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Sammanfattning 

De flesta skatteavtal som ingås av Sverige bygger på OECD:s modellavtal. Sverige har rätt 

att beskatta utländska juridiska personer som bedriver verksamhet från fast driftställe. Fast 

driftställe i 2 kapitlet 29 § IL har utformats med modellavtalet som förebild. När det upp-

står tolkningssvårigheter avseende huruvida fast driftställe föreligger enligt skatteavtal eller 

enligt intern rätt tillämpas kommentaren till modellavtalet. Kommentaren avser att förtyd-

liga innehållet och en tillämpning av artiklarna i modellavtalet.  

Nyligen utarbetades ett förslag av OECD gällande ändringar av kommentaren till artikel 5 

där fast driftställe stadgas. Tanken är att förslaget ska arbetas in i nästkommande utgåva av 

modellavtalet. En del av förslaget berör bedömningen av hur länge en verksamhet kan bed-

rivas i en annan stat innan det uppstår ett fast driftställe. Medlemsländernas praxis visar att 

verksamhet som bedrivs i mer än sex månader vanligen utgör fast driftställe, dock kan även 

verksamhet som bedrivs kortare tid än sex månader leda till att fast driftställe uppkommer. 

Undantagen till huvudregeln är när årligen återkommande verksamhet bedrivs eller när 

verksamhet uteslutande utförs i den andra staten. Syftet med förslaget är att tydliggöra i 

vilka situationer undantagen är tillämpliga. Enligt min uppfattning visar svensk praxis på att 

det inte förekommit större tolkningssvårigheter avseende rekvisitet stadigvarande och då 

främst bedömningen av en verksamhets varaktighet i den andra staten. Enligt praxis tilläm-

pas kommentaren till artikel 5 i modellavtalet för vägledning vid tolkning av såväl intern 

rätt som skatteavtal. Om det i framtiden uppstår tolkningssvårigheter avseende när undan-

tagen till huvudregeln är tillämpliga är det inte omöjligt att svensk domstol väljer att hämta 

vägledning från den reviderade kommentaren.  
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Abstract 

Most tax treaties concluded by Sweden is based on the OECD Model Tax Convention. 

Sweden has the right to tax foreign enterprises operating through a permanent 

establishment in Sweden. The definition of permanent establishment under swedish law is 

designed by the definition in the Model Tax Convention. When there are difficulties regar-

ding the interpretation of permanent establishment under domestic law or under tax tre-

aties the commentary to the model tax convention is used for guidance. The commentary is 

clarifying the meaning and application of the articles. Recently a proposal was made by 

OECD regarding changes in the commentary to article 5 where permanent establishment is 

stated. The intention is that the proposal will be incorporated in the next edition of the 

model tax convention. One part of the proposal concerns the time requirement for the ex-

istence of a permanent establishment. The practices followed by member states shows that 

a permanent establishment normally arise when the business is provided for six months. 

There are exceptions when the activities are of a recurrent nature or where a business is 

carried on exclusively in that country. The proposal seeks to clarify when the exceptions 

apply. Swedish case law shows that there have not been any major difficulties of the inter-

pretation of the time requirement for the existence of a permanent establishment. Swedish 

courts use the commentary for the interpretation of domestic law and tax treaties. I believe  

it is not impossible that Swedish courts will use the revised commentary for guidance in the 

future if there arises difficulties of the interpretation regarding when the exceptions to the 

rule are applicable.  
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1 Inledning 

 Bakgrund 1.1

Det finns olika principer som bestämmer en stats beskattningsanspråk. I Sverige tillämpas 

hemvistprincipen som innebär att en person som är obegränsat skattskyldig i Sverige är 

skattskyldig för alla sina inkomster från Sverige och från andra länder.1 Utländska juridiska 

personer är begränsat skattskyldiga enligt 6 kapitel 7 § inkomstskattelagen (1999:1229) (IL). 

Stater använder olika principer för att fastställa beskattningsanspråk och då dessa principer 

kolliderar uppstår internationell juridisk dubbelbeskattning. Internationell juridisk dubbel-

beskattning innebär att samma skattesubjekt beskattas för samma inkomst i minst två stater 

under en och samma tidsperiod.2 Internationell juridisk dubbelbeskattning kan lindras ge-

nom ingåendet av skatteavtal. Ett skatteavtal kan aldrig utvidga en stats beskattningsrätt 

utan endast begränsa den.3 Det innebär att beskattning måste kunna ske enligt såväl IL som 

enligt skatteavtalet, detta brukar kallas för den gyllene regeln.4 

Sverige är sedan 1961 medlem i den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD, Organi-

sation for Economic Co-operation and Development. Organisationen har utarbetat en 

modell för hur skatteavtal mellan medlemsländerna kan och bör se ut.5 OECD:s högsta be-

slutande instans rekommenderar medlemsstaterna att följa modellavtalet när avtal ingås och 

påpekar även att kommentarerna är av betydelse vid tolkning av skatteavtal.6 Sverige har 

valt att följa modellavtalet vid ingåendet av skatteavtal.7I anslutning till modellavtalet har 

OECD utarbetat kommentarer som förtydligar artiklarnas innebörd och hur dessa ska tol-

kas.8 OECD rekommenderar medlemsstaterna att följa kommentarerna vid tolkning av 

skatteavtal. Det är dock inte bindande för medlemsstaterna utan endast en rekommendat-

                                                 
1 Mattias Dahlberg, Internationell beskattning s. 23. 

2 1 § i introduktionsavsnittet till OECD:s modellavtal.  

3 Mattias Dahlberg, Fast driftställe-ett begrepp på drift?, Skattenytt nr 12, 1993, s. 712-723. 

4 Gustaf Lindencrona, Dubbelbeskattningsavtalsrätt s. 24. 

5 http://www.oecd.org Information om Sveriges medlemskap i OECD, finns att hitta under ”Countries” och 
sedan  ”Sverige”.  

6 OECD Recommendation of the OECD Council concerning the Model Tax Convention on Income and 
Capital, 1997. Doc C(97)195/final). 

7 Prop. 1986/87:30 s. 41. 

8 29 § i introduktionsavsnittet till OECD:s modellavtal. 

http://www.oecd.org/
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ion. I svensk praxis har kommentarerna erhållit ett högt värde vid tolkning av skatteavtal 

särskilt vid tolkningssvårigheter av artiklarna.9 

En av artiklarna i modellavtalet rör den situation då ett företag väljer att etablera sig utom-

lands genom ett så kallat fast driftställe. Ett fast driftställe utgör en del av samma bolag och 

saknar egen rättskapacitet.10 Sverige har rätt att beskatta utländska juridiska personer som 

har fast driftställe här enligt 6 kap 11 § 1 st 1 p IL. Det är viktigt för utländska företag att 

enkelt kunna ta reda på vad som betraktas vara ett fast driftställe enligt svensk nationell rätt 

eftersom det annars kan uppstå internationell juridisk dubbelbeskattning och företag vill 

troligtvis inte behöva beskatta samma inkomst två gånger. Det är även viktigt för Sverige 

att veta om det finns en rätt att beskatta inkomsten från verksamheten.  

I artikel 5 i modellavtalet stadgas definitionen av fast driftställe och i svensk rätt stadgas 

den i 2 kapitlet 29 § IL. I dagsläget anger varken artikel 5 i modellavtalet eller Inkomstskat-

telagen hur lång tid som krävs för att en plats ska anses utgöra ett fast driftställe. Det finns 

en önskan från affärslivet om förutsebarhet gällande när ett fast driftställe uppkommer, 

varför en förändring av kommentaren till artikel 5 är av betydelse.  

OECD publicerade den 12 oktober 2011 ett förslag om ändring av kommentaren till artikel 

5. Fram till den 10 februari 2012 har intresserade parter haft möjlighet att kommentera för-

slaget. Tanken är att förslaget ska utvärderas för att därefter arbetas in i nästa utgåva av 

OECD:s modellavtal som förväntas publiceras 2014.11 Eftersom Sverige i de flesta skatte-

avtal med andra länder väljer att följa modellavtalet så innebär det att en förändring av 

kommentaren till artikel 5 angående fast driftställe blir av betydelse såväl vid ingåendet av 

nya avtal som för befintliga avtal. 

 Syfte och avgränsning 1.2

Syftet med uppsatsen är att undersöka om förslaget om ändring av kommentaren till artikel 

5 i OECD:s modellavtal, angående den tid som krävs för att en plats ska bedömas utgöra 

ett fast driftställe, stämmer överens med svensk rätt. 

                                                 
9  RÅ 1987 ref 158, RÅ 1995 not 68 och RÅ 1996 ref 84. 

10 Mattias Dahlberg, Internationell beskattning s. 52. 

11 OECD Förslaget ” Interpretation and application of article 5 (Permanent establishment of the OECD 
Model Tax Convention).   
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I OECD:s förslag beträffande ändring av kommentaren till artikel 5 behandlas ett flertal-

olika frågor. I denna uppsats kommer dock endast vikt läggas vid den del av förslaget som 

berör tidsfrågan och resterande förslag lämnas på grund av utrymmes- och tidsskäl utan av-

seende. Eftersom tidsfrågan är ett led i bedömningen av rekvisitet stadigvarande kommer 

uppsatsens fokus ligga på det rekvisitet. För att fast driftställe ska anses föreligga krävs även 

att rekvisiten plats och affärsverksamhet är uppfyllda. Syftet med uppsatsen är inte att fast-

ställa när fast driftställe föreligger utan att utreda innebörden av rekvisitet stadigvarande 

och hur det bedöms i svensk rätt. Därmed berörs kriterierna plats och affärsverksamhet 

endast i den mån det krävs för förståelsen av ämnet som helhet.  

För att förstå vikten av att definitionen av fast driftställe är tydlig berörs artikel 7 i modell-

avtalet i viss mån och detsamma gäller avseende begränsad skattskyldighet enligt IL. Pro-

blem som kan uppstå vid fastställandet av vilka inkomster som kan hänföras till det fasta 

driftstället lämnas helt och hållet utanför denna uppsats då det inte är av relevans för att 

besvara syftet. 

