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Sammanfattning  

Idag kan bolag och andra juridiska personer sänka sina skatter genom att utnyttja 

skillnader mellan staters skattesystem. En vanlig metod är treaty shopping; ett 

förfarande som går ut på att en person etablerar sig i en stat med det enda syftet att dra 

nytta av förmånerna i den statens skatteavtal. Med förmåner avses främst skattelättnader 

som skattebetalaren får enligt skatteavtalet. Treaty shopping leder därför till förlust av 

skatteintäkter för den avtalsslutande staten som medger dessa skattelättnader. Enligt 

OECD utgör treaty shopping en av de vanligaste formerna av missbruk av skatteavtal 

och en av de största orsakerna till att stater förlorar skatteintäkter. 

 

För att skydda staterna mot treaty shopping och annat missbruk av skatteavtal, har 

OECD utarbetat förslag till en rad åtgärder som begränsar rätten till skatteavtalets 

förmåner. De viktigaste åtgärderna som föreslås är en LOB-regel, en PPT-regel samt 

ändringar i skatteavtalets titel och preambel som anger att skatteavtalets syfte är att 

hindra skatteflykt. Alla länder är överens om att vidta minst någon eller några av dessa 

åtgärder dvs. ändringarna i skatteavtalets titel och preambel samt antingen 1) PPT-

regeln och LOB-regeln eller 2) bara PPT-regeln eller 3) bara LOB-regeln. I skrivande 

stund arbetar Finansdepartementet för att avgöra vilka av dessa åtgärder Sverige bör 

implementera.  

 

Av analysen i denna uppsats framgår det att både LOB-regeln och PPT-regeln i sina 

nuvarande former riskerar att brista i kraven på förutsebarhet och rättssäkerhet. Med 

andra ord blir det svårt för skattebetalaren att förstå villkoren i dessa regler som 

berättigar till skatteavtalsförmåner. LOB-regeln innehåller till stor del objektiva kriterier 

som skulle kunna främja förutsebarheten men regelns komplexitet, omfattning och till 

viss del brist på riktlinjer vad gäller tolkning och tillämpning av vissa rekvisit påverkar 

förutsebarheten negativt. Det kan konstateras att vissa kriterier i LOB-regeln är för 

restriktiva och det uppstår en risk för att skattebetalaren vägras rätten till skatteavtalets 

förmåner även i de situationer när denne varit i god tro och inte haft för avsikt att 

bedriva treaty shopping eller på annat sätt missbruka skatteavtalet.  

 



  

 

Till skillnad från LOB-regeln som innehåller en uppräkning av objektiva kriterier, är 

PPT-regeln en generalklausul mot skatteflykt. PPT-regeln är därför allmänt utformad 

och har ett brett tillämpningsområde som avser att täcka alla skatteflyktssituationer som 

inte kunnat förutses av lagstiftaren. I likhet med många andra generalklausuler har PPT-

regeln en mer subjektiv karaktär och är vag i vissa delar vilket drabbar rättssäkerheten 

och förutsebarheten.   

 

Slutsatsen är att, för att motverka treaty shopping, skulle det räcka med att tydligt ange i 

skatteavtalet ett syfte att motverka skatteflykt och skatteundandragande. PPT-regeln är 

också en lämplig åtgärd mot treaty shopping under förutsättning att vissa rekvisit 

förtydligas och mer vägledning ges om vilka situationer som regeln avser att träffa. 

Detta behövs i syfte att förbättra rättssäkerheten och förutsebarheten och motverka 

eventuellt godtycke och missbruk. I annat fall kan ett osäkert rättsläge skapa en risk för 

dubbelbeskattning som kan drabba internationell handel och tillväxt. Det kan däremot 

vara svårt att precisera de omständigheter som ska beaktas vid en prövning enligt PPT-

regeln och samtidigt behålla regelns karaktär av generalklausul.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Förord 
 

Denna examensuppsats utgör det avslutande momentet på en givande och rolig 

utbildning. Jag vill tacka min handledare Mattias Dahlberg som har stöttat mig under 

arbetets gång. Jag vill också tacka Lena Weije och Christina Hammarstrand som har 

bidragit med värdefulla synpunkter och kommentarer.   

 

Uppsala den 16 februari 2016 

Catalin Enea 
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A-SINK Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. 

AvrL Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt 

BEPS Base Erosion and Profit Shifting (erodering av skattebaser och 

förflyttningar av vinster) 

CIV  Collective Investment Vehicle (kollektiva investeringar) 

EU Europeiska unionen  

FN Förenta nationerna 

HFD Högsta förvaltningsdomstolen 

IL Inkomstskattelag (1999:1229) 

ILC International Law Commission (FN:s folkrättskommission) 

IMF International Monetary Fund (Internationella valutafonden) 

KupL Kupongskattelag (1970:624)  

LIF Lag (2004:46) om investeringsfonder 

LOB Limitation of benefit 

LPS Limited Partnership 

MAP Mutual Agreement Procedure (Förfarandet vid ömsesidig 

överenskommelse) 

MLI Multilateral instrument (Multilateralt instrument) 

mm. med mera 

OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisationen 

för ekonomiskt samarbete och utveckling) 

PPT  Principal Purpose Test 

SINK Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta  

Skatteflyktslag Lag (1995:575) mot skatteflykt 

SN Skattenytt 

SPEs Special purpose entities (företag för särskilt ändamål) 

SvJT Svensk Juristtidning 

SvSkT  Svensk skattetidning 

VCLT Vienna Convention on the Law of Treaties (Wienkonvention om 

traktaträtten) 



  

2 
 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Som en följd av globaliseringen bedriver allt fler bolag gränsöverskridande 

verksamhet.
1
 Dessa bolag bedriver verksamhet i flera länder och löper därför risk för 

dubbelbeskattning; det vill säga en risk för att beskattas i två länder för samma inkomst. 

