländska sådana.129 Inom OECD pågår ett arbete med 
att förtydliga riktlinjerna avseende vinstfördelningsmetoden. Arbetet är inriktat på att det ska 
tydliggöras i vilka situationer som metoden är lämplig att användas på. Det ska också ges närmare 
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vägledning kring hur metoden ska tillämpas. OECD:s förhoppning är att detta arbete ska vara klart 
under år 2017.130 
 

 

 

3.7 Bevisning  

 
De skatterättsliga bestämmelserna avseende bevisbörda och beviskravens styrka är ett resultat av 
allmänna principer, vilka har utvecklats i praxis.131 Inom skatterätten växlar bevisbördan mellan 
Skatteverket och den skattskyldige beroende på vad ärendet gäller. Det som är styrande avseende 
vem som åläggs bevisbördan beror på om ärendet gäller en taxerings kostnadssida eller intäktssida. 
Enligt praxis ska bevisbördan åläggas den av parterna som har lättast att prestera bevisning i 
respektive ärende. I regel innebär detta att Skatteverket har bevisbördan beträffande intäktssidan 
och den skattskyldige beträffande kostnadssidan.132  

Om Skatteverket vill addera en intäktspost på en skattskyldig som vill sänka intäkterna måste 
Skatteverket bevisa att det finns intäkter som har utelämnats. Bevisbördan placeras på den 
skattskyldige i de fall då denna önskar avdrag. Den skattskyldige måste kunna styrka de 
avdragsgilla utgifterna som det önskade avdraget grundar sig på.133  

För att en påstådd intäkt eller kostnad ska anses bevisad måste den framlagda bevisningen nå 
upp till erforderliga beviskrav.134 Det ordinarie beviskrav som råder inom den svenska skatterätten 
är fastställt till sannolikt.135 Beviskravet ökar i styrka i ärenden som är föremål för efterbeskattning. 
Vid efterbeskattning uppgår beviskravet till att det klart ska framgå att en oriktig uppgift har 
lämnats.136  

Vid tillämpning av korrigeringsregeln är det Skatteverket som har bevisbördan för att en oriktig 
prissättning föreligger.137 Vid räntesättning på koncerninterna lån innebär detta först och främst att 
Skatteverket ska göra det sannolikt att den icke armlängdsmässiga räntan beror på en 
intressegemenskap.138 Om Skatteverket uppnår detta krav och efterbeskattning aktualiseras har 
Skatteverket sedan att visa att det klart framgår att den skattskyldige har lämnat en oriktig 
uppgift.139  

För att visa att priset på en närstående ränta är oriktigt prissatt måste Skatteverket visa att räntan 
inte är armlängdsmässig. Detta görs lämpligen genom att visa att den närstående räntan inte 
motsvarar en ränta som oberoende företag hade avtalat. Skatteverket bör då, på grundval av 
korrigeringsregeln, ställa sig frågan, ”vad hade två oberoende parter avtalat för ränta under 

motsvarande förhållanden”. Genom ett svar på denna fråga skulle alltså Skatteverket kunna visa att 
en ränta mellan två närstående bolag avviker från vad oberoende parter hade avtalat. Avviker 
räntesättningen på det interna lånet från vad oberoende parter hade avtalat är räntan inte 
armlängdsmässig och kan därför bli föremål för justering i enlighet med korrigeringsregeln. 
Justering enligt korrigeringsregeln är inte möjligt om Skatteverket inte förmått visa att räntan på det 
närstående lånet inte skulle ha avvikit från vad oberoende parter hade avtalat.140 Om Skatteverket 
uppnår sin bevisbörda, d.v.s. ha förmått visa att det är sannolikt att räntesättningen är en följd av en 
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http://www.hultqvist.se/artiklar/Arlanda_Express_Lexnova.pdf
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intressegemenskap och att den har avvikit från vad oberoende parter hade avtalat i en liknande 
situation, övergår bevisbördan till näringsidkaren som då ska visa att räntenivån inte är en följd av 
den av Skatteverket påstådda intressegemenskapen.141 Näringsidkaren ska då visa att prissättningen 
har styrts av affärsmässiga skäl eller att räntan motiverats av en kompensation för en tidigare 
affär.142  

Avslutningsvis är det upp till domstolen att avgöra huruvida räntan på det koncerninterna lånet är 
i enlighet med armlängdsprincipen eller inte, utifrån den bevisföring som parterna åberopat.143 

                                                      
141 Prop. 1982/83:73, s. 11. 
142 SKV, Handledning för beskattning av inkomst, 2014, s. 507.  
143 Almgren, Leidhammar, Skatteprocessen, s. 17.  
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4. Rättsfall   

4.1 Inledning 

 
Framställningen syftar till att söka visa vad som är armlängdsmässigt pris på ränta vid 
koncerninterna lån och hur en sådan ska fastställas. Hittills har framställningen redogjort för 
armlängdsprincipen och korrigeringsregeln som ska ligga till grund vid prissättning på närstående 
transaktioner. I det här avsnittet ska rättsfall på området presenteras och analyseras. Detta sker i 
syfte att visa hur armlängdsprincipen och korrigeringsregeln har tillämpats i praktiken. De rättsfall 
som är föremål för detta avsnitt är främst från kammarrätterna som har ansetts betydelsefulla för hur 
armlängdsprincipen och korrigeringsregeln ska tillämpas. Det är enbart en dom från högsta instans 
som kommer presenteras. Domen benämns Diligentia och behandlar underprisöverlåtelser. Trots att 
domen inte behandlar internprissättning är den ändå av betydelse för framställningen. Betydelsen av 
domen beror på att argument i senare internprissättningsmål har sitt ursprung från uttalanden i målet 
mot Diligentia.     
 

4.2 Diligentia AB144 

 
Fastighetsbolaget Diligentia AB blev genom ett utköp från Stockholmsbörsen ett i det närmaste 
helägt dotterbolag till det svenska försäkringsbolaget Skandia Liv. I samband med uppköpet skedde 
en omstrukturering. Under omstruktureringen sades alla externa lån upp och ersattes med ett internt 
lån från moderbolaget. Lånet var om ett belopp på knappt 6 miljarder svenska kronor med en löptid 
om 10 år. Lånet lämnades utan säkerheter och löpte med en fast ränta på 9,5 procent. Det tidigare 
externa lånet löpte med en ränta om 4,5 procent och den externa långivaren hade som säkerhet 
panträtt i fastigheter som ägdes av dotterbolaget.  

Skatteverket ansåg att räntan på 9,5 procent inte var armlängdsmässig utan att den höga räntan 
utgjorde en förtäckt vinstutdelning till moderbolaget. Enligt Skatteverket var en ränta inom 4,8 och 
5,9 procent armlängdsmässig. Till stöd härför hänvisade Skatteverket till en jämförelse med sex 
andra stora fastighetsbolags räntor vid tidpunkten. Skatteverket åberopade OECD:s riktlinjer till 
stöd för sin talan och framförde att prissättning på transaktioner mellan närstående företag skulle 
motsvara prissättningar som hade gjorts mellan oberoende företag. Skatteverket ansåg att det 
interna lånet som hade lämnats utan ”formella” säkerheter var att likställa med ett oberoende lån 
med säkerhet. Skatteverket ansåg att det förelåg indirekta säkerheter i form av fastigheter i 
dotterbolaget, varför lånet var att likställa med ett oberoende lån med säkerheter. Skatteverket 
uttalade följande:   
 
”Det förhåller sig annorlunda när ett moderbolag lämnar ett lån till sitt dotterbolag. I en sådan 

situation innebär moderbolagets kontroll över dotterbolaget att kreditrisken blir lägre än vad som 

hade varit fallet för en extern långivare. Moderbolagets kontroll ersätter då ofta behovet av 

säkerheter och är en anledning till att sådana ofta saknas vid koncerninterna lån”. 

 
Dåvarande Länsrätten, nu förvaltningsrätten, inledde sin bedömning med att konstatera att 
armlängdsmässig ränta kunde vara inom ett spann av räntenivåer eftersom att räntan i varje enskilt 
fall var beroende av flera faktorer. De viktigaste faktorerna som påverkade räntenivån var enligt 
länsrätten typ av lån, låntagarens kreditvärdighet, eventuella säkerheter, löptid samt i vilket valuta 
som lånet lämnats i. Länsrätten fann med hänvisning till Skatteverkets sammanställning, trots 
brister avseende löptid och när i tiden lånen var upptagna, att den koncerninterna räntan markant 
                                                      
144 RÅ 2010 ref. 67.  
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översteg armlängdsmässig nivå. P.g.a. ägarbilden ansåg länsrätten att det interna lånet skulle 
likställas med ett lån med säkerhet. Med ledning av den räntemarginal som Skatteverket hade 
tillhandahållit fastslog länsrätten att armlängdsmässig ränta för lånet skulle uppgå till 6,5 procent.  

Även kammarrätten likställde det aktuella lånet med ett lån med säkerhet på grund av 
förhållandet mellan moderbolaget och dotterbolaget. Kammarrätten påpekade att det närstående 
förhållandet mellan moderbolaget och dotterbolaget hade påverkat villkoren på så sätt att det inte 
behövdes ställas någon formell säkerhet eftersom kreditrisken ansågs obetydlig. Armlängdsmässig 
ränta fastställdes även i kammarrätten till 6,5 procent.  

Dåvarande Regeringsrätten, nu HFD, meddelade prövningstillstånd och förklarade att 
domstolens prövning avsåg om det förelåg skäl att medge bolaget avdrag med ett högre belopp.  
 
I Regeringsrättens domskäl konstaterades följande:   
 
”Av central betydelse vid prissättning av lån är risken för att låntagaren inte kan fullgöra sina betalningar 

och det behov av säkerhet som kan finnas. För ett moderbolag som lämnar ett lån till ett dotterbolag gäller 

delvis andra förutsättningar än för en extern långivare. Medan moderbolaget har kontroll över dotterbolaget 

har den externe långivaren typiskt sett bara viss insyn. Den externe långivaren kan också vara osäker på 

moderbolagets intentioner, t.ex. vad gäller viljan att vid behov stötta dotterbolaget finansiellt och på annat 

sätt.” 

 
Regeringsrätten framhöll att lån från moderbolag till dotterbolag hade särdrag som påverkade 

kreditrisken på ett sätt som inte förelåg vid lån mellan oberoende parter. Trots lika villkor i övrigt 
menade Regeringsrätten att godtagbar ränta inte kunde bestämmas utifrån vad som hade varit 
armlängdsmässig ränta om långivaren hade varit extern. Kreditrisken ansågs lägre i det aktuella 
fallet än vad som hade varit fallet om lånet hade upptagits externt. Domstolen fastslog att det 
saknades skäl att medge avdrag med belopp motsvarande högre låneränta än 6,5 procent.  
 