Det finns ytterligare praxis som behandlar fast driftställe än den som redogörs för i uppsat-

sen. Endast ett urval av rättsfall presenteras då det inte är motiverat med hänsyn till tids- 

och utrymmesskäl att lämna plats åt all praxis.  

 Metod och material 1.3

Syftet i uppsatsen besvaras i första hand genom IL och då främst 2 kapitlet 29 § IL ef-

tersom det är här det stadgas om fast driftställe. För att förstå syftet bakom 2 kapitlet 29 § 

IL och kopplingen till fast driftställe i OECD:s modellavtal studeras Prop. 1986/87:30 ef-

tersom det är här kopplingen till fast driftställe i modellavtalet görs.  

För att kunna förstå när rekvisiten som finns uppställda i 2 kapitlet 29 § IL är uppfyllda och 

när de tillämpas studeras praxis och då avgöranden från HFD.12 I de utvalda rättsfallen be-

handlas inte alla frågor som domstolen tar ställning till utan endast de som är av relevans 

för uppsatsen. Vidare hämtas information från handledningar författade av Skatteverket. 

Handledningarna är avsedda att användas inom Skatteverket vid bland annat handläggning 

av ärenden. Eftersom handledningarna visar på hur det går till i praktiken ligger de därför 

närmare till hands att använda sig av än doktrin, då det i doktrin framgår hur det i teorin 

bör vara och eftersom uppsatsen bygger på vad förslaget skulle innebära i praktiken så till-

                                                 
12 HFD var tidigare Regeringsrätten. 
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mäts handledningarna större betydelse i uppsatsen. I uppsatsen tillmäts därför ett högre 

rättskällevärde Skatteverkets handledningar än doktrin.  

Doktrin används för att skapa en djupare förståelse för ämnet och artiklar användas i upp-

satsen som ett komplement till andra rättskällor och för en bättre förståelse för skatteavtal 

och förhållandet mellan intern rätt och internationell skatterätt. De tillmäts dock inte lika 

högt rättskällevärde som övriga rättskällor.  

För att förstå hur artikel 5 i OECD:s modellavtal ska tolkas hämtas vägledning från kom-

mentaren. OECD:s förslag om ändring av kommentaren till fast driftställe studeras för att 

förstå problematiken kring den nuvarande lydelsen av kommentaren och den tilltänkta för-

ändringen för att sedan kunna jämföra om det är i enlighet med svensk rätt.  

Då det är kommentaren som är föremål för ändring studeras introduktionsavsnittet till 

modellavtalet, dock behandlas endast den del där det framförs vilken vikt medlemsstaterna 

bör tillmäta senare ändringar i kommentaren.  

Det redogörs även för skatteavtal eftersom det är av vikt för uppsatsen då problematiken 

om fast driftställe görs gällande först när en utländsk juridisk person har fast driftställe i 

Sverige och skatteavtalet kan komma att påverka hur det fasta driftstället ska beskattas. Det 

är även av vikt att förstå när intern rätt kolliderar med skatteavtalen och vad som sker i en 

sådan situation.  

 Disposition 1.4

Uppsatsen inleds med en redogörelse för syftet bakom skatteavtal och hur det förhåller sig 

till svensk rätt men även hur skatteavtal ska tolkas eftersom det är av betydelse för förståel-

sen av ämnet. Kommentarens värde vid tolkning av fast driftställe i intern rätt klargörs ef-

tersom det är den som är föremål för ändring. I avsnittet därefter presenteras fast driftställe 

i intern rätt och det redogörs för utvalda mål från HFD. I slutet av avsnittet görs en jämfö-

relse av rättsfallen. Fortsättningsvis ska definitionen av fast driftställe enligt OECD att re-

dogöras för eftersom bestämmelsen i IL bygger på modellavtalet. Därefter presenteras 

OECD:s förslag om ändring av kommentaren till artikel 5 i modellavtalet och en jämförelse 

görs av kommentarens tidigare lydelse och den reviderade lydelsen. Uppsatsen avslutas 

med en analys av kommentarens betydelse och huruvida OECD:s förslag stämmer överens 

med svensk rätt som avslutas med en slutsats.  
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2  Skatteavtal 

 Allmänt 2.1

Ett skatteavtal är ett avtal som ingåtts av Sverige med en annan stat eller utländsk jurisdikt-

ion i syfte att undvika dubbelbeskattning på inkomst och på förmögenhet, så till vida inte 

annat stadgas eller framgår av sammanhanget.13 Skatteavtal är folkrättsliga avtal vilket inne-

bär att stater ingår avtal med varandra. Svensk rätt präglas av ett dualistiskt synsätt på inter-

nationella avtal vilket innebär att den nationella rätten och den internationella rätten inte 

utgör ett och samma rättssystem. För att skatteavtal ska bli tillämpliga och kunna åberopas 

av enskilda och myndigheter inför nationell domstol krävs införlivande i svensk rätt, vilket 

sker genom en speciell lag.14  

 Syftet med skatteavtal 2.2

Det primära syftet med skatteavtal är att undanröja eller åtminstone lindra internationell ju-

ridisk dubbelbeskattning.15Andra syften är att förhindra skatteflykt genom utbyte av upp-

lysningar mellan de avtalsslutande staternas myndigheter, främja investeringar mellan av-

talsparterna genom att parterna bestämmer lägre källskatt på exempelvis utdelning eller ge-

nom att undanta vissa inkomster helt från beskattning.16 En annan funktion hos skatteavtal 

är att de fördelar beskattningsrätten mellan de avtalsslutande staterna.17 Det finns både för- 

och nackdelar med skatteavtal. En fördel är att avtalet i varje enskilt fall kan anpassas efter 

parternas önskan, en nackdel är att dubbelbeskattningsavtalsrätten många gånger skiljer sig 

från land till land. Det är olika regler som gäller beroende på vilket land en person förvär-

var inkomst ifrån eftersom det är olika dubbelbeskattningsavtal som görs gällande. Inter-

nationella organisationer försöker genom samarbete åstadkomma en mer enhetlig reglering 

av internationell skatterätt.18 

                                                 
13 2 kap 35 § Inkomstskattelagen. 

14 Mattias Dahlberg, Internationell beskattning s. 162 f. 

15 3 § i introduktionsavsnittet till OECD:s modellavtal. 

16 16 § i introduktionsavsnittet till OECD:s modellavtal. 

17 SKV, handledning för internationell beskattning 2011 s. 511. 

18 Gustaf Lindencrona, Dubbelbeskattningsavtalsrätt s. 41. 
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 Förhållandet mellan intern rätt och skatteavtal  2.3

En stats beskattningsrätt kan endast begränsas genom ingåendet av skatteavtal vilket för 

svensk del innebär att om en inkomst inte är skattepliktig enligt IL men enligt skatteavtalet 

får Sverige ändå inte beskatta inkomsten ifråga.19 Genom praxis har fastslagits att skatteav-

tal som har införlivats i intern rätt genom en så kallad införlivandelag har företräde framför 

svensk intern lagstiftning förutsatt att den svenska interna rätten kommit till före skatteav-

talet. Skatteavtal har i undantagsfall även företräde framför svensk intern lagstiftning som 

kommit till efter skatteavtalet.20 

 Tolkning av skatteavtal 2.4

I RÅ 1996 ref. 84 fastställde HFD att 1969 års Wienkonvention om tolkningen av internat-

ionella traktater är tillämplig när domstolar, skattemyndigheter och enskilda tolkar skatteav-

tal. Av art 31 Wienkonventionen framgår att en traktat ska tolkas objektivt, med det menas 

att det är vad avtalsparterna avsett att innebörden av ett begrepp ska vara vid ingåendet av 

avtalet som är av betydelse. I samma mål framställde HFD allmänna riktlinjer för att be-

stämma vad parterna avsett med en bestämmelse i ett skatteavtal och anförde att utöver 

dessa bör, inom internationell beskattning, vikt läggas vid OECD:s modellavtal med dess 

tillhörande kommentarer. Vidare anförde HFD att om ett skatteavtal eller en bestämmelse i 

ett skatteavtal till stora delar stämmer överens med modellavtalet finns anledning att förut-

sätta att parterna avsett att uppnå ett resultat som stämmer överens med rekommendation-

erna från OECD. Detta innebär att kommentaren till artikel 5 i modellavtalet kan ge väg-

ledning då svensk domstol tolkar fast driftställe i skatteavtal.  

En följd av att skatteavtal både är folkrättsliga avtal mellan stater men även en del av staters 

interna rätt är att avtalen ska tolkas enligt både internationell och intern rätt. Tolkningstvis-

ter som avser skatteavtalen prövas inte av någon internationell domstol utan av den ifråga-

varande statens domstolar.21 I introduktionsavsnittet till modellavtalet framgår att vid tolk-

ning av skatteavtal ska senare ändringar i kommentarerna beaktas oavsett om avtalet ifråga 

ingåtts före ändringen av kommentarerna.22 OECD uttrycker i kommentaren att ändringar i 

                                                 
19 SKV, handledning för internationell beskattning 2011 s. 513. 

20 RÅ 2010 ref. 112.  

21 Mattias Dahlberg, Fast driftställe-ett begrepp på drift?, Skattenytt nr 12, 1993. 

22 35 § i introduktionsavsnittet till OECD:s modellavtal. 



 

 
8 

kommentarerna kan delas in två grupper nämligen de ändringar som är utformade till följd 

av ändringar av artiklarna och de ändringar i kommentaren som avser att förtydliga artik-

larna eller som är tillägg till artiklar som inte är föremål för förändring. Enligt OECD kan 

den senare gruppen av ändringar, det vill säga förtydliganden eller tillägg, användas vid 

tolkning av skatteavtal även om de ingåtts före ändringen ifråga.23 Medlemsstater kan göra 

anmärkningar till innehållet i kommentarerna om det finns delade åsikter om hur artikeln 

som kommentaren avser ska tolkas.24 

 Skatteverket har yttrat sig över vilken vikt som kan tillmätas kommentaren i förhållande till 

definitionen av fast driftställe i 2 kap. 29 § IL och framför att vid tolkning av bestämmelsen 

i intern rätt bör vägledning hämtas från kommentaren eftersom den svenska definitionen 

bygger på den som finns i OECD:s modellavtal.25 I artikel 3.2 i modellavtalet finns en tolk-

ningsregel som innebär att då skatteavtal som bygger på modellavtalet tillämpas av med-

lemsstaterna ska, i varje fall det i avtalet förekommer uttryck vars betydelse inte särskilt har 

angetts, uttryckets betydelse anses ha den betydelse som det har enligt gällande skattelag-

stiftning i det landet. För svensk del innebär det att bestämmelsen ska ha samma betydelse 

som den har IL. 