Skälet till detta är att både staten där bolaget har hemvist och staten där bolagets 

verksamhet bedrivs anser sig ha rätt att beskatta samma inkomst. Dubbelbeskattningen 

hindrar därför internationell handel och ekonomisk tillväxt, något som länder vill 

undvika.
2
 För att lindra effekterna av dubbelbeskattning har länder ingått så kallade 

dubbelbeskattningsavtal (skatteavtal). Dessa är internationella överenskommelser där 

länderna fördelat beskattningsrätten mellan varandra. Idag finns det ett 

skatteavtalsnätverk som består av mer än 3000 skatteavtal.
 3

 

 

Det nuvarande skattesystemet som är baserat på skatteavtal gör det möjligt för bolag att, 

genom olika skatteupplägg, flytta intäkter från en stat där inkomsten genererats till en 

stat där inkomsten beskattas lägre eller inte alls. Detta leder till förlust av skatteintäkter 

för den förstnämnda staten. En vanlig metod är treaty shopping, ett förfarande där ett 

skatteavtal mellan två stater utnyttjas av en person i en tredje stat för att få 

skattefördelar, främst i form av skattelättnader. Treaty shopping utgör ett missbruk av 

skatteavtalet då förfarandet leder till att skatterättsliga förmåner medges i situationer de 

avtalsslutande staterna aldrig avsett att bevilja.
4
  

 

Det är landet där inkomsten genereras som drabbas av treaty shopping då detta land 

enligt villkor i skatteavtalet, helt eller delvis ger upp rätten att beskatta inkomsten. 

Enligt Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), leder treaty 

shopping till negativa effekter för både staten och den enskilde.
5
 En konsekvens av 

treaty shopping är att staten får mindre resurser till offentlig sektor på grund av 

förlorade skatteintäkter och ökade kostnader för att säkerställa efterlevnaden av 

                                                 
1  OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, s. 7 f. 

2 Medlemsländerna i Nationernas förbund
 

framhävde redan under 1920-talet att dubbelbeskattningen måste undanröjas för att 

främja internationell handel, OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, s. 7.  

3 OECD (2015), Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, s. 15 och s. 20. 

4 OECD (2015), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, s.
 
9. 

5 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, s. 8
 
f. 
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skattelagstiftningen.
6
 En annan effekt är att den enskilde skattebetalaren får en högre 

skattebörda då bolag som ägnar sig åt treaty shopping betalar lägre skatter.
7
 Även 

konkurrensen på marknaden kan bli snedvriden då bolag som endast verkar på den 

inhemska marknaden inte kan sänka sina skattekostnader på samma sätt som bolag med 

gränsöverskridande verksamhet.  

 

Samtidigt som mängden bolag vilka bedriver gränsöverskridande verksamhet har ökat 

så har även treaty shopping blivit vanligare och utgör idag, enligt OECD, en av de 

vanligaste formerna av missbruk av skatteavtal och en av de största orsakerna till att 

stater förlorar skatteintäkter.
8

 Treaty shopping tillsammans med andra 

skatteplaneringsmetoder som bolag använder för att minska sin beskattning drabbar 

enligt OECD integriteten och förtroendet för dagens skattesystem.
9  

På förfrågan av 

finansministrarna i G20-länderna
10

 publicerade OECD den 19 juli 2013 en plan med 

femton åtgärder för att förhindra vinstförflyttningar och erodering av staternas 

skattebaser.
11

 Under Action 6 (åtgärdspunkt 6) föreslås åtgärder för att förhindra 

missbruk av skatteavtal, främst treaty shopping. Under åren 2014 och 2015 publicerades 

flera utkast och revideringar till förslaget och en slutlig rapport offentliggjordes den 5 

oktober 2015, OECD (2015), Preventing the Granting of Treaty Benefits in 

Inappropriate Circumstances (rapporten).
12

 I rapporten föreslås bland annat att staterna 

i sina skatteavtal inför vissa klausuler som begränsar rätten till förmåner vid missbruk 

av skatteavtal.   

 

I remissvaren till förslaget har flera aktörer uttalat att de rekommenderade åtgärderna 

kan motverka treaty shopping men samtidigt uttryckt viss oro för att åtgärderna kan vara 

alltför restriktiva eller brista i förutsebarhet och rättssäkerhet vilket kan hämma 

internationell handel.  

 

 

                                                 
6 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, s. 8

 
f. 

7 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, s. 8
 
f. 

8 OECD (2015), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, s.
 
9. 

9 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, s. 8. 

10
 
G20 är en grupp av nitton länder samt Europeiska Unionen som samarbetar i frågor som rör den globala ekonomin, se mer om 

samarbetet mellan OECD och G20, OECD and the G20, http://www.oecd.org/g20/about.htm.    

11 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. 

12 OECD (2015), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, Action 6 – 2015 Final Report. 
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka av de åtgärder som föreslås i action 6 som 

Sverige bör implementera. Frågan analyseras dels mot bakgrund av redan existerande 

rättsmedel mot treaty shopping, dels utifrån ett rättssäkerhets- och 

förutsebarhetsperspektiv.  