4.2.1 Analys av Diligentia-målet 

 
Till att börja med ska det konstateras att målet inte berör en gränsöverskridande transaktion. Varken 
armlängdsprincipen eller korrigeringsregeln blir därför tillämpliga. Det är istället den allmänna 
regeln om rätt till ränteavdrag som aktualiserades i målet. Trots detta är målet ändå av intresse då 
det berör prissättning på ränta mellan närstående bolag. Domen är även intressant eftersom 
Skatteverket har ansett att domen överensstämmer med armlängdsprincipen och därför är 
tillämpningsbar vid åberopande av korrigeringsregeln och OECD:s riktlinjer.145  

Inledningsvis förklarades att armlängdsmässig ränta betecknades av ett spann av räntenivåer och 
att hänsyn skulle tas till en mängd olika faktorer i varje enskilt fall. De viktigaste faktorerna som 
framhölls i målet var om räntan på lånet var fast eller rörlig, tiden för vilken lånet löpte, kreditrisken 
och intressegemenskapen. Regeringsrätten konstaterade att det vid prissättning av lån var av central 
betydelse huruvida låntagaren skulle kunna fullgöra sin återbetalningsskyldighet och behovet av 
säkerheter som kunde föreligga. Då bolagen i målet var närstående förelåg enligt Regeringsrätten 
indirekta säkerheter i form av fastigheter i dotterbolaget. De indirekta säkerheterna ansågs ha 
påverkat utgången eftersom bolagets agerande kunde ses som icke affärsmässigt eftersom ett 
externt lån hade blivit billigare genom att pantsätta dotterbolagets fastigheter.   

Vid tolkning av Diligentia gav Skatteverket domen en generaliserande och styrande betydelse för 
hur räntesättning enligt internprissättningsreglerna ska bedömas. Skatteverket har i sitt 
ställningstagande efter målet uttalat:  
 

                                                      
145 Gavelin, Wiséen, Kommentar till Kammarrättens i Stockholm domar rörande Arlanda Express och Attendo - 
ränteavdrag på lån från moderbolag i två fall, SN, 2013, s. 118. 
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”den kontroll som moderbolaget har över dotterbolaget medför en lägre kreditrisk för moderbolaget jämfört 

med en extern långivare när omständigheterna i övrigt är likartade”.  

 
Omständigheten i det aktuella fallet, pant i fastighet jämfört med ensamt ägande och ensam 

långivare i fastighetsbolag gavs en generell betydelse att kreditrisken alltid är lägre för ett 
moderbolag än för en extern långivare.146  

Samtliga instanser i målet menade att moderbolagets insyn och kontroll i dotterbolaget var så 
betydande att detta motiverade en lägre kreditrisk. Trots brister i det av Skatteverket åberopade 
jämförelsematerialet avseende de externa lånens löptid och tidpunkten för lånens ingående ansågs 
ändå att materialet var användbart. Den lägre räntan motiverades av moderbolagets insyn och 
kontroll som likställdes i samtliga instanser med den panträtt i fast egendom som de externa lånen 
var förenade med. I det här målet kan det ifrågasättas huruvida Skatteverket verkligen kan anses ha 
fullgjort sin bevisbörda. Skatteverket hänvisade till armlängdsprincipen och menade att den interna 
räntan inte kunde anses armlängdsmässig eftersom oberoende parter inte hade avtalat om en så hög 
ränta. Till stöd för detta åberopades ett bristfälligt bevismaterial i och med att det inte visade vad för 
ränta som hade aktualiserats mellan oberoende parter vid en jämförbar situation. Trots det 
bristfälliga bevismaterialet ansågs Skatteverket ha uppfyllt sin bevisbörda.    

 

4.3 Ford147  

 
Ford Motor Corporation köpte år 1999 koncernen Volvo Personvagnar. Köpet gjordes via ett 

svenskt dotterbolag till Ford, Ford VHC AB (bolaget). Bolaget köpte Volvo Personvagnar Holding 

AB, som i sin tur ägde Volvo Personvagnar AB, av AB Volvo. Bolaget finansierade köpet genom 

ett lån (lån 1) hos Ford VAC Corporation (moderbolaget) i USA. Lånet uppgick till 27,9 miljarder 

kronor och tecknades på 30 år med en rörlig ränta som motsvarade STIBOR plus 1 procent. Drygt 

ett och ett halvt år senare upptog bolaget ett nytt lån (lån 2) hos FV Finance KB som kontrollerades 

av två bolag i Fordkoncernen med säte i USA respektive Bermuda. Lån 2 uppgick till 25 miljarder 

kronor och tecknades på 20 år med en fast ränta om 7,455 procent i fem år. För påföljande 

femårsperioder skulle räntan vara STIBOR plus 1,8 procent plus ett tillägg som skulle fastställas av 

långivaren. Lån 2 användes till att lösa större delen av lån 1. Resterande del av lån 1 löstes genom 

eftergift i form av kapitaltillskott till bolaget i samband med lånebytet. Räntan på lån 1 varierade 

mellan 4 och 5 procent. För lån 2 var räntan den första femårsperioden på en nivå om 7,455 procent. 
Skatteverket ansåg att det aktuella lånebytet (från lån 1 till lån 2) innebar en betydande 

försämring av lånevillkoren för bolaget. Skatteverket menade att en oberoende part inte skulle bryta 
det första låneförhållandet för att istället uppta ett annat lån med lånevillkor som var betydligt 
sämre, samtidigt som det medförde väsentligt högre räntekostnader. Denna uppfattning grundade 
Skatteverket på en jämförelse mellan de båda lånen samt med en redogörelse för utvecklingen av 
STIBOR under perioden. Skatteverket åberopade korrigeringsregeln och beskattade skillnaden i 
räntenivå mellan de båda låneavtalen.  

Förvaltningsrätten konstaterade att en bedömning av om avtalsvillkor var armlängdsmässiga inte 
kunde göras genom en jämförelse mellan de två låneavtalen som Skatteverket hade gjort eftersom 
en sådan bedömning endast avgjorde huruvida en transaktion kunde anses affärsmässig eller inte. 
Bedömningen skulle således inte ha som utgångspunkt om det var affärsmässigt riktigt att uppta lån 
2. Skatteverket hade inte heller lagt fram något jämförelsematerial med objektiva uppgifter om 
villkor som avtalats under samma period på kapitalmarknaden. Eftersom Skatteverket gjorde en 
affärsmässig bedömning och inte bedömde huruvida villkoren var armlängdsmässiga utifrån vad 
oberoende parter hade avtalat i en liknande situation hade Skatteverket inte framfört något som 
visade huruvida villkoren var armlängdsmässiga eller ej. Förvaltningsrätten undanröjde härmed 

                                                      
146 http://www.hultqvist.se/artiklar/Arlanda_Express_Lexnova.pdf. 
147 Kammarrätten i Göteborg mål nr 6565-6569-10. 

http://www.hultqvist.se/artiklar/Arlanda_Express_Lexnova.pdf
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Skatteverkets omprövningsbeslut då det inte ansågs visat att den räntenivån på lån 2 överstigit 
armlängdsmässig ränta.  

Kammarrätten ansåg i likhet med förvaltningsrätten att det var lån 2 som skulle prövas mot 
korrigeringsregeln. Eftersom Skatteverket även i kammarrätten hade underlåtit att presentera någon 
utredning som kunde visa vad som var godtagbar armlängdsmässig ränta under den aktuella 
perioden förelåg inte skäl att ändra förvaltningsrättens beslut. 
 

4.3.1 Analys av Ford-målet 

 
I detta mål ifrågasatte Skatteverket huruvida företaget kunde anse det motiverat att byta ett lån mot 
ett annat lån med sämre lånevillkor. Enligt Skatteverket skulle en oberoende part inte ha ingått ett 
sådant byte eftersom villkoren i lån 2 var betydligt sämre. Skatteverket genomförde en jämförelse 
av den enligt Skatteverket armlängdsmässig räntenivån i lån 1 med lån 2 och konstaterade att räntan 
som löpte på lån 2 inte kunde anses armlängdsmässig. Med hänsyn till att det är Skatteverket som 
ska bevisa att räntan inte är armlängdsmässig, eftersom den inte motsvarar en ränta som hade 
avtalats mellan oberoende parter under jämförbara förhållanden, går det att skapa sig en uppfattning 
om utfallet för Skatteverket i det här aktuella målet. Skatteverkets bevisföring var att anse som 
undermålig då den inte innehöll någon utredning om hur oberoende parter skulle ha avtalat i en 
jämförbar situation. Alltså på så vis som följer vid tillämpning av korrigeringsregeln. Genom att 
jämföra två lån hade Skatteverket gjort en affärsmässig bedömning. Den affärsmässiga 
bedömningen kunde anses riktig, men i förevarande fall var det ointressant eftersom någon objektiv 
utredning inte hade framförts som kunde visa hur oberoende parter hade avtalat i en jämförbar 
situation. Att kunna bevisa detta är som tidigare konstaterats en förutsättning för att kunna justera 
ett företags inkomst.148 Även kammarrätten konstaterade att Skatteverket inte fullgjort sin 
bevisbörda då det inte ansågs tillräckligt att bara ha hänvisat till ett annat internt lån som ansågs 
armlängdsmässigt.149 
 

4.4 Arlanda Express150  

 
Det luxemburgska moderbolaget MEIF Luxembourg Holding S.A. hade lånat ut 450 miljoner 
kronor till MEIF Stockholm AB. Löptiden för lånet var om 35 år och med en fast ränta på 13 
procent utan säkerheter. MEIF Stockholm AB vidareutlånade sedan 370 miljoner kronor till dess 
dotterbolag A-Train AB på oförändrade villkor. A-Train bedrev Arlanda Express-verksamheten. A-
Train hade i övrigt ett femårigt externt lån på drygt en miljard kronor från ett banksyndikat som 
löpte med 6,5 procent ränta. Detta externa lån var det mest seniora och hade tillfogats med 
betydande säkerheter i bolaget och finansiella kovenanter. Bolaget hade ett ytterligare externt lån. 
Detta lån var amorteringsfritt från svenska staten (Riksgälden) på en miljard kronor. Även detta lån 
var överordnat det interna lånet. Lånet hade förenats med villkor avseende att Riksgälden skulle 
godkänna amorteringar och utdelningar till moderbolaget. Övriga villkor som hade tillfogats lånet 
var att A-Train inte kunde ändra riktning på verksamheten, uppta nya lån, eller pantsätta egendom 
utan godkännande av Riksgälden. 