 Sammanfattande kommentar 2.5

Ändringar i form av förtydliganden och tillägg till kommentarer i modellavtalet bör beaktas 

av medlemsstaterna även vid tolkningen av redan ingångna skatteavtal. Genom praxis har 

fastslagits att svenska domstolar bör använda kommentarerna vid tolkningen av skatteavtal 

som bygger på modellavtalet. SKV anser att kommentaren till artikel 5 inte enbart bör till-

lämpas vid tolkning av skatteavtal utan även vid tolkning av 2 kap. 29 § IL eftersom den ut-

formats efter modellavtalet. Att vid tolkning av begreppet fast driftställe i intern rätt till-

mäta kommentaren betydelse kan få effekten att det i vissa avseenden medför en utvidg-

ning och i andra avseenden en inskränkning av begreppet. En förändring av kommentaren 

till fast driftställe i modellavtalet är av betydelse då Sverige ingår nya avtal, men även för 

redan ingångna avtal. Med tanke på att skatteavtal enligt svensk rätt ska tolkas utifrån vad 

parterna avsett med en bestämmelse i ett skatteavtal kan det bli problematiskt då en revide-

                                                                                                                                               
 
23 35 § i introduktionsavsnittet till OECD:s modellavtal. 

24 30 § i introduktionsavsnittet till OECD:s modellavtal. 

25 Handledning för beskattning av inkomst vid 2012 års taxering s.1389. 
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rad kommentar bör beaktas av domstolen även vid tolkningen av redan ingångna avtal ef-

tersom det kan skilja sig från vad som anges i kommentaren. Att nationella domstolar an-

vänder sig av kommentaren till modellavtalet vid tolkning av skatteavtal bör bidra till en 

mer enhetlig reglering av internationell skatterätt. Den här förändringen som är föremål för 

analys i denna framställning, kan innebära en förändring för Sverige eftersom kommenta-

ren till modellavtalet vissa gånger ska tas hänsyn till vid tolkningen av skatteavtal som in-

gåtts före ändringen men även vid ingående av nya skatteavtal. Skatteavtal som ingicks före 

ändringen kan komma att få en innebörd vid tolkningen som inte stämmer överens med 

vad avtalsparterna avsåg från början.  
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3 Fast driftställe 

 Allmänt  3.1

En begränsat skattskyldig person är endast skattskyldig för inkomst med stark anknytning 

till Sverige, vilket är ett uttryck för källstatsprincipen.  Att ett företag har ett fast driftställe i 

Sverige anses vara en stark anknytning som grundar skattskyldighet för inkomst av närings-

verksamhet.26 Det innebär att det måste göras en bedömning huruvida ett utländskt företag 

bedriver näringsverksamhet från ett fast driftställe i Sverige. Vidare stadgas i 3 kapitlet 18 §  

2 st IL att en begränsat skattskyldig person är skattskyldig för ersättning i form av periodvis 

utgående avgift för att materiella eller immateriella tillgångar utnyttjas samt för royalty ef-

tersom dessa anses som inkomst från fast driftställe, förutsatt att ersättningen kommer från 

en näringsverksamhet med ett fast driftställe i Sverige.27 Fokus ligger på det betalande före-

taget, om detta har ett fast driftställe här så är det skattskyldigt för royalty inkomsten i Sve-

rige. Det spelar således ingen roll om det utländska bolaget inte har något fast driftställe här 

eftersom mottagaren anses delaktig i utbetalarens näringsverksamhet och får därför ett fast 

driftställe.28 

 Inkomstskattelagen 3.2

3.2.1  2 kapitlet 29 § IL 

Definitionen av fast driftställe i 2 kapitlet 29 § IL har utarbetats med OECD:s modellavtal 

som förebild.29 Av förarbetena framgår att det vid införandet av fast driftställe i IL ansågs 

viktigt att den beskattningsrätt som erhålls från den interna rätten är lika omfattande som 

den beskattningsrätt som tillskrivs Sverige från ingångna skatteavtal.30 Vad Sverige får be-

skatta som inkomst från fast driftställe måste rymmas inom såväl skatteavtalen som ingåtts 

som inom IL. Den beskattningsrätt som tillkommer Sverige enligt skatteavtalen och den 

enligt IL bör därför så långt möjligt stämma överens. I 2 kapitlet 29 § 1 st IL stadgas att 

med fast driftställe för näringsverksamhet åsyftas en stadigvarande plats för affärsverksam-

                                                 
26 6 kap 11 § 1 st 1 p IL. 

27 6 kap 11 § 3st IL. 

28 Prop. 2003/04:126. 

29 Prop. 1986/87:30 s. 42 och Prop. 1999/2000:2 del 2 s. 47. 

30  A.A. 
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het varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs. Dessa tre rekvisit ska samtliga vara upp-

fyllda för att det ska konstituera fast driftställe. I paragrafens andra stycke följer en lista 

som statuerar vad som särskilt utgör ett fast driftställe såsom kontor, filial, fabrik, plats för 

byggnads-, anläggnings-eller installationsverksamhet, plats för företagsledning, verkstad, 

fastighet som är en lagertillgång i näringsverksamhet samt gruva, olje-eller gaskälla, sten-

brott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar. Listan är dock inte uttömmande. 

Fastighet som lagertillgång finns inte i artikel 5 i modellavtalet, syftet bakom införandet i 

svensk rätt är bland annat att Sverige ska kunna beskatta begränsat skattskyldiga för in-

komst av tomtrörelse.31 

Ett fast driftställe kan existera även om kriterierna i första stycket inte är uppfyllda, nämli-

gen då någon är beroende agent. Det innebär att någon är verksam för en näringsverksamhet 

och har fått en fullmakt som denne regelmässigt använder för att ingå avtal för den ut-

ländske näringsidkarens vägnar. Med regelmässigt menas att agentens vistelse i Sverige inte 

endast är tillfällig. Om det däremot är fråga om en oberoende agent föreligger det inte något 

fast driftställe i Sverige. Med oberoende agent menas att någon bedriver verksamhet här i 

landet genom exempelvis förmedling av mäklare, kommissionär eller någon annan obero-

ende agent om detta inte ingår i agentens vanliga näringsverksamhet.32  

I modellavtalets artikel 5 anges en tidsgräns för när byggnads-, anläggnings- eller installat-

ionsarbeten ska anses utgöra fast driftställe. Artikeln fastställer att arbetet ska utföras i 

minst tolv månader innan fast driftställe uppkommer. I intern rätt finns ingen tidsgräns an-

given för när de nämnda arbetena ska anses utgöra fast driftställe i Sverige. I de flesta skat-

teavtal framgår dock en tidsgräns som måste överskridas för att ett utländskt företag som 

bedriver byggnadsprojekt ska anses ha ett fast driftställe i Sverige. Tidsperioden i de 

svenska skatteavtalen varierar från sex till tolv månader, tiden börjar löpa från och med att 

det sker en fysisk etablering. Vad som ingår i byggnadsprojektet är beroende av innehållet i 

avtalet, tid för förberedande arbete ingår såsom att inrätta ett kontor varifrån planering sker 

för byggarbetsplatsen. Då byggföretaget lämnar byggarbetsplatsen anses arbetet avslutat. 

Tillfälliga avbrott i byggarbetet som beror på exempelvis vädret räknas in i projekttiden. 

                                                 
31 Prop. 1986/87:30 s. 42 f. och RÅ 1991 not. 228. 

32 2 kap. 29 § 3-4st Inkomstskattelagen. 
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När ett utländskt företag bedriver åtskilliga projekt i Sverige ska varje projekt bedömas en-

skilt under förutsättning att de inte har något geografiskt eller ekonomiskt samband. 33 

3.2.2  Plats 

Plats är ett av rekvisiten som ska vara uppfyllda för att ett fast driftställe ska anses föreligga. 

Platsen måste vara fysisk på fast eller lös grund, exempelvis kan en del av ett rum i bosta-

den utgöra en sådan plats. En server för internethandel, en anvisad plats på ett torg och ett 

skrivbord på en oljeplattform utgör andra exempel. Däremot kan inte immateriella rättig-

heter, värdepapper eller bankkonton utgöra en sådan plats som det är frågan om. Det upp-

ställs inget krav på att det ska finnas en rätt att utnyttja platsen vilket innebär att en lånad 

plats kan vara tillräckligt för att rekvisitet ska anses uppfyllt.34  

3.2.3  Stadigvarande 

Vad som menas med stadigvarande framgår inte av lagtext då det inte finns någon tidspe-

riod fastställd i IL. Vanligen anses en verksamhet som bedrivs i över 6 månader uppfylla 

kravet på stadigvarande. Då ett utländskt företag bedriver verksamhet uteslutande i Sverige 

kan affärsverksamheten komma att utgöra ett fast driftställe även om den bedrivs i mindre 

än sex månader, som exempelvis vid säsongsarbete. Detta gäller oavsett om verksamheten 

endast bedrivs under en säsong men förutsätter att liknande verksamhet inte utövas i hem-

landet. Det ska vara fråga om verksamhet som enbart bedrivs i Sverige under hela sä-

songen.35 Verksamheten utgör ett fast driftställe från första dagen affärsverksamheten bed-

rivs i Sverige.  

Ett fast driftställe kan även uppkomma då årligen återkommande verksamhet bedrivs. För 

att den ska bedömas som stadigvarande krävs att verksamheten bedrivs årligen på samma 

plats i mer än två till tre månader per år. För att anses som årligen återkommande verk-

samhet ska den bedrivas i mer än tre år. I de fall då verksamhet bedrivs tre månader per år  

i tre år bör ett fast driftställe vanligtvis inte uppkomma. Skatteverket ger ett exempel där en 

säljare som verkar i flera orter kan anses bedriva affärsverksamhet om denne återvänder till 

en och samma plats. Vidare anges att torgförsäljning som sker från en och samma plats re-

                                                 
33Information om fast driftställe för utländska företag. http://www.skatteverket.se.  