 

Det finns flera frågeställningar som är relevanta i detta sammanhang: 

 

1.  Har Sverige i dagsläget några rättsmedel för att förhindra treaty shopping? Har 

Sverige ett behov av regler mot treaty shopping?  

 

2.  Är de föreslagna åtgärderna i action 6 tillräckligt klara och precisa för att uppnå 

kraven på rättssäkerhet och förutsebarhet?  

 

1.3 Avgränsningar  

De viktigaste åtgärderna som föreslås i rapporten är en limitation of benefit-regel (LOB-

regel), en principal purpose test (PPT-regel) och ändringar i skatteavtalets titel och 

preambel. Det är enbart dessa åtgärder som analyseras i uppsatsen. I rapporten 

rekommenderas ytterligare åtgärder men dessa anser jag har liten betydelse som metod 

för att motverka treaty shopping. Jag har därför valt att bortse från dessa. 

 

Åtgärderna som föreslås i rapporten och som analyseras i uppsatsen träffar inte enbart 

treaty shopping-förfaranden utan även andra metoder för att missbruka skatteavtalet. I 

uppsatsen behandlas dock endast treaty shopping. Treaty shopping utgör den vanligaste 

formen av missbruk av skatteavtal och en av de viktigaste orsakerna till att stater 

förlorar skatteintäkter.
13

 Därför anser jag att det räcker med att analysera frågan om 

vilka åtgärder Sverige bör implementera enbart utifrån behovet av att förhindra treaty 

shopping.     

 

I arbetet behandlas EU-rätten endast marginellt trots att den kan ha betydelse för 

Sverige som medlem i Europeiska unionen (EU). Sverige kan exempelvis inte 

                                                 
13 OECD (2015), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, s. 9. 
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implementera en åtgärd som strider mot etableringsfriheten. OECD rekommenderar 

EU-länderna att anpassa åtgärderna till EU-rättens krav. Denna fråga behandlas i avsnitt 

6.3.4. 

 

1.4 Metod och material 

Vid framställningen av denna uppsats har jag använt mig av en rättsdogmatisk metod 

vilket innebär att gällande rätt analyseras med hjälp av rättskällorna lagtext, förarbeten, 

praxis och juridisk litteratur (doktrin). Metoden lämpar sig främst vid tolkning och 

tillämpning av intern skattelagstiftning. Vid tolkning och tillämpning av ett skatteavtal 

blir användningen av rättskällorna mer komplicerad då ett skatteavtal är en folkrättslig 

överenskommelse och därför måste tolkas i enlighet med folkrättsliga principer och 

konventioner samtidigt som avtalets text och inte lagen utgör den primära rättskällan. I 

doktrin kallas denna metod ibland för folkrättslig metod.
14

  

 

I uppsatsen används både svenskt och utländskt rättsmaterial. Vad gäller det svenska 

rättsmaterialet har lagtexten och praxis högst rättskällevärde. Lagtexten utgör den 

primära rättskällan och bundenheten till lagens ordalydelse är stark i Sverige inom det 

skatterättsliga området.
15

 Förarbeten kan ha högt rättskällevärde vad gäller intern 

skattelagstiftning men lågt rättskällevärde vid tolkning och tillämpning av skatteavtal. 

Detta diskuteras senare i uppsatsen.  

 

Det utländska rättsmaterialet som används i uppsatsen kan delas upp i flera kategorier: 

rapporter från OECD, OECDs modellavtal och dess kommentarer, utländska domar, 

utländsk litteratur samt internationella konventioner och principer. Vad dessa rättskällor 

har för rättskällevärde diskuteras löpande i uppsatsen när dessa aktualiseras. Här görs 

det enbart några generella preciseringar. Rapporterna från OECD, särskilt de som avser 

åtgärdspunkt 6, utgör viktiga rättskällor vid fastställandet av hur de föreslagna reglerna 

är tänkta att tolkas och tillämpas. Utländska domar har oftast lågt rättskällevärde eller 

inget rättskällevärde alls när man ska bedöma tillämpningen av ett svenskt skatteavtal 

eller svensk lag. Utländska domar är därför inte på något sätt bindande för svenska 

domstolar. Inte heller motsvarar utfallen i utländska domar alltid Sveriges inställning 

                                                 
14 Hultqvist, SvSkT 2010:5 s. 521.  

15 Rosander, Generalklausul mot skatteflykt, s. 72. 
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vad gäller en specifik fråga. Dessa har använts främst i pedagogiskt syfte, exempelvis 

för att belysa olika perspektiv på en fråga och på detta sätt underlätta förståelsen för 

ämnet. I uppsatsen används även utländsk juridisk litteratur, detta på grund av att det 

har skrivits i Sverige litet om treaty shopping och BEPS-projektet. Wienkonventionen 

och folkrättsliga principer har hög rättskällevärde och anses vara bindande för alla 

stater.   

 

Även om uppsatsen har en internationell anknytning är utgångspunkten Sverige. Jag har 

valt att inleda vissa kapitel med en generell redogörelse för ämnet där även utländsk 

praxis och doktrin redovisas. Sedan övergår jag till att behandla rättsläget i Sverige. 