Skatteverket genomförde en revision och uppmärksammade räntan på lånet från det 
Luxemburgska moderbolaget till MEIF Stockholm AB, som senare hade vidareutlånats till A-Train. 
Skatteverket ansåg inte att räntan om 13 procent var armlängdsmässig och åberopade 
korrigeringsregeln. Jämförelsematerialet som Skatteverket åberopade utgick från lånevillkoren i 
banksyndikatet med en procent i tillägg. Skatteverket ansåg därför att en räntenivå om 7,5 procent 
                                                      
148 Se kap. 3.7 Bevisning.  
149 http://www.hultqvist.se/artiklar/Arlanda_Express_Lexnova.pdf. 
150 Kammarrätten i Stockholm mål nr 6953-6957-11.  

http://www.hultqvist.se/artiklar/Arlanda_Express_Lexnova.pdf
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var armlängdsmässig och medgav således ränteavdrag upp till nämnda nivå. Skatteverket hänvisade 
sin bedömning bland annat till vad som hade konstaterats utifrån Diligentia, att kreditrisken var 
lägre vid ett koncerninternt lån än för en utomstående långivare. Skatteverket likställde det interna 
lånet utan säkerheter med ett externt lån med säkerheter och påtalade att moderbolagets insyn och 
kontroll kunde likställas med ett externt lån med säkerheter.  

Även förvaltningsrätten tog utgångspunkt i Diligentia och ansåg att Regeringsrättens uttalande i 
Diligentia var vägledande. Förvaltningsrätten utgick precis som Skatteverket från räntan på 
banksyndikatet men medgav en riskpremie på 2 procent, till skillnad från Skatteverkets 1 procent. 
Enligt förvaltningsrätten utgjorde därför en räntenivå om 8,5 procent armlängdsmässig ränta.  

Kammarrätten konstaterades inledningsvis att förhållandena i det aktuella målet och i Diligentia 
markant skiljde sig ifrån varandra. Enligt kammarrätten skulle inte det interna lånet inom koncernen 
innebära att lånet var att jämställa med ett lån som lämnats mot säkerhet. Vägledning från 
Diligentia skulle därför iakttas med betydande försiktighet. Kammarrätten framhöll att det var 
förhållandena i A-Train som var avgörande för bedömningen. Med hänsyn till de externa 
långivarnas långtgående befogenheter över A-Train, konstaterades att det svenska moderbolagets 
beslutanderätt över A-Train var begränsad.   

Kammarrätten menade att det externa lånet inte kunde jämställas med ett externt lån med 
säkerheter p.g.a. de externa långivarnas befogenheter. Skatteverkets jämförelsematerial var därför 
inte användbart för att fastställa en armlängdsmässig ränta. Eftersom Skatteverket inte hade 
åberopat någon ytterligare bevisning ansåg kammarrätten att Skatteverket inte fullgjort sin 
bevisbörda, varför korrigeringsregeln inte kunde tillämpas.   

Utgångspunkten för kammarrättens fastställande av en armlängdsmässig ränta togs från 
förutsättningarna som aktualiserades vid den interna långivningen. Dessa förutsättningar var bland 
annat att verksamheten gick mindre bra, det var fråga om ett högriskprojekt och att det var svårt att 
skaffa nya lån. Det lån som Riksgälden utgett hade betingats av att få en fungerande trafik på 
Arlanda-banan. Kammarrätten lade betydande vikt vid det sakkunnigutlåtande som MEIF AB 
åberopade till stöd för att räntan var armlängdsmässig. Utlåtandet hade lämnats av Clas Bergström 
som på uppdrag av bolaget hade genomfört en objektiv bedömning för att fastställa vad som kunde 

anses vara en rimlig armlängdsmässig ränta på det koncerninterna lånet. Bergström ansåg med hjälp 

av de finansiella modellerna Capital Asset Pricing Model (CAPM) och Weighted Average Cost of 

Capital (WACC) att en rimlig ränta låg inom 14,2 och 16,8 procent. Bergström konstaterade även 

att de villkor och kovenanter som de externa lånen var förenade med hade övertagit moderbolaget 

insyn och kontroll över dotterbolaget, varför uttalanden i Diligentia inte kunde ligga till grund för 

bedömningen av räntan i det aktuella fallet.   

Kammarrätten fastslog att den omfattande sakkunnigutredning som bolaget hade framfört, klart 
visade att räntan om 13 procent på det koncerninterna lånet var armlängdsmässig. Räntan ansågs 
därför inte avvika från vad oberoende parter hade avtalat i en liknande situation. Kammarrätten 
biföll därmed bolagets överklagande varvid det av Skatteverket påförda skattetillägget undanröjdes.  
 

4.4.1 Analys av Arlanda Express-målet 

 
Vid internprissättning på räntor råder armlängdsprincipen. Enligt armlängdsprincipen ska villkor 
som förhandlas mellan närstående bolag vara jämförbara med villkor som oberoende parter hade 
avtalat i en liknande situation.151  

Det aktuella lånet som utgick från moderbolaget till dotterbolaget skulle löpa under 35 år, med 
en fast ränta om 13 procent, utan säkerhet och var om ett belopp på 430 miljoner kronor. Att 
villkoren uppmärksammades är inte förvånansvärt. Vad som är förvånansvärt är dock hur 
Skatteverket sökte visa att denna ränta inte var armlängdsmässig.  

                                                      
151 OECD:s modellavtal art. 9.1 och 14 kap. 19 § IL.  
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Grundvalen för Skatteverkets bevisföring tog sin utgångspunkt i Regeringsrättens dom i 
Diligentia samt Skatteverkets eget uttalande efter domen. Skatteverket ansåg i det aktuella fallet att 
den insyn och kontroll som moderbolaget hade i dotterbolaget föranledde en lägre kreditrisk och i 
sin tur lägre ränta. Att Skatteverket grundade sin bevisföring på uttalandena i Diligentia kan 
kritiseras främst för att omständigheterna i de båda fallen väsentligt skiljde sig från varandra. I 
Diligentia saknades externa lån, varför moderbolaget ansågs ha full insyn och kontroll i 
dotterbolaget. I det aktuella målet hade dotterbolaget lån från externa finansiärer. Villkoren i dessa 
externa låneavtal innehöll begränsningar avseende bland annat pantsatta tillgångar, finansiella 
kovenanter samt begränsningar i hur verksamheten skulle bedrivas. Vidare var det aktuella lånet ett 
efterställt lån, vilket innebar att det långivande moderbolaget skulle erhålla betalning efter den 
externa långivaren som hade erhållit säkerhet för lånet. På grund av skillnaderna mellan Diligentia 
och det aktuella målet hade Diligentia ett begränsat värde.  

Detta mål uppvisar tydligt hur viktigt det är med en bra och tillförlitlig utredning som kan visa 
att en ränta som löper på ett koncerninternt lån tydligt avviker från vad oberoende parter hade 
avtalat. I detta fall var den ekonomiska sakkunskapen en avgörande faktor för att visa vad som var 
armlängdsmässig ränta.   

 

4.5 Attendo152  

 
Attendo AB hade vid inkomsttaxeringen för åren 2008-2009 yrkat avdrag för koncerninterna räntor 
om ca. 400 miljoner kr. Ett av lånen hade givits av bolagets utländska moderbolag som var 
verksamt i Luxemburg. Detta lån löpte med en ränta om 15 procent och var efterställt koncernens 
seniora lån och även ett externt mezzaninlån. De seniora långivarna hade god insyn och kontroll i 
bolaget och hade genom låneavtalen rätt att påverka bolagets verksamhet.  
Skatteverket ansåg inte att den ränta om 15 procent som bolaget hade yrkat avdrag för var 
armlängdsmässig varvid korrigeringsregeln tillämpades.  

Skatteverket anförde att en ränta om 8 procent var armlängdsmässig. Som jämförelsematerial 
hänvisade Skatteverket till ett annat koncerninternt lån med en räntesats om 7,73 procent. Vidare 
anförde Skatteverket, med stöd från Regeringsrättens avgörande i Diligentia att ett moderbolags 
insyn och kontroll generellt påverkade kreditrisken. Enligt Skatteverket borde därför räntenivån 
påverkats av den faktiska insyn som moderbolaget hade i dotterbolaget.  

Förvaltningsrätten konstaterade att det saknades skäl att tillämpa korrigeringsregeln på ett av 
bolagets interna lån. Förvaltningsrätten medgav ytterligare avdrag med cirka 11 miljoner. I övrigt 
gjorde förvaltningsrätten samma bedömning som Skatteverket.  

Kammarrätten konstaterade inledningsvis att det av OECD:s riktlinjer framgick att det vid 
fastställelse av armlängdspris är irrelevant att jämföra den aktuella transaktionen med andra sådana 
koncerninterna transaktioner. Skatteverket hade i sin bedömning utgått från ett annat koncerninternt 
lån som var inom Attendo-koncernen. Kammarrätten uttalade med anledning därav att 
armlängdsmässigt pris inte gick att fastställa utifrån det åberopade jämförelsematerialet. 
Kammarrätten framhöll med hänvisning till OECD:s riktlinjer att ett korrekt armlängdspris uppnås 
genom att fastställa de avtalsrättsliga villkor som två oberoende företag skulle komma överens om 
vid liknande omständigheter. Skatteverket hade till stor del baserat sitt beslut utifrån vad 
Regeringsrätten hade konstaterat i Diligentia. Det hade dock enligt kammarrätten inte redovisats 
någon konkret utredning avseende det aktuella moderbolagets faktiska insyn i Attendo AB som 
medförde att en armlängdsmässig ränta skulle vara 8 procent istället för de av bolaget yrkade 15 
procent.  

Kammarrätten fann att Skatteverket brustit i sin bevisbörda då det inte kunde anses att 
Skatteverket gjort det sannolikt att räntan inte var armlängdsmässig. Kammarrätten undanröjde 
därmed Skatteverkets beslut. 
                                                      
152 Kammarrätten i Stockholm mål nr 4252-4253-11. 
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Bolaget hade i detta mål till stöd för att räntan om 15 procent kunde anses armlängdsmässig lagt 
fram ett utlåtande från Clas Bergström. Bergström hade precis som i Arlanda Express med hjälp av 
de ekonomiska modellerna CAPM och WACC kunnat visa att räntan var armlängdsmässig. 