34 SKV, handledning för internationell beskattning 2011 s. 236. 

35 Handledning för beskattning av inkomst vid 2012 års taxering s.1390 f. 

http://www.skatteverket.se/
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gelbundet kan ge upphov till fast driftställe.36 Av förarbeten till IL framgår att i flertal re-

missvar uttrycks önskemål om ett klargörande avseende i vilka situationer en affärsverk-

samhet som avses att bedrivas i mindre än sex månader ändå anses utgöra ett fast drift-

ställe.37  

3.3.3  Affärsverksamhet 

På den stadigvarande platsen ska det utländska företagets affärsverksamhet bedrivas. Af-

färsverksamheten ska bedrivas i vinstsyfte. Det måste fastställas vad som utgör företagets 

kärnverksamhet eftersom det är denna verksamhet som ska utövas från den stadigvarande 

platsen för att ett fast driftställe ska uppkomma.38 Kärnverksamhet kan beskrivas som en 

verksamhet som är en viktig och betydelsefull del av företagets affärsverksamhet. Som ex-

empel på sådan verksamhet nämns bemanningsföretag. Ett bemanningsföretags kärnverk-

samhet är vanligtvis uthyrning av personal eller bemanning. Ett bemanningsföretag kan 

hyra ut personal i utlandet och ha personal som arbetar med bemanning i hemviststaten. 

En person som sänds till Sverige för att bemanna ett företag kommer många gånger inte att 

arbeta med samma verksamhet som det sändande företagets kärnverksamhet, det vill säga 

bemanningsverksamhet. Ett fast driftställe kan däremot uppkomma om ett utländskt be-

manningsföretag har personal i Sverige som hjälper företaget med dess tjänster. 39 

 Sammanfattande kommentar  3.3

Det framgår inte av ordalydelsen i 2 kapitlet 29 § IL hur länge en affärsverksamhet kan be-

drivas i Sverige innan den utgör ett fast driftställe. Det framgår dock av SKV:s handledning 

för internationell beskattning40 att en affärsverksamhet som bedrivs i över sex månader 

vanligen anses utgöra ett fast driftställe. Dock finns det undantag. Affärsverksamhet som 

bedrivs under en kortare tid än sex månader kan i vissa fall utgöra ett fast driftställe. Ett av 

undantagen är då affärsverksamhet uteslutande bedrivs i Sverige exempelvis vid säsongsar-

bete. Säsongsarbete varar många gånger under en kortare tid än sex månader, det framgår 

                                                 
36 Handledning för beskattning av inkomst vid 2012 års taxering s.1390 f 

37 Prop. 1986/87:30 s. 42. 

38 Handledning för beskattning av inkomst vid 2012 års taxering s.1390 f. 

39 A.A. 

40 SKV, handledning för internationell beskattning 2011 s. 236 se även Handledning för beskattning av inkomst vid 
2012 års taxering s.1390 f. 
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dock inte vad som anses utgöra säsongsarbete. Det andra undantaget är då årligen åter-

kommande affärsverksamhet bedrivs i Sverige.  För att den ska anses som årligen åter-

kommande affärsverksamhet måste den bedrivas i fler än tre år och i mer än två till tre må-

nader per år. Förarbeten visar på att det finns önskemål om förtydligande beträffande un-

dantagen till huvudregeln. Det kan ifrågasättas om undantaget är tillämpligt när affärsverk-

samhet bedrivs i samma land i två månader per år under fyra år och det inte är fyra år i 

följd. Andra frågor som dyker upp är från vilket år det börjar räknas som fast driftställe och 

vilka arbeten som anses vara säsongsarbeten. Undantagen till huvudregeln är inte särskilt 

tydliga, vilket leder till en oförutsebarhet bland företag om när fast driftställe uppkommer.  

 Praxis 3.4

3.4.1 RÅ 1991 not 228 

En person med tidigare hemvist i Sverige som flyttat till Belgien avyttrar en andel i en 

svensk fastighet. Enligt svensk rätt utgör fastighetsandelen omsättningstillgång i en verk-

samhet avseende handel med fastigheter. Realisationsvinsten som uppstår vid avyttringen 

är enligt svensk rätt skattepliktig. För beskattning i Sverige krävs att affärsverksamhet bed-

rivs från ett fast driftställe i Sverige enligt skatteavtalet. Vid bedömningen av kriteriet ”sta-

digvarande” hämtas vägledning från kommentaren till artikel 5 i modellavtalet som före-

skriver att det med stadigvarande menas att platsen för affärsverksamhet ska vara geogra-

fiskt bestämd och ha en viss grad av varaktighet. Fastigheten anses vara geografiskt be-

stämd och eftersom den innehafts i flera år är det inte endast tillfälligt, därmed bedöms 

kravet på stadigvarande uppfyllt. Även vid bedömningen av ”i vilken företagets verksamhet 

helt eller delvis bedrivs”41 hämtas vägledning från kommentaren. Företagets verksamhet 

måste bedrivas från den stadigvarande platsen, vilket vanligtvis betyder att personer som på 

något sätt är beroende av företaget exempelvis personal sköter verksamheten i det land där 

den stadigvarande platsen finns. HFD anför att själva fastighetsinnehavet som sådant, en-

ligt intern rätt, medför att verksamhet bedrivs och att det som föreskrivs i kommentaren 

inte behöver betyda att företaget måste ha personal på plats oavsett vad det är för slags 

verksamhet. Fastigheten anses därför utgöra fast driftställe. 

                                                 
41 Av 2 kapitlet 29 § Inkomstskattelagen framgår att kriterierna för fast driftställe är att det ska vara en stadig-

varande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs. 
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3.4.2 RÅ 1998 not 188 

Ett tyskt företag vill inrätta ett kontor i Sverige och undrar om det innebär att företaget får 

fast driftställe i Sverige.42 I bedömningen tas hänsyn till kommentaren till artikel 5 i modell-

avtalet och det konstateras att det planerade kontoret utan tvekan är en stadigvarande plats 

för företagets affärsverksamhet särskilt med tanke på vilka arbetsuppgifter de anställda på 

kontoret ska utföra såsom att ”bedriva uppsökande verksamhet hos potentiella kunder”. 

Verksamheten anses som delvis bedriven från kontoret och fast driftställe föreligger enligt 

såväl 2 kapitlet 29 § IL som skatteavtalet ifråga. 

3.4.3  RÅ 2001 ref 38  

Frågan i målet är huruvida en skogsfastighet i Sverige anses utgöra ett fast driftställe. Äga-

ren till en skogsfastighet, vars tidigare hemvist var Sverige, flyttade till Belgien. Efter flytten 

ingås avtal med ett företag i Sverige angående skötsel av fastigheten. Kort tid därefter avytt-

ras fastigheten. Kapitalvinsten som uppstod vid avyttringen ansågs skattepliktig enligt 

svensk rätt. För att rätt till beskattning av kapitalvinst ska föreligga i Sverige fordras att fast 

driftställe föreligger enligt skatteavtalet. HFD yttrar att blott ägandet och förvaltningen av 

en fastighet inte i sig behöver utgöra fast driftställe. För att fast driftställe ska föreligga 

krävs att verksamhet bedrivs av ägaren och att det är att anse som företag. HFD tillämpar 

artikel 5 i modellavtalet och anför att det ska vara fråga om en stadigvarande plats för af-

färsverksamhet och vad gäller företag som bedriver skogsbruk ska dessa anses ha fast drift-

ställe även om det inte finns plats för företagsledning, kontor, filial med mera i den andra 

staten. Vilken verksamhet som bedrivs är av vikt vid bedömningen om fast driftställe före-

ligger. På grund av ägarens inflytande och ekonomiska engagemang i verksamheten be-

döms att skogsbruket bedrivits även efter ingåendet av skötselavtalet. Avtalet kan inte in-

nebära att skogsbruket tagits över helt och hållet av det andra bolaget, varför fast driftställe 

ansågs föreligga.  

3.4.4 RÅ 2009 ref 91  

Målet berör ett norskt bolag vars ägare är bosatt i Sverige och bedriver kapitalförvaltning 

för bolagets räkning. Det framgår att bolaget inte har något kontor eller adress i Sverige 

och när instruktioner lämnas till banken ska det ske via personliga besök och telefonkon-

takt, från vilken plats det ska ske beror på omständigheterna. I det fall det är lämpligt ska 

                                                 
42 Kontor räknas upp i listan i 2 kapitlet 29 § IL för vad som särskilt innefattar uttrycket fast driftställe. 
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banken kontaktas från ägarens arbetsplats eller bostad i Sverige. Frågan i målet är om det 

norska bolaget har fast driftställe enligt 2 kapitlet 29 § IL. 43Diskussion förs kring uttrycken 

näringsverksamhet och affärsverksamhet och om dessa innebär en begränsning till en viss 

typ av näringsverksamhet. Vägledning hämtas från modellavtalet och där framkommer att 

det inte finns stöd för att näringsverksamhet ska tolkas snävt och därmed anses bolaget be-

driva näringsverksamhet. Kapitalförvaltning omfattas av uttrycket affärsverksamhet i 2 ka-

pitlet 29 § IL. Nästa fråga är om bolaget har en stadigvarande plats för affärsverksamhet i 

Sverige. Återigen hämtas vägledning från kommentaren till artikel 5 där det framgår att det 

kan anses som tillräckligt att ett bolag har ett visst utrymme till sitt förfogande för att det 

ska anses uppfyllt. Det krävs inte att bolaget har någon annan juridisk rätt att använda loka-

lerna. Det räcker således att dessa används i bolagets verksamhet och står till dess förfo-

gande. Av omständigheterna i målet framgår att det inte finns en bestämd lokal för verk-

samheten. Bolagets ägare kan komma att lämna sina sälj- och köp instruktioner till banken 

från sin bostad och det kan antas att även annat arbete avseende kapitalförvaltning åt-

minstone delvis kommer att utföras från bostaden. Bostaden ansågs därför vara en stadig-

varande plats för affärsverksamhet som utgör fast driftställe. 