Denna metod anser jag vara lämplig då den underlättar förståelsen för ämnet. Den 

internationella skatterätten är i viss mån överstatlig och då blir det naturligt att dra 

paralleller till hur en viss fråga har lösts av andra stater. Detta innebär dock inte att 

syftet med uppsatsen är att göra en komparativ analys mellan utländsk och svensk rätt.  

 

1.5 Språk och terminologi 

Uppsatsen har en internationell anknytning dels på grund av att den internationella 

skatterätten är ett rättsområde som består till stor del av bilaterala överenskommelser 

dels på grund av att BEPS-projektet har utvecklats av OECD som är en internationell 

organisation. En stor del av källorna är därför skrivna på engelska vilket ofta leder till 

svårigheter när termer och begrepp ska översättas till svenska. När ingen svensk 

motsvarighet till det engelska begreppet funnits fick jag välja mellan två alternativ: 

använda det engelska begreppet eller översätta själv. Då det finns en risk för att en egen 

översättning inte helt stämmer överens med det engelska begreppet har jag ofta i 

anslutning till den egna översättningen även angett den engelska motsvarigheten. I vissa 

fall har engelska begrepp fått genomslag i svensk litteratur och då har det varit lämpligt 

att använda det engelska begreppet.  

 

Redan nu behöver det göras några preciseringar gällande vissa centrala begrepp inom 

internationell skatterätt. I litteratur används ofta det mer simplifierade begreppet 

skatteavtal istället för det formella begreppet dubbelbeskattningsavtal. Det gör även jag. 

Begreppet intern rätt som används löpande i uppsatsen avser den nationella rätten på 

det skatterättsliga området. Även begreppet nationell rätt används ibland med samma 
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innebörd. Begreppet intern internationell skatterätt har ungefär samma betydelse och då 

avses enbart bestämmelser i intern skatterätt med en internationell anknytning. I texten 

används oftast utryck som OECDs förslag eller förslaget. I så gott som alla dessa fall 

används uttrycket som ett samlingsnamn för LOB-regeln, PPT-regeln och föreslagna 

ändringar i skatteavtalets titel och preambel.
16

 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är disponerad på följande sätt. I kapitel 2 och kapitel 3 redovisas generellt 

ämnet internationell skatterätt och BEPS-projektet. Syftet med dessa två kapitel är att ge 

läsaren grundläggande kunskaper i internationell skatterätt och skapa en bild hos läsaren 

om arbetet som bedrivits inom BEPS-projektet. Detta kommer att behövas för att få 

bättre förståelse för uppsatsens ämne. I kapitel 4 analyseras hur ett treaty shopping-

förfarande ser ut samt vilka effekter treaty shopping har för de drabbade staterna. Här 

diskuteras det även i vilken mån Sverige drabbas av treaty shopping. I kapitel 5 

analyseras vilka rättsmedel Sverige har för att motverka treaty shopping. Detta är en 

viktig fråga; om Sverige har rättsmedel till sitt förfogande som på ett effektivt sätt 

motverkar treaty shopping så blir behovet av att implementera de föreslagna åtgärderna 

ganska litet. Detta skulle ge Sverige större utrymme att välja den åtgärd som är minst 

ingripande. Kapitel 6 är ett av de viktigaste kapitlen och där analyseras de åtgärder som 

föreslås i rapporten. Syftet är att fastställa hur bestämmelserna är avsedda att tolkas och 

tillämpas samt vilka situationer de träffar. I kapitel 7 besvaras frågan som ställs i syftet, 

nämligen vilka av de föreslagna åtgärderna som Sverige bör implementera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Se mer om avgränsningen i avsnitt 1.3.   
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2 Internationell skatterätt 

2.1 Inledning 

I detta kapitel ges en generell inblick i den internationella skatterätten. Begreppet 

internationell skatterätt avser den del av beskattningsrätten som har en internationell 

anknytning.
17

Med internationell anknytning menas att skattereglerna berör 

gränsöverskridande verksamhet eller transaktioner som utsätts för beskattning i flera 

länder. Oftast har dessa regler som syfte att lindra eller undanröja denna 

dubbelbeskattning.
18

 Sådana regler förekommer dels på nationell nivå, det som kallas 

för intern internationell skatterätt, dels i skatteavtal.  

 

Detta kapitel disponeras på följande sätt. I avsnitt 2.2 analyseras vad dubbelbeskattning 

är medan i avsnitt 2.3 och avsnitt 2.4 behandlas intern internationell skatterätt 

respektive skatteavtalsrätt. I avsnitt 2.5 redovisas för behovet av att ha en förutsebar och 

rättssäker skattelagstiftning.  

 

2.2 Dubbelbeskattning  

Internationell juridisk dubbelbeskattning (dubbelbeskattning) uppstår i 

gränsöverskridande situationer och den avser ett förhållande där en person beskattas för 

samma inkomst två gånger, en gång i staten där personen har hemvist och en annan 

gång i staten där personens verksamhet som har genererat inkomsten bedrivs.
19

 Varför 

uppstår det dubbelbeskattning? 

 

Inledningsvis bör noteras att staterna är suveräna och får, inom sin jurisdiktion, själva 

bestämma om sin beskattningsrätt.
 20

 Då beskattning är en nationell angelägenhet har 

olika skattesystem utvecklats i olika stater. Vanligen uppstår dubbelbeskattning när 

stater använder sig av olika principer vid fastställandet av beskattningsrätten. 

Exempelvis kan en stat där verksamheten bedrivs (källstaten) hävda beskattningsrätt 

med hänsyn till att intäkten genereras i den staten, källstatsprincipen, medan staten där 

                                                 
17 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 22 f. 