 

4.5.1 Analys av Attendo-målet  

 
Precis som i Arlanda Express-målet underkände kammarrätten Skatteverkets bevisföring i Attendo. 
Skatteverket åberopade till stöd för att räntan om 15 procent inte kunde anses armlängdsmässig en 
jämförelse med en annan räntetransaktion inom Attendo-koncernen. Skatteverket anförde även att 
en lägre ränta motiverades av att Attendos moderbolag haft en lägre kreditrisk med hänsyn till insyn 
och kontroll. Bristerna i denna bevisföring kan bland annat konstateras utifrån OECD:s riktlinjer 
som klart fastslår att det är irrelevant med jämförelser av andra koncerninterna lån då 
armlängdsmässig ränta ska bestämmas. OECD framhåller att armlängdsmässig ränta fastställs 
utifrån hur oberoende parter hade avtalat vid en liknande situation. Att fastställa hur oberoende 
parter hade avtalat i en liknande situation med utgångspunkt i villkoren utifrån ett internt låneavtal 
torde inte föranleda ett resultat som hade varit fallet om riktlinjerna hade följts. Skatteverket ansåg 
även att en lägre ränta motiverades av moderbolagets insyn och kontroll i dotterbolaget. Det förelåg 
dock ingen konkret utredning som kunde styrka detta påstående. Utifrån detta mål kan det 
konstateras att det inte är möjligt att hänvisa till generella antaganden om att kreditrisken och därför 
även räntan alltid är lägre i fråga om lån mellan närstående bolag. 

Detta fall visar, likt Arlanda Express, hur viktigt det är med en välarbetad bevisföring. Att 
åberopa ekonomiska modeller till stöd för att visa en armlängdsmässig ränta var även i detta fall 
framgångsrikt. Att Skatteverket inte förmådde bevisa att räntan var i strid med armlängdsprincipen 
stod klart bara genom att riktlinjerna inte följdes.  

 

4.6 Nybrojarl AB153  

 
Alchemy Holding Sarl i Luxemburg (Alchemy) hade av Nordic Capital förvärvat Ahlsell-
koncernen. För att utföra förvärvet köpte Alchemy två svenska lagerbolag, Nybrojarl Holding AB 
och dess dotterbolag Nybrojarl Invest AB. Förvärvet skedde genom att Nybrojarl Invest AB köpte 
aktierna i Ahlsell Group AB, som var moderbolag i Ahlsell-koncernen. Förvärvet finansierades med 
ett lån från Alchemy till Nybrojarl Holding AB. Lånet var om drygt 4 miljarder kr, bundet på 1 år 
med en ränta som löpte med en räntesats om 16,5 procent. Efter en intern omstrukturering ägdes 
senare hela Ahlsell-koncernen av Nybrojarl New 1 AB (bolaget). I samband med omstruktureringen 
omvandlades större delen av Alchemys ursprungliga lån till förvärvet till ett aktieägarlån med 
bolaget som låntagare. Detta lån fastställdes med en löptid om 30 år med en fast ränta om 16,5 
procent.    

Skatteverket ansåg inte att lånet med en räntenivå på 16,5 procent kunde anses armlängdsmässig 
eftersom den skiljde sig väsentligt från den ränta som koncernen normalt betalat på externa lån i 
verksamheten. Med hänvisning till en jämförelseränta från STIBOR (3,708 procent) med tillägg för 
marginalen i koncernens externa lån som då uppgått till 8,333 procent respektive 6,583 procent, 
fann Skatteverket att armlängdsmässig ränta för aktieägarlånet kunde fastställas till 8 procent. 
Skatteverket hade beaktat koncernens lån med olika grad av risk och bedömningen hade grundats 
på Diligentia-målet.  

Kammarrätten inledde domskälen med att tydliggöra att det var Skatteverket som hade 
bevisbördan för att visa att en felprissättning föreligger. Med anledning härav hade Skatteverket att 
göra sannolikt att räntan om 16,5 procent på lånet från Alchemy till Nybrojarl inte var 
armlängdsmässig. Enligt kammarrätten hade Skatteverket inte anfört varför just de aktuella externa 
                                                      
153 Kammarrätten i Stockholm mål nr 3684-3686-11. 
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lånen hade använts som jämförelsematerial. Det hade inte framkommit någon närmare utredning 
kring hur Skatteverket hade kommit fram till att skillnaderna i lånevillkoren mellan dessa lån och 
det koncerninterna lånet kunde kompenseras av den insyn och kontroll som Alchemy hade som 
moderbolag och att lånen därför kunde vara jämförbara. Kammarrätten ansåg inte att Skatteverket 
på ett konkret sätt hade visat hur moderbolagets insyn medförde en armlängdsränta på 8 procent. 
Skatteverket hade enligt kammarrätten inte visat att de externa lånen, som lämnats mot säkerhet och 
bättre rätt till återbetalning, var relevanta jämförelsetransaktioner. Dessutom kunde 
genomsnittsberäkningen inte användas som jämförelse eftersom lånens villkor skiljde sig. Då 
Skatteverket inte hade gjort sannolikt att räntan inte varit armlängdsmässig beslutade kammarrätten 
att Skatteverkets beslut skulle undanröjas, varvid bolaget fick rätt till yrkat avdrag. 

 

4.6.1 Analys av Nybrojarl-målet  

 
Skatteverket ansåg i detta mål att den aktuella räntenivån inte kunde anses armlängdsmässig 
eftersom den väsentligt skiljde sig från andra räntor som bolaget tidigare hade betalat för externa 
lån. Skatteverket grundade även sin bevisning på vad som framförts i Diligienta och ansåg att 
moderbolagets insyn och kontroll skulle ha föranlett en lägre räntenivå. Kammarrätten undanröjde 
Skatteverkets beslut. Att beslutet undanröjdes hade sin grund i att bevisföringen ej heller i detta fall 
kunde anses tillräcklig. Det ansågs inte att Skatteverket hade framfört varför de framförda 
jämförelsetransaktionerna kunde anses relevanta, bland annat eftersom en av dessa 
beräkningsmetoder var irrelevant i förhållande till OECD:s riktlinjer. Skatteverket ansågs inte heller 
ha visat hur skillnaderna mellan de externa lånen och det interna lånet kunde kompenseras av den 
insyn och kontroll som moderbolaget ansågs besitta. Att kreditrisken påverkades av moderbolagets 
insyn och kontroll var inte av särskild betydelse i målet då det endast visade att kreditrisken 
generellt kunde ha påverkats av detta. 
 

4.7 Tibco154 

 
Skatteverket har i ett mål från år 2016 ifrågasatt ytterligare en räntenivå på ett koncerninternt lån. 
Det aktuella lånet hade finansierat ett förvärv av aktierna i ett dotterbolag. Lånet hade ursprungligen 
tagits från Tibcos moderbolag, som var verksamt på Cayman Islands, med en ränta som utgick från 
STIBOR 3 månader plus 2 procent. Fordran hade senare övertagits av ett koncernbolag, Tibco 
Software Ltd, som var verksamt på Cypern, varvid ett nytt låneavtal upprättades. Räntan på detta 
lån var fast. Under år 2009-2010 uppgick räntan till 14,92 procent. Räntan sänktes för senare år och 
uppgick till 7,86 procent (år 2010-2011) och 6,42 procent (år 2011-2012).  

Skatteverket ansåg inte att räntenivåerna kunde anses armlängdsmässiga. Skatteverket anförde 
till stöd för detta att det helt saknades externa lån hos bolaget, varför det interna lånet hade högsta 
prioritet i en obeståndssituation samt att koncernledningen på grund av koncernförhållandet hade 
full kontroll över de nya lån bolaget kunde komma att ta. Enligt Skatteverket var en 
armlängdsmässig ränta motsvarande räntan på USD 10 åriga statsobligationer med tillägg för en 
riskpremie om 2 procent. Vid denna beräkning av armlängdsmässig ränta för den riskfria räntan 
jämförde Skatteverket den aktuella räntan med räntor på lån i USA och med en löptid om 10 år.  
Marginalen på 2 procent ansågs vara motiverad av den säkerhet och kontroll som följde av 
koncernförhållandet. Därutöver hade Skatteverket jämfört den framräknade räntan med bankernas 
utlåningsränta till icke-finansiella företag. Bolaget å sin sida menade att räntan var 
armlängdsmässig och till stöd härför åberopades fyra rapporter, i vilka bolagets skuldsättningsgrad 
varit styrande för analyserna.  

                                                      
154 Kammarrätten i Göteborg mål nr 2292-2294-15 och 2296-15. 
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Förvaltningsrätten godtog den av Skatteverket åberopade räntesatsen. Förvaltningsrätten ansåg 
att det var Skatteverkets räntesättning i målet som bäst återspeglade en armlängdsmässig ränta. 
Kammarrätten fastslog att kreditrisken för bolagets lån inte var så hög att den kunde motivera den 
ränta om 14,92 procent som bolaget hade betalat för år 2009 och en del av år 2010. Det var också 
tillräckligt utrett att så var fallet för räntenivåerna för tiden därefter. Bolagets räntor hade alltså 
under den period som nu var i fråga inte varit armlängdsmässiga. Omständigheter som visade att 
bolaget hade kompenserats för prissättningen hade inte framkommit. Kammarrätten ansåg inte att 
det framkommit skäl att göra beräkningarna på annat sätt än Skatteverket gjort. 
 

4.7.1 Analys av Tibco-målet  

 
Målet avser ett lån som hade finansierat ett förvärv av dotterbolagsaktier som utgjorde bolagets 
huvudsakliga tillgångar. Räntan ansågs enligt Skatteverket inte vara armlängdsmässig varför 
Skatteverket yrkade att inkomsten skulle justeras med tillämpning av korrigeringsregeln.  
Utgångspunkt för kammarrättens bedömning var vilka slutsatser som kunde dras av de jämförelser 
bolaget framfört i sina rapporter och de jämförelser Skatteverket hade framfört.  

Kammarrätten framhöll, med hänvisning till Diligentia, att låntagarens kreditvärdighet och 
behovet av säkerheter var av central betydelse vid prissättning på räntor. I det aktuella målet hade 
ingen säkerhet lämnats, men det fanns inte heller någon extern långivare med bättre rätt. 
Koncernledningen hade även full insyn och kontroll i det låntagande bolaget. Detta var faktorer som 
talade för en lägre kreditrisk och därför även en lägre ränta. Bolagets åberopade analyser ansågs 
inte kunna ligga till grund för beräkning av resultatet. Analyserna hade grundats på förutsättningar 
som utföll i en alltför hög värdering av vilken ränta som var armlängdsmässig. Bolaget ansågs 
därför inte ha kunnat motivera räntesättningen varför resultatet korrigerades.  

Skatteverket har i det här fallet varit tydlig med varför räntan inte kunde anses armlängdsmässig 
och med tydliga jämförelser styrkt detta. I tidigare nämnda fall har Skatteverket mer eller mindre 
enbart hänvisat till generella uttalanden såsom att ett långivande bolag torde ha mer insyn och 
kontroll, vilket skulle kunna motivera en lägre ränta. Detta fall visar återigen hur viktigt det är 
meden fullgjord bevisning. 