 Tolkning av rättsfallen 3.5

3.5.1 RÅ 1991 not 228 

Modellavtalet och kommentaren till artikel 5 tillämpas vid tolkningen av skatteavtalet då det 

inte framgår särskilt tydligt vad som avses med bestämmelser i skatteavtalet. Det tyder på 

att vad som anses ha varit parternas avsikt med bestämmelsen inte alltid behöver vara av-

görande eftersom HFD väljer att använda kommentaren för vägledning. I kommentaren 

föreskrivs att det med stadigvarande avses en geografiskt bestämd plats som ska ha en viss 

grad av varaktighet. I målet anses stadigvarande vara uppfyllt och HFD grundar tolkningen 

av stadigvarande helt och hållet på kommentaren. Ingen utredning görs om rekvisitet sta-

digvarande är uppfyllt, det konstateras enbart att så är fallet eftersom fastigheten är geogra-

fiskt bestämd och eftersom det framgår att den innehafts i flertal år. I rättsfallet har det inte 

ansetts nödvändigt att bedöma varaktigheten då det är uppenbart att det är uppfyllt. Kom-

mentaren är dessutom av betydelse vid bedömningen om verksamheten helt eller delvis be-

drivs från den stadigvarande platsen. Med det menas vanligen att exempelvis personal skö-

                                                 
43 Rekvisiten för fast driftställe för näringsverksamhet enligt intern rätt är att det ska vara en ”stadigvarande 

plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs.”. 
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ter verksamheten från den stadigvarande platsen. HFD menar på att det inte behöver be-

tyda att företaget måste ha personal på plats och konstaterar att själva fastighetsinnehavet 

som sådant medför att verksamheten vanligen bedrivs därifrån. Detta visar på att HFD 

hämtar vägledning från kommentaren för att sedan tolka innehållet i den för att slutligen 

komma fram till en egen tolkning. 

3.5.2 RÅ 1998 not 188 

HFD bedömer att kontor tveklöst utgör en stadigvarande plats för affärsverksamhet i och 

med att det finns uppräknat i listan i 2 kapitlet 29 § IL. I målet ska personal kontakta po-

tentiella kunder från kontoret vilket innebär att affärsverksamheten delvis kommer bedrivas 

från kontoret därav föreligger fast driftställe. Detta är en skillnad jämfört med RÅ 1991 not 

228 där HFD ansåg att det inte krävs att verksamheten helt eller delvis bedrivs från den 

stadigvarande platsen. I båda rättsfallen väljer HFD att tillämpa kommentaren till artikel 5 

vid tolkningen av skatteavtalet. Fast driftställe ansågs föreligga enligt såväl intern rätt som 

enligt skatteavtalet ifråga. I bedömningen nämner HFD ingenting om verksamhetens var-

aktighet, istället läggs vikt vid om affärsverksamhet bedrivs från kontoret eller ej.  

3.5.3   RÅ 2001 ref 38 

HFD lägger vikt vid bedömningen av vilken affärsverksamhet som bedrivs och konstaterar 

att företag som bedriver skogsbruk anses ha fast driftställe även om företaget inte har plats 

för företagsledning, kontor eller något liknande i den andra staten. Det avgörande i domen 

är ägarens engagemang och ekonomiska inflytande över verksamheten. Även om någon 

annan enligt avtalet skött fastigheten ansågs ändå ägaren bedriva skogsbruk. I målet konsta-

teras att verksamheten måste bedrivas helt eller delvis för att skogsfastigheten ska kunna 

utgöra fast driftställe till skillnad från RÅ 1991 not 228 ansågs själva fastighetsinnehavet i 

sig att verksamhet bedrivs. I RÅ 1998 och i målet ifråga nämns inget angående verksamhet-

ens varaktighet vilket det däremot görs i RÅ 1991 not 228. 

3.5.4  RÅ 2009 ref 91 

Vid bedömningen om fast driftställe föreligger enligt 2 kapitlet 29 § IL och enligt skatteav-

talet tillämpas OECD:s modellavtal och kommentaren till artikel 5 för vägledning. Det är 

en skillnad från ovanstående rättsfall där HFD tillämpar kommentaren vid tolkning av skat-

teavtal, det här fallet tyder på att kommentaren är av betydelse även vid bedömningen om 

fast driftställe föreligger enligt intern rätt. Enligt min mening tyder detta på att kommenta-
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ren har ett starkt inflytande inom svensk rätt. HFD fastställer att ägarens bostad utgör en 

stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten delvis bedrivs. I likhet med 

de tidigare nämnda rättsfallen bortser HFD ännu en gång från en bedömning av tidsa-

spekten. I RÅ 1991 not 228 konstateras det enbart att innehavet är varaktigt. Då det inte 

nämns i något av fallen och det endast konstateras i ett rättsfall tyder det på varaktigheten 

inte är någon större bedömningsfråga. Det kan vara så att det är väldigt tydligt att kriteriet 

är uppfyllt och det inte blir nödvändigt med en bedömning, eller kan det vara så att HFD 

bortser från hur länge verksamhet bedrivs så länge övriga rekvisit är uppfyllda. Praxis visar 

på att det finns en större problematik vid bedömningen angående om det finns en bestämd 

plats varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs.  
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4 OECD:s modellavtal 

 Allmänt  4.1

Sverige är en av 34 medlemsländer i den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD. 

OECD arbetar för ekonomisk utveckling bland medlemsstaterna. Såsom tidigare nämnts 

har organisationen utarbetat ett modellavtal som medlemsländerna bör använda sig av. 44  

 Artikel 7 OECD 4.2

I artikel 7 i modellavtalet stadgas att inkomst av rörelse som ett företag i en avtalsslutande 

stat förvärvar beskattas endast i den staten. Om ett företag bedriver näringsverksamhet 

från ett fast driftställe i en annan stat, då har även denna stat rätt att beskatta företagets in-

komst, dock endast så stor del av inkomsten som kan hänföras till det fasta driftstället. Det 

är på grund av det ovan nämnda som artikeln om fast driftställe utgör en av modellavtalets 

mest betydelsefulla definitionsartiklar. Definitionen av fast driftställe skiljer sig i länders in-

terna lagstiftning och för att underlätta och förenkla beskattning av gränsöverskridande 

verksamhet och en tillämpning av modellavtalet är det därför viktigt att begreppet fast 

driftställe klargörs. 

 Artikel 5 OECD 4.3

Fast driftställe kommer till uttryck i artikel 5 i modellavtalet. Det huvudsakliga syftet med 

fast driftställe i modellavtalet är att en stat med hjälp av definitionen ska kunna avgöra när 

den staten har rätt att beskatta en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i den 

egna staten.45 Skillnaderna mellan definitionen av fast driftställe i modellavtalet och intern 

rätt är få, troligtvis för att den svenska definitionen bygger på den i modellavtalet.46 I artikel 

5.1 finns den generella definitionen av fast driftställe. Där framgår att det ska finnas en sta-

digvarande plats för affärsverksamhet, från vilken företagets verksamhet helt eller delvis 

bedrivs. I artikel 5.2 finns en lista på vad som särskilt utgör ett fast driftställe som är ut-

tömmande och väldigt lik den som finns i IL. En skillnad är att det av listan i IL framgår att 

uttrycket fast driftställe särskilt innefattar fastighet som är en lagertillgång i näringsverk-

                                                 
44  Mattias Dahlberg, Internationell beskattning s. 160 f. 

45 OECD kommentar nr 1 till art. 5. 

46 Prop. 1986/87:30 s. 42. 
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samhet, vilket inte finns med i modellavtalet.47 En annan skillnad som finns mellan 2 kap 

29 § IL och artikel 5 i modellavtal är angående när byggnads, entreprenad- eller anlägg-

ningsarbete ska anses utgöra fast driftställe. I artikel 5.3 stadgas att det föreligger ett fast 

driftställe om arbetet bedrivs minst tolv månader. I IL finns ingen tidsgräns angiven vilket 

betyder att ett fast driftställe enligt svensk rätt kan uppkomma tidigare. Ytterligare en skill-

nad mellan definitionen i intern rätt och modellavtalet är att det i artikel 5.4 finns en lista på 

vad som inte utgör fast driftställe även om kriterierna i artikel 5.1 är uppfyllda, motsvarande 

lista finns inte i IL. Undantagen i listan gäller företag som bedriver verksamhet som är av 

förberedande eller biträdande art,48 det har inte ansetts nödvändigt att ta med dessa undan-

tag i intern rätt.49 I artikel 5.5 finns regler om beroende agent och oberoende agent motsva-

rande bestämmelse finns i 2 kap 29 § IL.  

                                                 
47  2 kap 29 § 2st Inkomstskattelagen. 

48 OECD kommentar nr 21 till art. 5. 

49 Prop. 1986/87:30 s. 43. 
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5 Förslag om ändring av kommentaren till artikel 5 

5.1 Allmänt 

Begreppet fast driftställe har funnits under en längre tid men trots detta dyker det fortfa-

rande upp frågor kring artikel 5 och dess tillämpning i praktiken. Det finns en oro bland fö-

retag över den osäkerhet som råder angående den tid som krävs för att en plats ska anses 

utgöra ett fast driftställe.50 OECD:s skattekommitté tillsammans med en annan arbetsgrupp 

inom organisationen för skattefrågor har undersökt tolkningen och tillämpningen av defi-

nitionen av fast driftställe. Denna grupp har framställt ett utkast som innehåller förslag om 

tillägg och ändringar av kommentaren till artikel 5. Med anledning av förslagens praktiska 

betydelse bjöd arbetsgruppen in intresserade parter att kommentera förslaget fram till den 

10 februari 2012. Tanken är att förslaget ska granskas för att därefter arbetas in i nästa ut-

gåva av OECD:s modellavtal som förväntas publiceras 2014. Rekommendationerna om till-

lägg och ändringar är många. I detta avsnitt kommer endast den del av förslaget som avser 

hur lång tid som krävs för att en plats ska betraktas som fast driftställe presenteras.51  

5.2 Den nuvarande lydelsen i kommentar nr. 6 till artikel 5 

För att ett fast driftställe ska anses föreligga måste platsen för affärsverksamhet ha en viss 

grad av varaktighet om inte affärsverksamheten är av endast tillfällig karaktär. Kommentar 

nr. 6 till artikel 5 i modellavtalet finns för att förtydliga vad som menas med begreppet var-

aktighet.  