18 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 22 f. 

19 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 27 f. 

20 Dahlberg, SvJT 2011 s. 382. Se även OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting, s. 39. 
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ägaren till verksamheten har sin hemvist (hemviststaten) kan hävda beskattningsrätt 

med hänsyn till ägarens hemvist, hemvistprincipen. Följden blir att en person med 

hemvist i en stat och som bedriver verksamhet i en annan stat blir skattskyldig i båda 

staterna. Sammanfattningsvis kan dubbelbeskattningen därför ses som ett resultat av att 

staternas nationella skattelagstiftning inte är harmoniserade vilket leder till överlappning 

av beskattningsrätten i de olika staterna.  

 

Då dubbelbeskattningen har en hindrande effekt på internationell handel och ekonomisk 

tillväxt har staterna länge samarbetat för att undanröja den.
21

 Detta samarbete har 

resulterat dels i att de flesta stater i den nationella skattelagstiftningen infört regler som 

har till syfte att undanröja dubbelbeskattningen dels i att staterna har ingått skatteavtal 

där dubbelbeskattningen undanröjs genom att beskattningsrätten fördelas mellan 

avtalsparterna.
22

  

 

2.3 Intern internationell skatterätt 

Termen intern internationell skatterätt syftar som nämnts på staternas nationella 

skattelagstiftning som har internationell anknytning.
23

 I Sverige förekommer dessa 

bestämmelser i Inkomstskattelagen (IL) men även i vissa speciella lagar som främst 

omfattar begränsat skattskyldiga, exempelvis Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt 

för utomlands bosatta (SINK).  

 

I den interna rätten regleras i första hand frågor som avser skattskyldigheten. Som redan 

nämnts, bestämmer staterna själva inom sin jurisdiktion vem som är skyldig att betala 

skatt och vilka inkomster som ska beskattas. Skattskyldigheten bestäms på följande sätt. 

Den skattskyldige betraktas som antingen obegränsat- eller begränsat skattskyldig. En 

fysisk person är obegränsat skattskyldig om denne enligt 3 kap. 3 § IL är bosatt, vistas 

stadigvarande eller har väsentlig anknytning till Sverige. En juridisk person är 

obegränsat skattskyldig i Sverige om denne enligt 6 kap. 3 § IL är registrerad i Sverige 

alternativt på grund av platsen för styrelsens säte eller någon annan omständighet anses 

vara en svensk juridisk person. Den som är obegränsat skattskyldig i Sverige är 

                                                 
21 OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting, s. 5 f. 

22 OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting,, s. 5. 

23 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 34 f. 
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skattskyldig i Sverige för alla sina inkomster, både från Sverige och från utlandet, 3 kap. 

8 § IL och 6 kap. 4 § IL. 

 

Det är mycket enklare att fastställa vem som är begränsat skattskyldig vilket görs 

genom en motsatsvis tolkning av reglerna för obegränsat skattskyldighet. För fysiska 

personer gäller att den som inte är obegränsat skattskyldig blir automatiskt begränsat 

skattskyldig, 3 kap.17 § IL. Juridiska personer är begränsat skattskyldiga om de är 

utländska juridiska personer, 6 kap. 7 § IL. Den som är begränsat skattskyldig blir 

skattskyldig i Sverige endast för vissa inkomster. För fysiska personer innebär detta att 

beskattningen sker enligt vissa särskilda lagar
24

 eller enligt reglerna i IL, se 3 kap. 18 § 

IL. För juridiska personer innebär begränsad skattskyldighet att endast vissa inkomster 

som härrör från Sverige beskattas, se 6 kap. 11§ IL.  

 

Det finns även regler i intern lagstiftning som tar sikte på gränsöverskridande 

verksamhet och som har som syfte att undanröja eventuell dubbelbeskattning. 

Exempelvis undantas inkomster under vissa förutsättningar från beskattning enligt 3 

kap. 9 § IL trots att obegränsad skattskyldighet föreligger i Sverige. Även avräkning och 

kostnadsavdrag för skatt som betalas i utlandet kan ske enligt avräkningslagen (AvrL) 

respektive 16 kap. 18-19 §§ IL.  

 

2.4 Skatteavtalsrätt 

2.4.1 Inledning 

Det internationella samarbetet mellan länderna har resulterat i ett nätverk av skatteavtal 

som bygger på gemensamma standarder och principer med syfte att undanröja 

dubbelbeskattningen.
25

 Det bör nämnas att ett skatteavtal enbart fördelar 

beskattningsrätten mellan avtalsstaterna och aldrig reglerar skattskyldigheten, vilket 

sker enligt staters interna skattelagstiftning. I detta avsnitt behandlas vissa centrala 

aspekter inom skatteavtalsrätten, nämligen skatteavtalets systematik och syfte, 

skatteavtalstolkning och förhållandet mellan skatteavtal och intern rätt.  

 

                                                 
24  Se till exempel lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK), lagen (1991:591) om särskild 

inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (A-SINK) och kupongskattelagen (1970:624) (KupL). 

25 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, s. 9 f. 
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2.4.2 Modellavtalet 

OECD är en internationell organisation bestående av 34 stater som verkar för att främja 

världshandel och ekonomisk tillväxt. Medlemsstaterna samarbetar för att identifiera 

lösningar på de ekonomiska, sociala och miljörelaterade frågor som uppstår på grund av 

en alltmer globaliserad värld.
26

 Skattefrågor utgör en central del i detta samarbete.  