 

4.8 Sammanfattning  

 
Av de refererade rättsfallen kan flera slutsatser dras. Det kan först och främst konstateras att det 
föreligger klyftor avseende vad som är en armlängdsmässig ränta utifrån Skatteverkets perspektiv 
respektive de skattskyldigas perspektiv. Vad dessa rådande skillnader beror på är dock svårare att 
ge ett svar på. Det kan dock ge upphov till diskussion. Är det p.g.a. att de skattskyldiga bolagen 
avsiktligt prissätter räntorna högt, i syfte att undgå den relativt höga skatten som råder i Sverige 
eller prissätter de räntorna utan att ta hänsyn till vad oberoende parter hade avtalat? 

Skatteverket har endast i ett av de refererade målen lyckats uppfylla den bevisbörda som följer 
vid åberopande av korrigeringsregeln. Detta är en följd av att Skatteverket har lutat sig tillbaka på 
generella uttalanden som aktualiserades i Diligentia såsom att en lägre ränta motiveras av den insyn 
och kontroll som det långivande bolaget har i det närstående låntagande bolaget. Det kan för den 
delen inte anses visat att räntan inte är i nivå med vad oberoende parter skulle ha avtalat vid en 
jämförbar situation. Att det är ett högt uppsatt beviskrav medför att det krävs omfattande utredning 
för vad som kan anses vara en armlängdsmässig ränta. Detta kan konstateras utifrån Arlanda 
Express-målet och Attendo-målet. I de båda rättsfallen kunde bolagen med hjälp av en omfattande 
ekonomisk utredning visa att räntorna på de koncerninterna lånen var armlängdsmässiga.  

Sammanfattningsvis kan det fastslås att det inte är möjligt att enbart åberopa generella uttalanden 
till stöd för att visa att en ränta på ett koncerninternt lån inte är armlängdsmässig. Omfattande 
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utredning krävs och när det inte föreligger tillräckligt jämförbara lånetransaktioner som gör att 
jämförbarhetsanalysen inte kan tillämpas borde ekonomiska sakkunskaper åberopas till stöd för att 
visa huruvida en ränta faktiskt är armlängdsmässig. 
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5. Ränta mellan oberoende parter - en analys  

5.1 The separate entity approach kontra insyn och kontroll  

 

Skatteverket har utifrån de refererade rättsfallen i föregående avsnitt vid flera tillfällen ansett att 
räntor som löper på koncerninterna lån inte är i enlighet med korrigeringsregeln. Efter domen mot 
Diligentia har Skatteverket ansett att kreditrisken, och därmed även räntan, vid koncerninterna lån 
ska vara lägre p.g.a. den insyn och kontroll som föreligger mellan de närstående företagen. Detta 
styrks även av det ställningstagande som Skatteverket utfärdade efter domen mot Diligentia. Ur 
ställningstagandet går följande att utläsa: 
 
 ”Ett lån utan säkerhet från ett moderbolag till ett dotterbolag är inte jämförbart med ett lån utan säkerhet 

från en extern långivare till samma dotterbolag. Den kontroll som moderbolaget har över dotterbolaget 

medför en lägre kreditrisk för moderbolaget jämfört med en extern långivare när omständigheterna i övrigt 

är likartade. Det finns således brister i jämförbarheten och moderbolagets lägre kreditrisk måste beaktas 

när man ska försöka utröna vad som är en marknadsmässig ränta på det koncerninterna lånet.”155  
 
Detta synsätt kan emellertid ifrågasättas eftersom korrigeringsregeln utgör lex specialis.156 
Korrigeringsregeln har därför företräde framför generella regler och praxis vid beräkning av resultat 
i näringsverksamhet. Prissättning av en närstående transaktion som är i enlighet med 
korrigeringsregeln, alltså som oberoende parter hade avtalat vid en jämförbar situation, ska därför 
anses riktig oavsett vad som framgår av en generell lagregel eller praxis.157 

Att ett moderbolags insyn och kontroll kan anses påverka kreditrisken och därmed räntan kan 
ifrågasättas även utifrån OECD:s perspektiv. Enligt armlängdsprincipen ska priser på räntor som 
löper på koncerninterna lån bestämmas till den ränta som hade aktualiserats mellan oberoende 
parter. Om avvikelser förekommer utifrån en jämförelse mellan en intern transaktion och med en 
extern transaktion ska avvikelsen inte tillåtas ha en prispåverkan på armlängdspriset.158 Av 
riktlinjerna framgår även följande:  
 
[...]”Consequently, such transactions should not be treated differently for tax purposes from comparable 

transactions between independent enterprises, simply because the transactions are made between enterprises 

that happen to be associated”[...].159  

 
Av det ovan citerade framgår att det vid prissättning av räntor på koncerninterna lån inte ska tas 
någon hänsyn till den ägargemenskap som föreligger vid en koncernintern lånetransaktion. Denna 
tolkning får även anses vara i överensstämmelse med den av OECD fastställda principen att 
närstående bolag, vid tillämpning av armlängdsprincipen, ska ses som om de vore oberoende parter 
gentemot varandra. Detta är även i linje med the separate entity approach som aktualiseras i 
samband med tillämpning av armlängdsprincipen.160  

Det står härmed klart att Skatteverkets uttalande, att ett moderbolags insyn och kontroll påverkar 
räntenivån, varken är i enlighet med korrigeringsregeln p.g.a. lex specialis, det av OECD:s tidigare 
citerade uttalandet eller the separate entity approach. Eftersom både OECD:s uttalande och 
korrigeringsregeln har högre auktoritet än Skatteverkets uttalanden, med hänvisning till det ovan 

                                                      
155 SKV, Diligentiamålet och korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL, Kammarrätten i Stockholm mål nr 6953-6957-11, 
Kammarrätten i Stockholm mål nr 4252-4253-11 och Kammarrätten i Stockholm mål nr 3684-3686-11.  
156 RÅ 2004 ref. 13, RÅ 2006 ref. 37.  
157 Wiseén, På kollisionskurs med armlängdsprincipen?, SN, 2011, s. 662.   
158 OECD, modellavtal art. 9.1 och 14 kap. 19 § IL.  
159 OECD, BEPS action 8-10, p. 7.19. 
160 OECD, OECD Riktlinjer 2010, p. 1.6.  
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citerade och lex specialis, är en närståenderelation inte en faktor som enskilt kan påverka 
kreditrisken och i sin tur prissättningen på räntan på ett koncerninternt lån. En transaktion ska 
således inte prissättas annorlunda enbart p.g.a. eventuell insyn och kontroll som oundvikligen följer 
vid närståendetransaktioner. 
 

5.2 Armlängdsmässig ränta  

 
En marknadsmässig ränta på ett koncerninternt lån är en ränta som är armlängdsmässig. En 
armlängdsmässig ränta motsvarar en ränta som hade löpt på ett lån med jämförbara villkor som 
hade ingåtts mellan sinsemellan oberoende parter. Detta ger uttryck för den internationellt 
vedertagna armlängdsprincipen.161 Att en godtagbar ränta på ett koncerninternt lån är lika med en 
ränta som hade ingåtts mellan sinsemellan oberoende parter beror på att det har ansetts att 
räntesättning på lån mellan oberoende parter styrs av marknadsmässiga förhållanden. När det är 
marknadskrafterna som är styrande för vilken ränta som ska löpa på ett lån kan räntan inte anses ha 
fastställts i syfte att minska ett företags resultat som i sin tur skulle kunna leda till en mer förmånlig 
skattebelastning.162 Det går inte att uttala sig om vad som är en godtagbar armlängdsmässig ränta i 
allmänhet eftersom detta måste avgöras utifrån varje enskilt fall.163  

För att fastställa en ränta som kan anses armlängdsmässig ska hänsyn tas till en rad olika 
faktorer. Som ovan konstaterats är inte ett moderbolags insyn och kontroll i det låntagande 
dotterbolaget en faktor som enskilt kan styra vilken ränta som ska löpa på ett koncerninternt lån. 

Nedan följer en redogörelse för hur räntan är uppbyggd och de allmänna faktorer som påverkar 
prissättning av ränta mellan oberoende parter. Faktorerna har varit av betydelse i de tidigare 
refererade rättsfallen och är därför relevanta att analysera. Även en beskrivning av de ekonomiska 
modellerna CAPM och WACC kommer att framföras. Modellerna har även de varit betydelsefulla i 
ett par rättsfall då det inte varit möjligt att fastställa armlängdsmässig ränta utifrån en jämförelse 
med externa lån på marknaden. Av denna anledning är även de finansiella modellerna CAPM och 
WACC relevanta att analysera.   

 

5.2.1 Räntans inre och yttre faktorer  

 
Räntan styrs av flera omständigheter som kan delas in i yttre och inre faktorer, vilka påverkar 
räntesättningen i olika avseenden.164  

Det som avses med räntans yttre faktorer handlar om omständigheter som ligger utanför 
långivarens och låntagarens kontroll. De yttre faktorerna utgörs av t.ex. rådande konjunktur och 
utveckling av framtida konjunktur samt inflationstakt.165 Långivaren eftersträvar en ränta som inte 
innebär att inflationen under löptiden medför att kapitalets värde minskar i förhållande till det 
rådande värdet vid lånets ingående. Av förklarliga skäl garderar sig då långivaren genom räntan för 
att inflationen skulle riskera att medföra en minskning av kapitalet.166   

Reporäntan är en ytterligare beståndsdel i de yttre faktorerna. Reporäntan fastställs av 
Riksbanken och styr samtliga externa långivares (bankers) verksamhet.167 Förutom att reporäntan 
styr marknadsräntan utgör reporäntan den räntesats som bankerna kan låna pengar till hos 
Riksbanken.168  
                                                      
161 OECD, modellavtal art. 9.1. 
162 OECD, OECD Riktlinjer 2010, p. 1.2. 
163 RÅ 2010 ref. 67.  
164 Dahlberg, Ränta eller kapitalvinst, s. 280.  
165 Dahlberg, Ränta eller kapitalvinst, s. 281. 
166 Bjuvberg, Företagsekonomi för jurister, s. 214.  
167 KPMG, Finanshandboken, s. 11. 
168 KPMG, Finanshandboken, s. 22. 
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Det som avses med räntans inre faktorer är förhållandet mellan långivare och låntagare. Dessa 
faktorer är bland annat kreditens storlek, tiden för vilken lånet ska löpa och låntagarens 
betalningsförmåga.169 Ytterligare faktorer som utifrån praxis kan hänföras till räntans inre faktorer 
är vilken typ av lån det är fråga om, huruvida det är fast eller rörlig ränta, valuta samt om säkerhet 
och ersättning föreligger för lånet.170 Dessa faktorer kan sammanfattningsvis gå under faktorn 
kreditrisk som är det centrala när en räntenivå ska fastställas. Kreditrisk är ett samlingsbegrepp för 
den risk som långivaren tar på sig utifrån låntagarens kreditvärdighet och förekomsten av 
säkerheter.171 