Med stadigvarande i modellavtalet åsyftas att affärsverksamheten ska ha en viss grad av 

varaktighet och vara upprättad på en bestämd plats. Det ska således inte vara fråga om 

verksamhet av endast temporär natur. Fast driftställe kan uppkomma även om affärsverk-

samheten endast bedrivs under en kort tid om det beror på att verksamheten till sin natur 

är kortvarig. Det är många gånger svårt att bedöma huruvida det är på grund av verksam-

hetens natur som den bedrivs under en kort tidsperiod eller om det beror på andra om-

ständigheter. Vidare framgår att medlemsländernas praxis inte är konsekvent med avseende 

på kravet gällande varaktighet. Då verksamhet bedrivits under en kortare tid än sex måna-

                                                 
50 OECD förslaget , Interpretation and application of article 5 (Permanent establishment of the OECD Model Tax 

Convention) s. 14. 

 51 OECD förslaget, Interpretation and application of article 5 (Permanent establishment of the OECD Model Tax 
Convention) s. 2.  
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der har det i de flesta fall inte bedömts utgöra ett fast driftställe. Undantag till detta har vi-

sats vara när det varit fråga om verksamhet av återkommande karaktär. Tiden för varje pe-

riod som affärsverksamheten bedrivits har räknats samman med antalet gånger vid bedöm-

ningen om fast driftställe föreligger. Ännu ett undantag är när det utländska företagets 

verksamhet uteslutande utförs i den andra staten. I en sådan situation har anknytningen till 

denna stat ansetts så stark att ett fast driftställe uppkommer.52 Endast tillfälliga avbrott i 

verksamheten medför inte att ett fast driftställes existens upphör. I situationer där en plats 

för affärsverksamhet används regelbundet, under korta perioder men under en längre tid, 

kan verksamheten inte bedömas vara endast tillfällig.53 En verksamhet som från början är 

avsedd att bedrivas under en så kort tidsperiod att den inte kan ge upphov till fast driftställe 

men i själva verket bedrivs under en längre period utgör så småningom ett fast driftställe. 

5.3 Problematiken kring den nuvarande lydelsen 

Som tidigare nämnts finns ett missnöje bland företag över att det saknas regler för hur 

länge en affärsverksamhet kan pågå i en stat till dess den utgör ett fast driftställe i den sta-

ten. Det finns en del oklarheter i kommentaren till artikel 5 och det finns en önskan om 

förtydliganden. Det råder osäkerhet kring hur verksamhetens natur kan förvandla en plats 

vars existens endast är avsedd för en kort tidsperiod till en verksamhet som inte är endast 

tillfällig. Det svåra är att avgöra hur en verksamhet som bedrivs under en kort tidsperiod 

anses utgöra ett fast driftställe och när en verksamhet bedrivs under samma tidsperiod inte 

anses utgöra ett fast driftställe.  

I diskussionsunderlaget föreslås att OECD i kommentaren till artikel 5 anger en minsta 

tidsperiod för hur länge en verksamhet måste bedrivas i en stat innan den ger upphov till 

ett fast driftställe. Vid utformningen av en minsta tidsperiod i kommentaren kan vägledning 

sökas i artikel 15, den föreslagna tidsperioden uppgår till tolv månader därefter betraktas ett 

utländskt företags verksamhet i den andra staten som dess fasta driftställe. En minsta tid 

om tolv månader motiveras av att byggnads, anläggnings -och installationsprojekt många 

gånger kräver en betydande fysisk närvaro och därför bör även andra verksamheter som 

inte kräver samma fysiska närvaro också kunna åtnjuta en tolvmånadersregel.54 Syftet med 

                                                 
52 OECD kommentar nr 6 till art. 5. 

53 OECD kommentar nr 6.1 till art. 5. 

54 OECD förslaget , Interpretation and application of article 5 (Permanent establishment of the OECD Model Tax 
Convention) s. 2. 
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tolvmånadersregeln är att skattemyndigheter och företag i förväg ska kunna avgöra 

huruvida ett fast driftställe kommer uppkomma. Vidare anges att OECD:s användning av 

begreppet verksamhetens art vanligtvis inte ger någon vägledning vid bedömningen om fast 

driftställe föreligger.  

Av förslaget framgår att det är nödvändigt att kommentaren blir tydligare och att språket är 

förståeligt för den typiska läsaren insatt i internationella skattefrågor, skattebetalaren och 

även skattemyndigheterna i medlemsstaterna. Kommentarens lydelse i dagsläget tjänar inte 

sitt syfte om medlemsstaterna och företag som försöker möta kraven i fördragen inte kan 

fastställa vad bestämmelserna egentligen betyder.55 

5.4 Den reviderade lydelsen av kommentar nr. 6 till artikel 5 

Det som slutligen beslutas är att två exempel anges i kommentar 6.1 och 6.2 vars syften är 

att klargöra undantagen till den praxis som bildats. Verksamhet som bedrivs i en annan stat 

i längre än sex månader utgör fast driftställe såvida inte verksamhetens art leder till en an-

nan bedömning eller verksamhet som bedrivs uteslutande i en stat. Detta innebär att trots 

att affärsverksamhet bedrivs under kortare tid än sex månader kan i vissa situationer fast 

driftställe uppkomma ändå. Eftersom det ifrågasätts vad som skulle kunna falla in under 

dessa undantag ska de föreslagna exemplen illustrera vilken typ av situationer som hafts i 

åtanke vid utformningen av kommentaren.  

Exempel 1: 

En person hyr en monter på en mässa i en annan stat än sin hemviststat 15 år i rad, under fem veckor per 

år, där denne säljer skulpturer. I denna situation anses kravet på varaktighet uppfyllt då verksamheten be-

drivs varje år i 15 år oavsett att närvaron i staten sammanlagt är mindre än sex månader.56 

Exempel 2: 

En person bedriver verksamhet i en annan stat än sin hemviststat under en sammanhängande tidsperiod 

om fyra månader. I staten ska en tv-dokumentär spelas in och personen ifrågas föräldrar äger ett hus på in-

spelningsorten. Då det är många som arbetar med inspelningen under den här perioden omvandlas en del av 

huset till en restaurang där verksamhet bedrivs i fyra månader. Personen i fråga bedriver endast denna typ 
                                                 
55 OECD förslaget, Interpretation and application of article 5 (Permanent establishment of the OECD Model Tax 

Convention)   s. 15. 

56 OECD förslaget, Interpretation and application of article 5 (Permanent establishment of the OECD Model Tax 
Convention)  s. 16. 
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av verksamhet och har ingen avsikt att bedriva dylik verksamhet i framtiden. Eftersom restaurangen ute-

slutande bedrivs i den staten, under företagets hela existens, skulle kravet på varaktighet kunna anses vara 

uppfyllt vilket leder till att fast driftställe uppkommer. Det skulle dock inte utgöra ett fast driftställe i en si-

tuation där ett företag med hemvist en stat bedriver cateringverksamhet i samma stat och driver ett kafé i en 

annan stat under ett internationellt idrottsevenemang under en tidsperiod om fyra veckor. I denna situation 

anses företagets verksamhet i den andra staten som endast tillfällig medan den i hemviststaten är varakt-

ig.57  

5.5 Sammanfattande kommentar 

Det framgår att företag och skattemyndigheter i medlemsstaterna vill ha ett förtydligande 

avseende undantagen till huvudregeln eftersom det inte är självklart vilka situationer som 

egentligen är tänkta att falla under undantagen. Ju mer oklar kommentaren är gällande hur 

artikel 5 i modellavtalet ska tolkas desto större är sannolikheten att medlemsstaterna tolkar 

det olika beroende på vilket lands domstol som tolkar skatteavtalet. Det är troligtvis inte 

det som är tanken, det som eftersträvas torde snarare vara en enhetlig reglering av internat-

ionell skatterätt. Kommentarerna är till för att göra artiklarna i modellavtalet begripliga och 

inte röra ihop det ytterligare för medlemsstaterna.  

Det föreslogs att det anges en tolvmånadersgräns i kommentaren som innebär att det efter 

tolv månader uppkommer fast driftställe. Förslaget om en minsta tidsperiod accepterades 

inte. När det inte finns något som anger exakt hur länge en verksamhet får bedrivas i den 

andra staten innan fast driftställe uppkommer skapas en oförutsebarhet för företag och 

skattemyndigheter. Det är inte alltid lätt att säga vad som väger tyngst, att det ska vara för-

utsebart för företag eller att undantagen består oklara då det lämnar utrymme för att fler 

verksamheter fångas in under dem och det blir svårare för företag att skatteplanera. Det 

kan ifrågasättas hur mycket exemplen i den reviderade kommentaren förtydligar undanta-

gen i kommentaren. 

                                                 
57 OECD förslaget, Interpretation and application of article 5 (Permanent establishment of the OECD Model Tax 

Convention)  s. 16. 
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6. Analys 

OECD uppmanar medlemsstaterna att följa modellavtalet vid ingåendet av skatteavtal och 

att tillämpa kommentarerna när det uppstår tolkningssvårigheter. Till största del väljer Sve-

rige att följa modellavtalet när skatteavtal ingås.58 Den praxis som har utarbetats i Sverige 

visar att stor vikt läggs vid kommentaren vid bedömningen av om fast driftställe föreligger i 

Sverige, särskilt då HFD grundat ett flertal avgöranden på den.59 Kommentaren tillämpas 

inte enbart vid tolkning av skatteavtal utan domstolen väljer även att ta hänsyn till den vid 

bedömningen om 2 kapitlet 29 § IL är uppfylld.60 

SKV har uttryckt sig i frågan om huruvida kommentaren bör tillämpas vid tolkning av 2 

kapitlet 29 § IL och anser att den bör tillmätas betydelse då den bygger på artikel 5 i mo-

dellavtalet. Eftersom 2 kapitlet 29 § IL har utformats med modellavtalet som förebild tycks 

det enligt min åsikt naturligt att även tillämpningen av 2 kapitlet 29 § IL stämmer överens 

med tillämpningen av artikel 5. Påståendet styrks av att HFD tillämpar kommentaren vid 

tolkning av 2 kapitlet 29 § IL.  