 

OECD har upprättat ett modellavtal, OECD Model Convention on Income and Capital 

(modellavtalet), som tjänar som en standard eller vägledning för länder när de ingår 

skatteavtal.
27

 De flesta skatteavtal har idag ungefär samma innehåll och struktur som 

modellavtalet vilket har lett till att, som vi kommer att se i den fortsatta framställningen, 

modellavtalet och dess kommentarer har fått viss betydelse vid tolkning av 

skatteavtalen. Detta gäller framförallt i de situationer där båda berörda staterna är 

medlemmar i OECD. Då modellavtalet utgör grunden till de flesta skatteavtal kommer 

jag att använda modellavtalet som utgångspunkt i fortsättningen.  

 

2.4.3 Skatteavtalets systematik 

Ett skatteavtal som har modellavtalet som förebild kan delas upp i fyra delar. I en 

inledande del som omfattar artiklarna 1 till 5 avgörs skatteavtalets tillämpningsområde. 

Hemvistrekvisitet i artikel 4 är central i detta arbete. Endast personer med hemvist i en 

av de två avtalsslutande staterna omfattas av skatteavtalet och är därmed berättigade till 

skatteavtalets förmåner. Som det kommer att visas i senare delar av arbetet uppstår 

treaty shopping på grund av att personer manipulerar sin hemviststatus.   

 

Skatteavtalets andra del innehåller fördelningsartiklar, se artiklarna 6 till 22. Som 

namnet säger fördelar dessa artiklar beskattningsrätten mellan avtalsstaterna. Ibland ger 

fördelningsartikeln endast en av staterna rätten att beskatta inkomsten och på så sätt 

undanröjs dubbelbeskattningen. Men ibland ger fördelningsartikeln båda staterna 

beskattningsrätt och då krävs det ytterligare åtgärder för att undanröja 

dubbelbeskattningen. Artiklarna 23 A och 23 B, även kallade metodartiklar, utgör den 

tredje delen i skatteavtalet och innebär att eventuell dubbelbeskattning som inte kunnat 

undanröjas enligt fördelningsartiklarna, undanröjs genom att inkomsten helt undantas 

                                                 
26 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, s. 41.  

27 OECD (2014), Model Tax Convention on Income and on Capital. 
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från beskattning i hemviststaten enligt artikel 23 A (exemption) eller genom att skatten 

som betalats i utlandet avräknas från den skatt som betalas i hemviststaten 23 B (credit). 

Vilken metod som ska användas beror på vilken metodartikel som avtalsparterna har 

valt att införa i sitt skatteavtal. Skatteavtalets fjärde del innehåller de övriga artiklarna 

24 till 31.  

 

Ett skatteavtal tillämpas på följande sätt. I första hand undersöks i den interna rätten om 

Sverige riktar beskattningsanspråk mot en viss inkomst. Detta förutsätter en analys av 

inkomstskattelagen och närliggande lagstiftning, se avsnitt 2.3. Om inkomsten är 

skattepliktig i Sverige går man vidare och undersöker om det finns något skatteavtal 

mellan Sverige och den andra staten som ger möjlighet att sänka skatten. Enligt 

skatteavtalet betraktas en stat som hemviststat eller källstat beroende på var den 

skattskyldige anses ha sin hemvist eller i vilken stat inkomsten har genererats, se artikel 4 i 

modellavtalet. I skatteavtalet åläggs staterna (oftast hemviststaten) att agera för att 

undanröja dubbelbeskattningen. Detta sker genom att beskattningsrätten fördelas mellan 

avtalsparterna enligt fördelningsartiklar 6 - 22. För vissa inkomster ger, som redan nämnts, 

fördelningsartiklarna ensam beskattningsrätt till en av parterna. Men för andra inkomster 

får både hemviststaten och källstaten beskattningsrätt. I sådant fall undanröjs 

dubbelbeskattningen med hjälp av metodartiklarna som undantar inkomsten från 

beskattning eller avräknar den utländska skatten från skatten som betalats i hemviststaten.  

 

2.4.4 Skatteavtalets syfte 

Det är viktigt att fastställa vad skatteavtalet har för syfte då skatteavtalets syfte har stor 

betydelse vid skatteavtalstolkning som i sin tur kan utgöra en av metoderna för att 

förhindra treaty shopping, se avsnitt 5.3. Skatteavtalets syfte kan även få betydelse vid 

tillämpning av nationella skatteflyktsbestämmelser, se avsnitt 5.2. Eftersom frågan om 

skatteavtalets syfte aktualiseras i andra sammanhang längre fram i uppsatsen, behandlas 

den enbart översiktligt i detta kapitel. Utgångspunkten är modellavtalet. Då det råder 

avtalsfrihet kan staterna i praktiken, när de ingår skatteavtal, komma överens om att 

skatteavtalet ska uppfylla även andra syften än vad modellavtalet ger utryck för.  

 

Det huvudsakliga syftet med skatteavtalet är att undanröja dubbelbeskattning. Detta kan 

utläsas av skatteavtalets bestämmelser men även av modellavtalet och dess 
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kommentarer. I kommentarerna anges även syftet att motverka skatteundandragande 

och skatteflykt.  