 

5.2.2 Riskfria räntan och kreditrisk  

 
Förenklat sett utgår räntesättning på lån mellan oberoende parter från en referensränta, även kallad 
den riskfria räntan, med tillägg för en riskpremie.172 Den riskfria räntan fastställs av marknaden och 
motsvarar t.ex. räntan på statspapper.173 STIBOR används ofta som referensränta.174 STIBOR utgör 
en sammanställning av bankernas utlåningsränta och dessa räntesatser betraktas som 
marknadsräntor.175  

Riskpremien utgörs av kapitalkostnad, kreditrisk och handelsvinst.176 Kreditrisken är den 
centrala faktorn vid fastställande av ränta mellan oberoende parter.177 Riksbanken har definierat 
kreditrisk som ”Den risk en långivare löper, att låntagaren går i konkurs eller inte kan återbetala 

lånet”.178 Kreditrisken är en följd av att de förpliktelser som löper på lånet ska betalas med framtida 
kassaflöden. Dessa kassaflöden går inte att fastställa på förhand utan kan uppkomma genom 
framtida rörelsevinster eller framtida försäljningar av tillgångar. Om kassaflödena inte har sådan 
omfattning att de kan täcka låntagarens förpliktelser hamnar låntagaren på obestånd och kan 
försättas i konkurs. Att kreditrisken är hörnstenen i räntesättning är en naturlig följd av att det inte 
går att garantera vid lånets ingående huruvida låntagaren kommer kunna fullgöra sina skyldigheter 
enligt lånevillkoren. Räntan fastställs därför utifrån den kreditrisk som långivaren bedömer vara för 
handen under den tid som lånet ska löpa.179     

 

5.2.3 Kreditvärdighet  

 
En grundläggande faktor för att avgöra vilken kreditrisk en långivare löper, som ska återspeglas i 
prissättningen på räntan, är låntagarens kreditvärdighet, alltså låntagarens förmåga att fullgöra de 
förpliktelser som följer av låneavtalets ingående. Utgångspunkt för att avgöra detta är låntagarens 
likvida situation.180 De skyldigheter som följer av ett låneavtal är bl.a. att betala amorteringar, 
räntor och resterande del av skulden då lånets löptid har löpt ut.181 Räntan styrs utifrån 
kreditvärdigheten på så sätt att ju högre kreditvärdighet, desto lägre ränta.182  
                                                      
169 Dahlberg, Ränta eller kapitalvinst, s. 280.  
170 RÅ 2010 ref. 67.   
171 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.2/331431.html?q=kreditv%C3%A4rdighet. 
172 Wiseén, På kollisionskurs med armlängdsprincipen, SN, 2011, s. 668. 
173 Hanqvist, Finansmarknadens referensräntor - särskilt om STIBOR, JP, 2013, s. 83. 
174 KPMG, Finanshandboken, s. 86.  
175 KPMG, Finanshandboken, s.12.  
176 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/331431.html. 
177 RÅ 2010 ref. 67. 
178 Wiseén, På kollisionskurs med armlängdsprincipen, SN, 2011, s. 668. 
179 Wiseén, På kollisionskurs med armlängdsprincipen, SN, 2011, s. 668. 
180 Greve, Modeller för finansiell planering och analys, s. 167. 
181 https://www.dokumera.se/laneavtal_2796_dc.html. 
182 Moran, Prissättning av koncerninterna lån och garantier- en fundering ur ett internprissättningsperspektiv, SvSkT, 
2008, s. 367. 
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Hur kreditvärderingen på företag går till kan ske på flera olika sätt. Då ett företags 
kreditvärdighet ska fastställas uttrycks kreditvärdigheten i allmänhet i termer av olika betygsskalor. 
Dessa betyg fastställs av olika kreditvärderingsföretag, t.ex. Moody’s, Standard & Poors och Fitch. 
I teorin ska olika låntagare med samma betyg inneha samma kreditvärdighet och betygen baseras på 
bl.a. företagets branschtillhörighet och finansiella data.183  

 

5.2.4 Faktorer som påverkar kreditrisken  

 
Kreditens storlek och låneperiod: I allmänhet har ett lån med längre löptid en högre ränta, än ett 
lån med kortare löptid.184 Den högre räntan torde vara en följd av att det föreligger en risk för 
händelser som vid ett låns ingående inte är möjlig att förutse. Ett exempel på en sådan oförutsebar 
händelse skulle kunna vara att låntagaren hamnar på obestånd.  Konsekvensen av en låntagares 
obestånd kan vara att låntagaren inte förmår återbetala skulden till långivaren. Långivaren utsätter 
sig genom denna oförutsebarhet för en risk att inte återfå utlånade medel eftersom en låntagares 
ekonomi på lång sikt inte går att säkerställa med närmare precision. Ett lån med lång löptid 
resulterar därför ofta i en hög ränta. I fråga om kreditens storlek kan liknande resonemang föras. 
Långivaren kan även när en hög kredit utlånas säkerställa en viss återbetalning genom en hög 
räntesättning. 
 

Fast eller rörlig ränta: Som tidigare nämnts består en ränta av en riskfri ränta med ett tillägg för en 
riskpremie. Den riskfria räntan är dock inte alltid riskfri utan kan förändras i takt med förändringar 
på räntemarknaden.185  

När ett lån ingås kan parterna välja om räntan som ska löpa på lånet ska vara fast eller rörlig. Vid 
beslut om en fast ränta fastställs räntenivån vid lånets ingående och ändras inte under några 
omständigheter under låneperioden.186 En rörlig ränta ändrar sig under låneperioden i förhållande 
till förändringar i den underliggande riskfria räntan som styrs av marknadens fluktuationer. 
Riskpremien är dock allt som oftast fast och ändras därför sällan. Vid beslut gällande huruvida 
räntan ska vara fast eller rörlig kan hänsyn tas till risken för att den riskfria räntan kommer 
förändras. Förändringar av denna styrs av fluktuationer på marknaden och risken för dessa 
förändringar åläggs antingen långivaren eller på låntagaren. Risken bärs av låntagaren vid en rörlig 
ränta och av långivaren vid en fast ränta.187  

Att långivaren bär marknadsrisken vid en fast ränta beror på de naturliga fluktuationsrisker som 
råder på marknaden. Skillnader på långivarens risk är enklast att förstå genom att föreställa sig att 
långivaren ”matchar” två lån med varandra och som ingås vid olika tillfällen. Marknadsräntan 
kommer mellan dessa två tidpunkter förändras. Vid en stigande marknadsränta gör långivaren en 
förlust eftersom han då kommer få betala mer. Vid en sjunkande marknadsränta kommer han istället 
göra en vinst. Vid en rörlig ränta bärs marknadsrisken av låntagaren. Fördelningen av vem som bär 
risken kan förklaras genom att det inte på förhand går att fastställa förändringar i den underliggande 
riskfria räntan.188 

                                                      
183 Moran, Prissättning av koncerninterna lån och garantier – en fundering ur ett internprissättningsperspektiv, SvSkT, 
2008, s. 367. 
184 Moran, Prissättning av koncerninterna lån och garantier – en fundering ur ett internprissättningsperspektiv, SvSkT, 
2008, s. 368. 
185 Moran, Prissättning av koncerninterna lån och garantier – en fundering ur ett internprissättningsperspektiv, SvSkT, 
2008, s. 367. 
186 Moran, Prissättning av koncerninterna lån och garantier – en fundering ur ett internprissättningsperspektiv, SvSkT, 
2008, s. 367. 
187 Moran, Prissättning av koncerninterna lån och garantier – en fundering ur ett internprissättningsperspektiv, SvSkT, 
2008, s. 367. 
188 Moran, Prissättning av koncerninterna lån och garantier – en fundering ur ett internprissättningsperspektiv, SvSkT, 
2008, s. 367. 
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Tidpunkten för lånets ingående och valuta: Marknaden fluktuerar ständigt avseende både den 
riskfria räntan och riskpremier. Tidpunkten vid avtalets ingående är därför av stor betydelse när 
armlängdsmässigt pris på ränta ska fastställas. Vid en jämförelse mellan olika räntenivåer är det 
därför av betydelse att se till lån som ingåtts vid samma tidpunkt. Detta beror på att den riskfria 
räntan ändrar sig i takt med fluktuationer på marknaden. Räntor som tillfogats lån som ingåtts vid 
olika tidpunkter skiljer sig därför åt p.g.a. de ekonomiska fluktuationerna.189  

Låneperioden är också av vikt då hänsyn till räntesättningen även ska tas till detta. En längre 
låneperiod bör utfalla i en högre ränta. Detta är p.g.a. att det innebär en högre risk med låntagarens 
kreditvärdighet under längre tid. Även den valuta som lånet avser påverkar räntesättningen, varför 
justering för detta bör göras då jämförelser mellan olika lånetransaktioner ska genomföras.190 
 

Säkerheter och kovenanter: En långivare kan genom att låntagaren ställer säkerheter vid ett låns 
ingående försäkra sig, till viss del, om att låntagaren kommer fullgöra sina skyldigheter. Säkerheter 
kan ställas genom bl.a. borgensförbindelser eller pantsättning. Om låntagaren hamnar på obestånd 
kan långivaren sälja de pantsatta tillgångarna eller kräva betalning av borgensmannen och 
härigenom återfå delar eller i bästa fall hela det utlånade beloppet.191 Om säkerheter ställs torde 
detta påverka kreditrisken på så sätt att räntan blir lägre än vid ett lån som ingås helt utan ställande 
av säkerheter. 