Ändringar och tillägg i kommentaren, såsom OECD:s förslag, vilka avser att tydliggöra ar-

tiklar som inte är föremål för förändring bör beaktas vid tolkning av skatteavtal även om de 

ingicks före ändringen. Enligt svensk praxis ska skatteavtal tolkas objektivt vilket innebär 

att en bestämmelse i ett skatteavtal ska ha den innebörden parterna avsåg att den skulle ha 

när avtal ingick Det anses dock att parterna i ett skatteavtal som utformats efter modellav-

talet avsett att uppnå ett resultat likt det OECD rekommenderar.61 Detta kan bli problema-

tiskt när domstol ska tolka ett skatteavtal och väljer att följa en senare tillkommen kom-

mentar som i realiteten inte alls behöver stämma överens med parternas avsikt.  

För att fast driftställe ska anses föreligga ska det enligt såväl 2 kapitlet 29 § IL som artikel 5 

i modellavtalet vara en stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt 

eller delvis bedrivs. OECD:s förslag avser att förtydliga bedömningen av rekvisitet stadigva-

rande. Två kriterier som ska vara uppfyllda, affärsverksamheten ska vara geografiskt be-

stämd och ha en viss grad av varaktighet. Huvudregeln är att verksamhet som bedrivs i 

                                                 
58 Se avsnitt 1.1.  

59 RÅ 1991 not 228, RÅ 1998 not 188, RÅ 2001 ref 38, RÅ 2009 ref 91.  

60 RÅ 2009 ref 91. 

61 Se avsnitt 2.4, gäller även stycket ovan. 
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minst sex månader konstituerar fast driftställe och undantagen är då det är fråga om årligen 

återkommande verksamhet eller verksamhet som uteslutande bedrivs i den andra staten.62 

Det råder osäkerhet när undantagen är tillämpliga. De föreslagna exemplen i kommentaren 

illustrera vilka situationer som är tänkta att falla in under undantagen.  

Den praxis som redogörs för i uppsatsen visar på att svensk domstol inte gör någon större 

bedömning av hur lång tid en verksamhet ska bedrivas i den andra staten innan fast drift-

ställe uppkommer. I RÅ 1991 not 228 görs ingen bedömning om rekvisitet är uppfyllt utan 

det snarare konstateras att det är det eftersom ägaren innehaft fastigheten i ett flertal år och 

den är geografiskt bestämd. Jag tolkar det som att det är tydligt att rekvisitet är uppfyllt och 

därför görs ingen större utredning. Vikt läggs istället vid om verksamheten är bedriven från 

den stadigvarande platsen för att slutligen fastställa att fastighetsinnehavet i sig innebär att 

verksamhet bedrivs.63I RÅ 1998 not 188 läggs likaså tyngd vid om verksamhet bedrivs från 

ett kontor vilket i målet måste undersökas till skillnad från RÅ 1991 not 228 där ingen be-

dömning görs. I både RÅ 2001 ref 38 och RÅ 2009 ref 91 förs diskussion angående vilken 

typ av affärsverksamhet det är fråga om och huruvida den bedrivs från platsen. Inte heller i 

dessa fall framgår något om verksamhetens varaktighet, det som istället är av betydelse är 

om de övriga rekvisiten är uppfyllda. Jag tycker att det visar på att mycket tyngd ligger vid 

att det ska finnas en plats och att affärsverksamhet ska bedrivas från platsen och om det är 

uppfyllt anses det vanligtvis utgöra en stadigvarande plats för affärsverksamhet. Av rättsfal-

len att döma tycks det inte krävas särskilt mycket för att stadigvarande ska anses vara upp-

fyllt.  

Praxis ger inte särskilt mycket vägledning för hur svensk domstol tolkar affärsverksamhet-

ens varaktighet. Enligt SKV handledningar framgår däremot att huvudregeln i Sverige är att 

verksamhet vilken bedrivs i över sex månader konstituerar fast driftställe. Undantagen är 

när årligen återkommande verksamhet bedrivs och verksamhet som uteslutande bedrivs i 

Sverige. För att det ska vara fråga om årligen återkommande verksamhet framgår att den 

ska bedrivas på samma plats i mer än två till tre månader per år i mer än tre år och verk-

samhet som uteslutande bedrivs i Sverige är exempelvis säsongsarbete. Synen på tidsa-

spekten stämmer i stort sätt överens med OECD:s eftersom huvudregeln är sex månader 

och undantagen är dem samma. Det framgår av förarbeten att det finns önskemål om för-

                                                 
62 Se under avsnitt 4.2. 

63 Se under avsnitt 3.5.1. 
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tydligande gällande vilka situationer som undantagen är avsedda att träffa, det får därför an-

ses till viss del oklart i svensk rätt. Vad det kan bero på är svårt att säga, det skulle kunna 

bero på att det inte förekommit tolkningssvårigheter angående tidsfrågan och att det därför 

inte finns praxis som behandlar frågan eller så kan det möjligtvis vara att varaktighet inte är 

särskilt viktigt vid den svenska bedömningen av om fast driftställe föreligger. En annan or-

sak skulle kunna vara att det varit tydligt för HFD att stadigvarande är uppfyllt och att det 

av den anledningen inte har varit nödvändigt att göra en utförlig utredning kring det.  

Eftersom svensk domstol i de flesta fall tillämpar kommentaren till artikel 5 i modellavtalet 

såväl vid tolkning av 2 kapitlet 29 § IL som vid tolkning av skatteavtal kan det innebära att 

om det i framtiden uppstår tolkningssvårigheter kring undantagen kan Sverige komma att 

tillämpa den reviderade kommentaren. Huruvida förslaget i realiteten är vägledande i be-

dömningen gällande stadigvarande kan komma att ifrågasättas eftersom exemplen som av-

ser att förtydliga undantagen inte är speciellt tydliga. Frågan är om det endast är vägledande 

när det uppstår en situation som är tillräckligt lik den som illustreras i förslaget. Det finns 

en del oklarheter beträffande exemplen. En av dessa är från vilket år det är tänkt att affärs-

verksamheten i det första exemplet64 ska utgöra fast driftställe. Det framgår inte om det ska 

betraktas som fast driftställe det första året eller det femtonde året. En annan fråga är om 

det är att anse som fast driftställe när verksamhet endast bedrivs två veckor per år i femton 

år. Jag är inte fullständigt övertygad om att de två exemplen kan tillämpas på många fler si-

tuationer än de i exemplen angivna. Om det i framtiden uppstår tolkningssvårigheter avse-

ende undantagen och svensk domstol väljer att tillämpa den reviderade kommentaren-

kanske det ändå inte ger särskilt mycket vägledning eftersom domstolen i vissa fall kan 

komma att få tolka innehållet i kommentaren vilket inte är tanken bakom den.  

 

 

 

                                                 
64 Se under avsnitt 4.4. 
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7. Slutsats 

SKV:s handledningar beträffande tolkning av undantagen stämmer till stor del överens med 

den nuvarande lydelsen av kommentaren till artikel 5. OECD:s förslag förtydligar genom 

två exempel vilka situationer som avses utgöra undantag till huvudregeln. Syftet är att även 

liknande situationer ska betraktas som undantag. Det är svårt att i förväg veta om svensk 

domstol i dagsläget skulle bedöma att det föreligger fast driftställe i de situationer som av-

ses i exemplen. Det finns inte mycket som talar för att Sverige har tolkningssvårigheter av-

seende undantagen som förslaget gör anspråk på att tydliggöra, vilket leder mig till slutsat-

sen att förslaget i dagsläget inte skulle påverka svensk rätt i vidare bemärkelse. Om det i 

framtiden uppstår tolkningssvårigheter avseende en verksamhet som bedrivs i Sverige un-

der kortare tid än sex månader talar tidigare praxis för att svensk domstol kommer att 

hämta vägledning i kommentaren65till artikel 5. Det kommer i sådana fall troligtvis påverka 

skatteavtal som ingicks före ändringen av kommentaren eftersom det i skatteavtal som 

bygger på modellavtalet anses att avtalsparterna avsett att uppnå ett resultat som stämmer 

överens med det OECD rekommenderar. Detta kan bli problematiskt i de situationer där 

avtalsparterna avsåg att bestämmelserna i ett skatteavtal skulle stämma överens med kom-

mentarens lydelse vid tidpunkten då avtalet ingicks och inte med innehållet i en senare till-

kommen kommentar.    

                                                 
65 Med kommentaren avses den reviderade kommentaren. 
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Bilaga 1 

Utdrag ur OECD Förslaget, Interpretation and application of article 5 (Permanent establishment 

of the OECD Model Tax Convention).   

6. Time requirement for the existence of a permanent establish-
ment (paragraph 6 of the Commentary) 

Description of the issue 

32. Business has expressed concerns about the uncertainty concerning 
the period of time required for a location to be considered a permanent 
establishment. In a note prepared for its 2005 meeting with WP1, 
BIAC presented its concerns as follows: 

We also remain concerned over the uncertainties arising out of the 
lack of any rules relating to the duration of an activity to be judged a 
PE. 

In its letter to us of 12 April,  2004,  the  OECD  wrote  “We  read  the 
 second  sentence  of  Paragraph  6  of   the Commentary to refer to a 
business which exists for a short period of time by reason of its very 
nature and to indicate that a place set up for such business would not 
be set up merely for a temporary purpose even if it exists for a very 
short period of time because of the nature of that activity.”     The   
response   merely   rearranges   the   words   that   we   found   unintel-
ligible   in   the   revised   Commentary without providing any clarifi-
cation. We still do not understand how the nature of the activity can 
transform a place that is intended to exist for a short period into a 
place of business that is not set up for a temporary purpose. By way of 
example, a non-US resident food vendor that provided food  services 
 to  its  country’s  athletes  during  the  Atlantic Olympic  games  ap-
pears  to  be  a   PE under the newly evolving definition merely be-
cause the duration activity overlaps significantly with the short term 
nature of the Olympic games. This not the definition many treaty ne-
gotiators had in mind when most current double tax treaties were 
signed. Apparently the definition of “permanency”  is  a  function  of 
 the  underlying  business  activity  that  it  relates  to.    If  so,  one 
 can  posit   the creation of a new business enterprise in a host jurisdic-
tion of an indefinite nature and which takes 3 to 5 years to make fully 
operation. Under the evolving PE definition, one can argue that an en-
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tity that provides a subset of services to this entity with a duration of 
less than 3 years would not be deemed to have a PE. 