 

The principal purpose of double taxation conventions is to promote, by 

eliminating international double taxation, exchanges of goods and services, 

and the movement of capital and persons. It is also a purpose of tax 

conventions to prevent tax avoidance and evasion.
28

 

 

Däremot, när syftet med ett specifikt skatteavtal ska fastställas blir frågan ofta 

komplicerad. Vid skatteavtalstolkning försöker man utröna vad parterna haft för avsikt, 

den gemensamma partsavsikten. Modellavtalet är enbart ett standardavtal och det kan 

bli problematiskt att lägga den till grund vid tolkning av ett skatteavtal. Även om ett 

skatteavtal är baserat på modellavtalet är det inte alltid en självklarhet att parterna vid 

ingåendet av skatteavtalet har utgått i helhet från modellavtalet och dess kommentarer 

och därmed är det oklart om avsikten med ett specifikt skatteavtal är att undanröja 

skatteflykt.   

 

Som De Broe konstaterar verkar det huvudsakliga syftet med skatteavtalet från början 

ha varit att främja gränsöverskridande investeringar, friheten av kapital, varor, tjänster 

och människor genom att undanröja dubbelbeskattningen.
 29

 Med detta i tanken kan det 

bli svårt att i ett specifikt fall, utan uttryckligt stöd i skatteavtalet, tolka in ett syfte att 

undanröja skatteflykt. Frågan som berör skatteavtalets syfte diskuteras mer ingående i 

kapitel 5 där olika rättsmedel mot treaty shopping analyseras. 

 

2.4.5 Förhållandet mellan nationell rätt och skatteavtal  
 

Får skatteavtalets bestämmelser eller nationella bestämmelser företräde vid eventuell 

regelkonflikt? Frågan har principiell betydelse på grund av flera skäl. För det första 

aktualiseras frågan alltid vid internationell beskattning där det finns ett skatteavtal. Då 

skatteavtalets bestämmelser oftast begränsar rätten att beskatta en inkomst enligt 

nationella regler uppstår det alltid en regelkonflikt. Ett skatteavtal kan ha en 

begränsande effekt på intern rätt endast om den får företräde framför den interna rätten. 

                                                 
28 Kommentar 7 till artikel 1 i modellavtalet, OECD (2014), Commentaries on the Articles of the Model Tax Convention. 

29 De Broe, International Tax Planning and Prevention of Abuse, s. 226. 
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För det andra bör det noteras att treaty shopping uppstår på grund av att skatteavtalets 

bestämmelser får företrädde framför nationella skattebestämmelser.  

 

Några preciseringar bör göras innan frågan om vilken status skatteavtalet har gentemot 

svensk lag analyseras. Skatteavtalet är en bilateral överenskommelse mellan två stater 

och har därför folkrättslig status.
30

 Men på grund av att Sverige har ett dualistiskt 

synsätt
31

 på den internationella rätten kan en enskild inte, inför nationella domstolar, 

åberopa en bestämmelse i ett skatteavtal. Först måste skatteavtalet införlivas i svensk 

rätt för att det ska bli tillämplig på nationell nivå.
32

 Detta sker genom att skatteavtalet 

tas in som en bilaga till en införlivandelag och får på detta sätt samma status som 

svensk lag. Med andra ord är det inte själva skatteavtalet som tillämpas av svenska 

domstolar utan införlivandelagen. Formellt har införlivandelagen samma status som 

vanlig svensk skattelagstiftning vilket har varit en av huvudsakliga orsaken till att 

frågan om regelkonflikt har varit kontroversiell i Sverige.  

 

Före 2008 har svenska domstolar vid regelkonflikter gett skatteavtalet företräde.
33

 Men i 

ett fall från 2008 har nationell rätt fått företräde istället. I RÅ 2008 ref. 24 (OMX-målet) 

34
 var frågan om ett svenskt bolag kunde beskattas enligt de svenska CFC-reglerna i 

kapitel 39 a IL för inkomster från Schweiziska dotterbolag trots att Sverige och Schweiz 

hade ingått ett skatteavtal som förhindrade detta. HFD ansåg att en införlivandelag inte 

hade någon särställning i förhållande till andra nationella lagar. Vidare menade 

domstolen att skatteavtalet inte utgjorde ett hinder för Sverige att i en senare tillkommen 

lag utvidga sina skatteanspråk. Då införlivandelagen inte ansågs ha någon särställning 

fick, enligt domstolen, frågan om företräde lösas enligt vanliga principer som tillämpas 

vid regelkonkurrens, nämligen principerna lex posterior och lex specialis. CFC-reglerna 

ansågs då ha företräde eftersom de hade tillkommit efter införlivandelagen samt på 

grund av att de tog sikte på den typ av verksamhet som det schweiziska bolaget bedrev.  

 

                                                 
30 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 235. 

31 I stater som ha ett monistiskt synsätt betraktas skatteavtalet som en del av den nationella rätten samtidigt som det träder ikraft, se 

Dahlberg, Internationell beskattning, s. 235. 

32 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 235 och s. 244 f. 