Det är inte heller ovanligt då ett lån ingås mellan oberoende parter att lånet förenas med s.k. 
kovenanter. Kovenanter är särskilda avtalsvillkor som tillförsäkrar långivaren kontroll över 
låntagaren i vissa avseenden.192  Kovenanter syftar till att ge långivaren kontroll av låntagarens 
kassaflöde och kovenanterna kan ses som en katalog av villkor som ska garantera detta. 
Långivarens kontroll uppnås dels genom att kovenanterna i olika avseenden begränsar låntagarens 
handlingsfrihet och dels säkerställer att långivaren erhåller ett fortlöpande informationsflöde 
gällande låntagarens förhållanden. Kovenanterna kan på så sätt sägas vara en avtalad kontroll och 
insyn som begränsar kreditrisken. Villkor av detta slag kan vara begränsningar av låntagarens rätt 
att dela ut vinstmedel eller göra vissa andra betalningar. Det är inte ovanligt att en sådan 
begränsning medför att låntagaren inte har tillstånd att göra löpande betalningar på ett 
koncerninternt lån. Låntagaren kan sålunda inte utan godkännande av långivaren genomföra några 
större investeringar. Långivaren kan även genom dessa kovenanter få god insyn i låntagarens 
verksamhet genom att låntagaren förpliktas att fortlöpande informera långivaren om verksamhetens 
finansiella ställning. Långivaren får genom kovenanterna en kontroll över kreditrisken och kan 
därigenom bedöma denna kontinuerligt.193     
 

Subordinering och mezzaninlån: Innebörden av ett låns subordinering är huruvida lånen är 
efterställda varandra. Alltså långivarnas ställning då låntagaren brister i sina skyldigheter. En 
låntagare, oavsett om det är en person eller ett företag, kan inneha flera lån. Dessa lån rankas på ett 
sätt som avgör hur efterställt eller seniort ett lån är hos låntagaren. Ett efterställt lån hamnar längre 
ner på rankingen än ett seniort lån och innebär, vid en låntagares konkurs, att borgenärerna för de 
efterställda lånen får utbetalning efter de seniora borgenärerna. Ett mer efterställt lån innebär 
således en högre risk eftersom det inte går att garantera dessa borgenärer någon utbetalning vid en 
låntagares konkurs. Hur efterställt ett lån är återspeglas därför i räntan och kan sägas motsvara det 

                                                      
189 Moran, Prissättning av koncerninterna lån och garantier – en fundering ur ett internprissättningsperspektiv, SvSkT, 
2008, s. 368. 
190 Moran, Prissättning av koncerninterna lån och garantier – en fundering ur ett internprissättningsperspektiv, SvSkT, 
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191 KPMG, Finanshandboken, s. 68. 
192 Burmeister, Holstad, Wittkull, Ränta på lån från moderbolag till dotterbolag – tillbaka till RÅ 2010 ref. 67, SvSkT, 
2011, s. 725.  
193 Burmeister, Holstad, Wittkull, Ränta på lån från moderbolag till dotterbolag – tillbaka till RÅ 2010 ref. 67, SvSkT, 
2011, s. 723.  
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synsätt som råder vid säkerheter. Räntan bör vara högre desto mer efterställt lånet är. Ett seniort lån 
betingar i sin tur en lägre ränta.194 

Mezzaninlån är mer än efterställda lån. Dessa lån är mer riskfyllda än seniora lån eftersom 
långivaren vid mezzaninlån prioriteras senare vid obestånd. Den högre risken medför därför en 
högre ränta då lån ingås mellan oberoende parter.195  

 

5.3 Fastställa armlängdsmässig ränta 

5.3.1 Marknadsprismetoden 

 
När närstående företag lånar kapital av varandra är det av synnerlig vikt att den ränta som ska 
tillfogas ett sådant internt lån är armlängdsmässig. I de fall då räntan anses oriktigt prissatt, alltså 
inte armlängdsmässig, föreligger en risk att företagen tvingas justera sina intäkter och även bli 
skyldiga att betala skattetillägg p.g.a. den oriktiga uppgift som lämnats vid inkomsttaxeringen.196 
För att undgå detta bör de närstående företagen därför avtala om en ränta som är armlängdsmässig 
redan vid lånets ingående.  

Som framgår ovan så påverkas räntan av en rad faktorer som ska beaktas vid ett låns ingående. 
Först ska det allmänna ränteläget analyseras för att kunna fastställa den riskfria räntan som ska löpa 
på lånet. I skrivandets stund är det allmänna ränteläget lågt, men ett par av rättsfallen visar på höga 
räntelägen. När den riskfria räntan bestämts ska riskpremien fastställas. Riskpremien styrs främst av 
kreditrisken som i sin tur styrs av låntagarens kreditvärdighet. Kreditrisken kan sedan justeras 
utifrån de ovan nämnda faktorerna som påverkar prissättningen, t.ex. om räntan är fast eller rörlig 
om säkerheter för lånet har fastställts, lånets subordinering, o.s.v.197  

Vid prissättning på närståendetransaktioner förespråkar OECD att någon av de fem 
internprissättningsmetoder som redovisades tidigare i framställningen ska användas.198 För att 
avgöra vilken internprissättningsmetod som är mest lämplig bör en avvägning ske utifrån respektive 
metods styrkor och svagheter.199 I fråga om internprissättning på ränta har marknadsprismetoden 
visat sig vara den mest tillförlitliga och mest lämpliga metoden.200 Marknadsprismetoden uppställer 
ett högt krav på jämförbarhet och ger det bästa resultatet vid en jämförelse av andra räntor och ska 
därför tillämpas framför övriga metoder.201 Vid tillämpning av marknadsprismetoden ska en 
jämförbarhetsanalys genomföras. Jämförbarhetsanalysen genomförs i detta hänseende i ett 
preventivt syfte för att finna tillräckligt jämförbara lånetransaktioner.202 Räntorna som löper på de 
externa transaktionerna, som jämförbarhetsanalysen resulterar i, ska sedan användas som riktmärke 
för vilken ränta som ska löpa på det närstående lånet.  Vid tillämpning av jämförbarhetsanlysen ska 
som tidigare nämnts de närstående företagen ses som fristående ifrån varandra, vilket är i linje med 
the separate entity approach.203 I enlighet med de av OECD fastställda riktlinjerna är det främst fem 
faktorer som hänsyn ska tas till vid jämförbarhetsanalysen. Dessa fem är tjänsternas särdrag, 
funktionsanalys, avtalsvillkor, ekonomiska omständigheter och affärsstrategier.204 

                                                      
194 Moran, Prissättning av koncerninterna lån och garantier – en fundering ur ett internprissättningsperspektiv, SvSkT, 
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198 OECD, OECD Riktlinjer 2010, p. 2.9. 
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202 SKV, Handledning för beskattning av inkomst, 2014, s. 544. 
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204 OECD, BEPS action 8-10, p. 1.36. 
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Jämförbarhetsanalysen går ut på att först analysera den närstående lånetransaktionen, för att 
förstå de viktigaste särdragen i denna. När den närstående transaktionen har analyserats ska en 
oberoende lånetransaktion med liknande villkor analyseras i syfte att se huruvida räntorna prissatts 
på dessa oberoende lånetransaktioner.205  

Nedan följer en översikt av jämförbarhetsanalysen i fyra steg, som kan användas för att fastställa 
en ränta på ett närstående lån som motsvarar en ränta som oberoende parter hade avtalat för ett 
likvärdigt lån i en jämförbar situation. En ränta som oberoende parter skulle ha avtalat vid en 
liknande situation är i enlighet med armlängdsprincipen och korrigeringsregeln. Därmed är räntan 
även armlängdsmässig.206  
 
Kreditvärdering: Det har tidigare konstaterats att låntagarens kreditvärdighet är central vid 
räntesättning eftersom det är denna som är avgörande för huruvida låntagaren kommer kunna 
fullgöra sina förpliktelser som följer av avtalet. I det här fallet då en ränta ska tillfogas på ett lån 
som ingås mellan två närstående företag är det kreditvärdigheten för det låntagande företaget som är 
avgörande. För att fastställa ett bolags kreditvärdighet kan med fördel vissa kreditvärderingsföretag 
användas. Kreditvärderingen utmynnar sedan i ett betyg på en betygsskala. Företag som har lika 
betyg på denna skala innehar som tidigare nämnts liknande kreditvärdighet. Då kreditvärdering av 
det närstående företaget har genomförts kan detta resultat ligga till grund för att sedan finna 
likvärdiga företag med samma kreditvärdighet.207   
 
Jämförbara marknadsräntor: Nästa steg blir att finna jämförbara lån som har ingåtts mellan 
oberoende parter i syfte att fastställa vilka räntor som löper på dessa lån.208 För att finna jämförbara 
räntor är utgångspunkten att finna lån som innehåller liknande villkor som i det närstående lånet, 
avseende bl.a. om lånet löper med fast eller rörlig ränta, lånets löptid och tidpunkten för avtalets 
ingående.209 Även de fem jämförbarhetsfaktorer som fastställs i jämförbarhetsanalysens sjunde steg 
ska beaktas då jämförbara lån ska fastställas.210 För att finna jämförbara marknadsräntor ska 
jämförbara lån finnas som kan ligga till grund för räntesättningen på det närstående lånet. Av denna 
anledning bör därför först den närstående transaktionen analyseras för att förstå vilka lån som kan 
vara jämförbara.211 För att förstå vilka faktorer som kan komma att påverka prissättningen bör en 
funktionsanalys genomföras. En funktionsanalys syftar till att förstå vilka funktioner som företagen 
besitter och som sedan avspeglar sig i priset.212 Även den närstående tjänstens särdrag ska 
fastställas.213 I fråga om prissättning på ränta bör tjänstens särdrag vara att den har bistått företaget 
med kapital, eftersom det är fråga om ett lån. Sedan ska även avtalsvillkoren analyseras.214 Dessa 
villkor kan vara huruvida lånet löper med fast eller rörlig ränta och om säkerheter eller kovenanter 
har tillfogats lånet. Även de närstående företagens ekonomiska omständigheter och affärsstrategier 
ska analyseras.215 När den närstående transaktionen har analyserats ska lån mellan oberoende parter 
med liknande lånevillkor, liknande funktionsanalys, tjänst av samma särdrag och företag med 
likvärdiga affärsstrategier fastställas.216 Hänsyn kan även tas till att söka finna företag som förutom 
                                                      
205 Se kap. 3.5 Jämförbarhetsanalys.  
206 OECD modellavtal art. 9.1 och 14 kap. 19 § IL.  
207 Se kap. 5.2.3 Kreditvärdighet.  
208 Se kap. 3.5 Jämförbarhetsanalys. 
209 Se kap. 5.2.4 Faktorer som påverkar kreditrisken. 
210 OECD, BEPS action 8-10, p. 1.36. 
211 OECD, OECD Riktlinjer 2010, p. 3.7. 
212 OECD, OECD Riktlinjer 2010, p. 3.8. 
213 OECD, BEPS action 8-10, p. 1.36. 
214 OECD, BEPS action 8-10, p. 1.36. 
215 OECD, BEPS action 8-10, p. 1.36. 
216 OECD, OECD Riktlinjer 2010, p. 3.8 och OECD, BEPS action 8-10, p. 1.36. 
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ovan nämnda faktorer även har likvärdig kreditvärdighet.217 Detta görs i syfte att finna jämförbara 
lån som har ingåtts mellan oberoende parter. Räntorna på dessa lån ska sedan användas som 
riktmärke för att fastställa priset på räntan mellan de närstående företagen.    
 