We  understood  the  former  requirement  that  “the  place  of  busi-
ness  [must  be]  not  set  up  merely  for  a   temporary   purpose”   to   
involve   a   required   and   demonstrable   intention   of   the   taxpay-
er.     The   recent   revisions have removed this condition. The elimi-
nation of this condition creates uncertainty that did not previously 
exist and introduces greater pressure for clarification. Specifically, 
what aspect of the nature of the business that will be carried on for on-
ly a short period of time distinguishes between a place of business that 
exists for a very short period of time that constitutes a PE and a place 
of business that exists for a very short period of time that does not 
constitute a PE? 

The revised Commentary essentially acknowledges that it fails to an-
swer this question. It merely points  out,  “It  is  sometimes  difficult 
 to  determine  whether  this  [a  place  of  business  constitutes  a  PE   
even though it exists, in practice, only for a very short period of time 
because the nature of the business  is  such  that  it  will  only  be  car-
ried  on  for  a  very  short  period  of  time]  is  the  case.” 

The meaning of the Commentary must become more clear and the 
language used must be understandable to the typical reader versed in 
international tax principles, both tax administrations and taxpayers. 
The existing Commentary is not serving its purpose if the States that 
must enforce the treaties and the multinational enterprises that are try-
ing to remain in compliance with the requirements of the treaties can-
not determine what the treaties mean. The goal of voluntary compli-
ance would best be served by a presumption that a fixed place of busi-
ness can exist only if business is conducted at such place for a min-
imum period of time. Let the commentary note that the minimum pe-
riod is not meant to be illustrative of the definition of a PE but that it 
serves for the administrative convenience of all member States; some 
States will win in some cases and lose in others but that is the nature 
of a double tax treaty. 

We, therefore, suggest that the OECD seriously consider using a min-
imum time period for which an activity has to be performed in a con-
tinuous manner before a PE is created. The 183 day rule of Art. 15, 
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MTC uses the concept of a time frame with great success and, notably, 
with a minimum amount of controversy associated in defining the 
scope of this definition. Art. 5, par. 3, MTC could be used as a prece-
dent to establish a twelve month period as the minimum duration for 
a foreign enterprise’s   activities   to rise to the level of PE. This can 
be derived from the fact that the construction and installation projects 
often require a substantial physical presence so that other businesses 
with less physical presence should, at the very least, also enjoy a 
twelve-month de minimus rule. 

A prescribed time frame allows businesses and tax authorities to as-
sess, in advance, whether or not a PE will emerge. Except for extraor-
dinary circumstances, for example, when a PE which is initially 

15 

created to accomplish a long term agenda is closed down after a short 
period due to unforeseen events, there is little, if any, justification for 
defining a short term activity as being permanent even if it were of re-
current nature. Such an approach would only result in uncertainty 
whether or not a PE exists, which is unwarranted because these activi-
ties create no substantial permanent presence. In this context, the term 
“nature  of  the  business” used by the OECD is generally not helpful 
for getting advance guidance. 

The Commentary could suggest a minimum period of time as a gen-
eral rule, even if paragraph 1 does not specify a minimum period of 
time. The Commentary could conclude that a place of business  that 
 does  not  exist  for  twelve  months  should  “generally”  or  “except 
 in  the  case  of  changed or  unusual  circumstances”  be  viewed  as 
 not  fixed  and,  therefore,  not  constituting  a  PE.  While  such   an 
objective standard is clearly preferred, clarification of the more sub-
jective standard in the current Commentary is still necessary, espe-
cially if the Commentary is not revised to include this more objective 
standard. 

Recommendation of the Working Group 

33. The Working Group recommends that the following changes be 
made to the Commentary on Article 5 in order to address this issue: 
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Replace paragraph 6 of the Commentary on Article 5 by the following 
(and renumber the existing paragraphs 6.1 to 6.3 as paragraphs 6.4 to 
6.6): 

6. Since the place of business must be fixed, it also follows that a 
permanent establishment can be deemed to exist only if the place of 
business has a certain degree of permanency, i.e. if it is not of a purely 
temporary nature. A place of business may, however, constitute a 
permanent establishment even though it exists, in practice, only for a 
very short period of time because the nature of the business is such 
that it will only be carried on for that short period of time. It is some-
times difficult to determine whether this is the case. Whilst the prac-
tices followed by Member countries have not been consistent in so far 
as time requirements are concerned, experience has shown that per-
manent establishments normally have not been considered to exist in 
situations where a business had been carried on in a country through a 
place of business that was maintained for less than six months (con-
versely, practice shows that there were many cases where a permanent 
establishment has been considered to exist where the place of business 
was maintained for a period longer than six months). [the rest of the 
paragraph is moved to new paragraphs 6.1 to 6.3] 

6.1 One exception to this general practice has been where the activi-
ties were of a recurrent nature; in such cases, each period of time dur-
ing which the place is used needs to be considered in combination 
with the number of times during which that place is used (which may 
extend over a number of years). That exception is illustrated by the 
following example. An individual resident of State R rents a stand at 
a commercial fair in State S for 15 consecutive years where he sells 
sculptures during a period of five weeks each year. In that case, it 
could be considered that the time requirement for a permanent es-
tablishment is met due to the recurring nature of the activity regard-
less of the fact that any consecutive presence lasts less than 6 
months. 

6.2 Another exception to this general practice has been made where 
activities constituted a business that was carried on exclusively in that 
country; in this situation, the business may have short duration be-
cause of its nature but since it is wholly carried on in that country, its 
connection with that country is stronger. That exception is illustrated 
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by the following example. An individual resident of State R has 
learned that a television documentary will be shot in a remote village 
in State S where her parents still own a large house. Since the doc-
umentary will require the presence of a number of actors and tech-
nicians in that village during a period of four months, she decides to 
transform the house of her parents into a small restaurant which 
she will operate as sole proprietor during that period. These are the 
only business activities that she has carried on and she does not in-
tend to carry on such activities in the future; the restaurant will 
therefore be the location where the business of that enterprise will 
be wholly carried on. In that case, it could be considered that the 
time requirement for a permanent establishment is met since the res-
taurant is operated during the whole existence of that particular 
business. This would not be the situation, however, where a compa-
ny resident of State R which operates various catering facilities in 
State R would operate a cafeteria in State S during a four week in-
ternational sports event.    In  that  case,  the  company’s  business, 
 which is permanently carried on in State R, is only temporarily car-
ried on in State S. 

6.3 For ease of administration, countries may want to consider these 
practices reflected in paragraphs 6 to 6.2 when they address disa-
greements as to whether a particular place of business that exists only 
for a short period of time constitutes a permanent establishment. 

Background 

34. After discussion of BIAC’s  comments on this issue, the Group 
expressed its support for the conclusions currently reflected in para-
graph 6 and concluded that whilst examples could be provided to clar-
ify the exceptions included at the end of the paragraph, no other 
changes should be made to the guidance on the issue of the time re-
quirement. 

35. In its discussion of examples that could be added to paragraph 6 to 
illustrate the situations envisaged by the two exceptions mentioned at 
the end of existing paragraph 6 of the Commentary, the Group dis-
cussed the following two examples developed in the course of the 
preparation of the branch reports and general report for the IFA 2009 
Congress: 



 Bilagor 

 
37 

Short duration business 

Claudia, an individual resident of State R who recently retired from 
her job as a school teacher, has learned that a movie will be made in a 
remote village in State S where her parents still own a large house. 
Since the movie will require the presence of a number of actors and 
technicians in that village during a period of four months, Claudia de-
cides to transform the house of her parents into a small restaurant dur-
ing that period. Throughout the first month following her arrival in 
State S, Claudia obtains all the necessary permits, equipment and fur-
niture, redecorates the house and, after that month, operates that res-
taurant as a sole proprietor on a full-time basis during the period of 
four months. These are the only business activities that Claudia will 
carry on in the foreseeable future. 

Recurrent activities 

Frans, a fireman resident of State R, produces small glass sculptures in 
his spare time. For the last 11 years, he has rented a small kiosk at the 
same Christmas market in State S where he sells his sculptures during 
a period of five weeks each year. This is the only time and place 
where Frans sells his sculptures but he makes a small profit out of this 
business activity. 

 

 


	Förkortningslista
	1 Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte och avgränsning
	1.3 Metod och material
	1.4 Disposition

	2  Skatteavtal
	2.1 Allmänt
	2.2 Syftet med skatteavtal
	2.3 Förhållandet mellan intern rätt och skatteavtal
	2.4 Tolkning av skatteavtal
	2.5 Sammanfattande kommentar

	3 Fast driftställe
	3.1 Allmänt
	3.2 Inkomstskattelagen
	3.2.1  2 kapitlet 29 § IL
	3.2.2  Plats
	3.2.3  Stadigvarande
	3.3.3  Affärsverksamhet

	3.3 Sammanfattande kommentar
	3.4 Praxis
	3.4.1 RÅ 1991 not 228
	3.4.2 RÅ 1998 not 188
	3.4.3  RÅ 2001 ref 38
	3.4.4 RÅ 2009 ref 91

	3.5 Tolkning av rättsfallen
	3.5.1 RÅ 1991 not 228
	3.5.2 RÅ 1998 not 188
	3.5.3   RÅ 2001 ref 38
	3.5.4  RÅ 2009 ref 91


	4 OECD:s modellavtal
	4.1 Allmänt
	4.2 Artikel 7 OECD
	4.3 Artikel 5 OECD

	5 Förslag om ändring av kommentaren till artikel 5
	5.1 Allmänt
	5.2 Den nuvarande lydelsen i kommentar nr. 6 till artikel 5
	5.3 Problematiken kring den nuvarande lydelsen
	5.4 Den reviderade lydelsen av kommentar nr. 6 till artikel 5
	5.5 Sammanfattande kommentar

	6. Analys
	7. Slutsats