Justeringar: När någorlunda jämförbara lån har funnits kan justeringar genomföras. Justeringar kan 
genomföras för att uppnå så hög grad av jämförbarhet som möjligt. Utgångspunkt för vilka 
justeringar som kan vara lämpliga bör ligga på det som kan fastställas utifrån funktionsanalysen 
som utförs i jämförbarhetsanalysens tredje steg. Även faktorer som påverkat kreditrisken kan 
justeras, såsom subordineringar, säkerheter och valuta.218  
 

Armlängdsmässiga räntor: Efter att justeringar, om det har ansetts nödvändigt, har genomförts går 
det att fastställa olika räntor som löper på lån mellan oberoende företag som är likvärdigt med lånet 
mellan de närstående företagen.219 Slutprodukten blir då ett intervall av olika räntor som är 
armlängdmässiga eftersom de återspeglar räntor som oberoende parter skulle ha avtalat för 
jämförbara lån. Det har tidigare i framställningen konstaterats att en armlängdsmässig ränta 
återfinns i ett intervall av olika räntor, varför denna process kan användas då närstående företag ska 
fastställa en ränta på ett koncerninternt lån. Utifrån ett företagsmässigt perspektiv torde den mest 
gynnsamma räntan i det fastslagna intervallet utifrån koncernens bästa väljas.   

 

5.3.2 Finansiella modeller 

 
I de fall då det inte finns några tillräckligt jämförbara lån på marknaden som kan användas som 
jämförelsematerial med det koncerninterna lånet är det inte möjligt att tillämpa 
marknadsprismetoden för att fastställa armlängdsmässigt pris på ränta. Detta beror på att 
marknadsprismetoden fastställer en armlängdsmässig ränta efter en jämförelse mellan existerande 
jämförbara lån som har ingåtts mellan oberoende parter. Marknadsprismetoden uppställer ett högt 
krav på jämförbarhet, varför det krävs att lånen på marknaden är tillräckligt jämförbara.  

När det inte går att finna tillräckligt jämförbara lån och därmed räntor på marknaden kan istället 
ett par finansiella modeller användas. Dessa modeller är CAPM och WACC, vilka kan tillämpas för 
att beräkna en marknadsmässig ränta utifrån en given risk. Modellerna är väletablerade inom 
finansiell ekonomi och har använts med stor acceptans av både företag och Skatteverket.220 
Modellerna var av betydande vikt vid Arlanda Express-målet och Attendo-målet. Med tillämpning 
av de finansiella modellerna förmådde Clas Bergström, professor inom finansiell ekonomi med 
rättsekonomisk inriktning, visa att räntesättningen på de koncerninterna lånen var marknadsmässiga 
och att det därför inte förelåg skäl att korrigera de aktuella företagens inkomster.221 

CAPM och WACC syftar till att analysera förhållandet mellan risk och kapitalkostnader. Inom 
ekonomin knyter begreppet risk an till en situation där någon försöker uttala sig om framtiden.222 
Ifråga om lån innebär detta den risk långivaren löper att inte få tillbaka utlånat kapital, alltså 
kreditrisken.223 Det är inte möjligt att kunna veta vad som kommer ske eftersom det rör sig om 

                                                      
217 Se kap. 5.2.3 Kreditvärdighet.  
218 OECD, OECD Riktlinjer 2010, p. 3.47. 
219 OECD, OECD Riktlinjer 2010, p. 3.55.  
220 Bergström, Finansiell analys av lånet till MEIF Stockholm AB, s. 7.  
221 Kammarrätten i Stockholm mål nr 6953-6957-11 och Kammarrätten i Stockholm mål nr 4252-4253-11. 
222 Greve, Modeller för finansiell planering och analys, s. 54.  
223 Se kap. 5.2.2 Riskfria räntan och kreditrisk.  
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framtiden.224 Det är dock möjligt inom finansieringsteorin att göra ett antagande om riskaversion. 
Det innebär att en investerare vid ett val mellan två placeringsalternativ som utlovar samma 
förväntade avkastning kommer föredra det alternativ som har lägst risk.225  

Finansieringsteorin delar upp risk i två delar. Dessa delar är den unika risken och den 
systematiska risken eller marknadsrisken.226 Den systematiska risken styrs av företagets 
verksamhet. Olika verksamheter ger därför upphov till olika grader av risk.227 Företagets risk går 
alltid att eliminera genom diversifiering av delar av den unika risken eftersom denna inte har någon 
riskpremie. Den systematiska risken påverkas av bland annat konjunktursvängningar och kan därför 
höja kapitalkostnaden. Den systematiska risken går inte att diversifiera. Med hjälp av CAPM är det 
möjligt att beräkna risk för att sedan applicera denna risk till ett konkret avkastningskrav, alltså 
vilken kapitalkostnad som följer av risken.228 Som mått på den systematiska risken som inte går att 
diversifiera används ett givet betavärde.229 För marknadsportföljen är betavärdet per definition lika 
med 1,0. För en statsobligation som är ett värdepapper utan risk är betavärdet lika med 0. Den 
riskpremie som en investerare kräver då risken inte helt går att eliminera utgörs av skillnaden 
mellan den förväntade avkastningen av marknadsportföljen och den riskfria räntan.230 
Marknadsportföljen kan förklaras som en portfölj som innehåller samtliga aktier på marknaden. 
Eftersom att den unika risken går att diversifiera innehåller marknadsportföljen enbart den 
systematiska risken. Den systematiska risken är som tidigare nämnts den risk som påverkar 
företaget. Företagets risk mäts utifrån den systematiska risken som har tilldelats ett givet betavärde. 
Den systematiska risken styr därför företagets risk. Ett högre betavärde utfaller i en högre risk för 
företaget. Eftersom den systematiska risken inte går att diversifiera, tar CAPM hänsyn till detta 
genom att den riskfria räntan inkluderas i modellen. Den riskfria räntan anses utifrån det här 
hänseendet vara en alternativkostnad, alltså vilket avkastningskrav som kunde varit för handen om 
investeraren istället hade investerat i en riskfri investering.231 Formeln för CAPM är följande:  
 
Kapitalkostnad = riskfria räntan + beta värdet * (förväntad avkastning av marknadsportföljen - 
riskfria räntan)  

 
Den finansiella modellen WACC kan användas som en avstämning mot CAPM.232 Med hjälp av 
WACC är det möjligt att beräkna det minsta avkastningskrav ett företag måste ge för att ägarnas 
och långivarnas avkastningskrav ska tillgodoses.233 Beräkningen enligt WACC motsvarar den 
viktade genomsnittsräntan för ett företags samtliga lån och det förväntade avkastningskravet. Den 
finansiella modellen WACC kan således användas för att avgöra om CAPM-beräkningen kan anses 
rimlig.234 
 

5.4 Slutsats 

 

Enligt armlängdsprincipen och korrigeringsregeln ska räntor som löper på lån mellan företag inom 
en intressegemenskap vara armlängdsmässiga. Innebörden av en armlängdsmässig ränta är att den 

                                                      
224 Greve, Modeller för finansiell planering och analys, s. 54. 
225 Greve, Modeller för finansiell planering och analys, s. 55.  
226 Greve, Modeller för finansiell planering och analys, s. 57.  
227 Greve, Modeller för finansiell planering och analys, s. 68.  
228 Greve, Modeller för finansiell planering och analys, s. 57. 
229 Greve, Modeller för finansiell planering och analys, s. 59. 
230 Greve, Modeller för finansiell planering och analys, s. 60. 
231 SOU 2016:78, s. 192. 
232 Bergström, Finansiell analys av lånet till MEIF Stockholm AB, s. 39.  
233 Greve, Modeller för finansiell planering och analys, s. 67. 
234 Bergström, Finansiell analys av lånet till MEIF Stockholm AB, s. 39. 
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är jämförbar med en ränta som hade aktualiserats på ett liknande lån mellan sinsemellan oberoende 
företag. När ett lån ingås mellan närstående företag och en ränta för det aktuella lånet ska 
bestämmas bör marknadsprismetoden tillämpas. Marknadsprismetoden har ansetts vara den mest 
lämpliga internprissättningsmetoden i fråga om prissättning på likvärdiga tjänster. Vid tillämpning 
av marknadsprismetoden ska räntan på det närstående lånet prissättas på samma sätt som en ränta 
på ett lån med liknande villkor som ingåtts mellan oberoende parter. För att fastställa en sådan ränta 
ska en jämförbarhetsanalys genomföras. Med hjälp av jämförbarhetsanalysen studeras först den 
närstående lånetransaktionen. I detta skeende studeras företagets funktioner och de faktorer samt 
villkor som kan påverka räntesättningen. Vid prissättning på ränta ska en rad faktorer beaktas. I 
huvudsak ska det låntagande bolagets kreditvärdighet fastställas då denna är styrande för 
kreditrisken. Kreditrisken kan justeras utefter villkor som kan tillfogas lånet.   

När den närstående transaktionen har studerats och det låntagande företagets kreditvärdighet 
fastställts ska oberoende lånetransaktioner eftersökas. Utgångspunkt är då att finna lån med 
liknande villkor som det närstående lånet. De räntor som applicerats på de oberoende 
lånetransaktionerna bildar ett intervall av räntor som är armlängdsmässiga eftersom de aktualiserats 
mellan oberoende parter och villkoren har styrts av marknadskrafter. Den närstående 
lånetransaktionen kan då tillfogas en ränta som är inom det fastställda intervall av räntor som löper 
på lånen mellan de oberoende parterna. 

I de fall då det inte går att finna jämförbara lån på marknaden kan de finansiella modellerna 
CAPM och WACC användas för att beräkna vilken ränta som bör löpa på lånet utifrån en given 
risk. Modellerna är omfattande och utifrån ett par av de i framställningen refererade rättsfallen kan 
det konstateras att de fordrar ett högt uppställt krav på ekonomisk sakkunskap.   

I de fall då Skatteverket anser att ett i Sverige verksamt företags resultat blivit lägre p.g.a. att en 
ränta blivit oriktigt prissatt har Skatteverket enligt korrigeringsregeln rätt att justera detta företags 
resultat. Skatteverket har då att visa att den aktuella räntan avviker från en ränta som hade 
aktualiserats om den löpte på ett lån mellan oberoende företag. Skatteverket bör då genomföra en 
jämförbarhetsanalys för att visa att räntan inte är armlängdsmässig. Det är inte tillräckligt att 
Skatteverket anser att en ränta som löper på ett lån mellan närstående företag ska vara lägre 
eftersom det innebär en lägre kreditrisk p.g.a. den insyn och kontroll som föreligger mellan de 
närstående företagen.  
De skattskyldiga företagen bör, redan då ett närstående lån ingås, vara noggranna att räntan som 
tillfogas lånet är armlängdsmässig. I annat fall, om Skatteverket förmår visa att ränta är oriktigt 
prissatt, kommer företagets resultat justeras och företaget blir även förpliktat att betala skattetillägg. 
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