33 Hilling, SvSkT 2014:4, s. 325. 

34 RÅ 2008 ref. 24. 
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Domen har kritiserats i doktrin av bland annat Dahlberg och Hilling. Att åsidosätta 

skatteavtalets bestämmelser med hjälp av nationella lagar kan leda till att skatteavtalet 

förlorar sin karaktär av bindande överenskommelse vilket även riskerar att 

skatteavtalets syfte att undanröja dubbelbeskattningen går förlorad.
35

  

 

I mål RÅ 2010 ref. 112 (Greklandsfallet)
36

 begärde en person förhandsbesked angående 

den situation där personen skulle flytta och få hemvist i Grekland men skulle kvarstå 

som begränsad skattskyldig i Sverige. En fysisk person som är begränsad skattskyldig 

beskattas i Sverige för kapitalvinster för aktier enligt 3 kap. 19 § IL, (tioårsregeln). Men 

skatteavtalet mellan Sverige och Grekland förhindrade en sådan beskattning. Frågan var 

om personen, trots skatteavtalet, skulle beskattas i Sverige för kapitalvinster från ett 

svenskt bolag. Frågan var beroende av huruvida svensk intern skattelagstiftning (i detta 

fall IL) fick företräde framför skatteavtalet. I det här fallet ansåg domstolen att 

skatteavtalets bestämmelser fick företräde framför nationella bestämmelser oavsett om 

den nationella skattebestämmelsen har tillkommit efter skatteavtalet eller avser 

inkomster av visst slag eller vissa särskilda företeelser.  

 

Att skatteavtalets bestämmelser får företräde framför nationell lagstiftning föredras av 

många författare med hänsyn till avtalets syfte att förhindra dubbelbeskattning vilket 

förutsätter att skatteavtalets bestämmelse kan begränsa staternas beskattningsanspråk.
 37

 

Samtidigt skulle detta säkerställa att Sverige fullföljer sina folkrättsliga förpliktelser 

enligt skatteavtalet.
38

  

 

2.4.6 Tolkning av skatteavtal 

Eftersom det är införlivandelagen där skatteavtalet förekommer som bilaga som i 

praktiken tillämpas av domstolar innebär det att begreppet tolkning av skatteavtal i viss 

mån är felaktigt. Begreppet används ändå med hänsyn till enkelhet och till behovet att 

avskilja skatteavtalets bestämmelser från ren intern rätt.   

 

                                                 
35 Dahlberg, Internationell beskattning,  s. 246 ff. Hilling, SvSkT 2014:4, s. 337. 

36 RÅ 2010 ref 112. 

37 Dahlberg, Internationell beskattning,  s. 246 ff. Hilling, SvSkT 2014:4, s. 337 ff. 

38 Dahlberg, Internationell beskattning,  s. 246 ff. Hilling, SvSkT 2014:4, s. 337 ff. 
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Frågor som berör tolkning av skatteavtal diskuteras löpande i uppsatsen. Till exempel 

diskuteras det i avsnitt 5.3 om skatteavtalstolkningen kan utgöra en metod för att 

förhindra treaty shopping. Hur ett skatteavtal bör tolkas är även en central fråga vid 

tillämpning av skatteflyktslagen, se avsnitt 5.2. Därför behandlas skatteavtalstolkningen 

enbart översiktligt i detta kapitel. Syftet är att belysa vilka rättskällor som finns och 

deras rättskällevärde.   

 

Skatteavtalet blir en del av den nationella rätten via införlivandelagen men samtidigt 

behåller det sin egenskap av folkrättslig överenskommelse.
39

 Skatteavtalet har därför 

både folkrättslig status och internrättslig verkan i form av införlivandelag. När 

skatteavtalets bestämmelser aktualiseras mellan den enskilde och staten är det 

införlivandelagen som tillämpas. Vid tolkning av införlivandelagen blir därför 

avgörande om tolkningen ska göras enligt intern rätt eller enligt folkrättsliga 

tolkningsprinciper och konventioner. I doktrin har det förekommit argument som 

förespråkar båda alternativen.  

 

Å ena sidan motiveras en tolkning enligt intern rätt av det faktum att införlivandelagen 

är svensk lag.
 40

 Å andra sidan motiveras en tolkning i enlighet med folkrättsliga 

konventioner och principer av flera faktorer. I första hand är Sverige bunden av 

skatteavtalet och därför skyldig att respektera sina folkrättsliga förpliktelser. I andra 

hand är skatteavtalets bestämmelser produkten av en överenskommelse mellan två 

stater. Det saknas därför traditionella rättskällor som skapas vid stiftandet av vanliga 

lagar och som kan tjäna som vägledning vid tolkning, exempelvis 

utredningsbetänkande, departementspromemorior eller en utförlig proposition. 
41

 Med 

tanke på att skatteavtalstexten inte är så detaljerad som nationell skattelag samt på grund 

av att det inte finns några traditionella rättskällor blir en tolkning enligt folkrättsliga 

                                                 
39 Hultqvist, SvSkT 2010:5 s. 520 ff.   

40 Enligt Ersson ”Att göra tolkningen av svenska lagar om skatteavtal helt väsensskild från tolkningen av svenska skattelagar i 

övrigt saknar dock enligt min mening stöd i RF och kan inte anses förenlig med legalitetsprincipen, som bl.a. innebär krav på att en 

skyldighet att betala skatt skall framgå av lagtexten.”, Ersson, Skatteavtal och rättspraxis, IUR-information 2/3 (2007), s. 15. 

Hultqvist har också diskuterat i anslutning till OMX-målet om det är en folkrättslig metod som bör tillämpas vid tolkning av 

skatteavtalets bestämmelser. Han menar att det varken finns stöd för att direkt tillämpa en folkrättslig metod eller stöd för att 

betrakta avtalsbestämmelser som lex superior. Se Hultqvist, SvSkT 2010:5 s. 531. Hultqvists synpunkt bör enligt min uppfattning 

ifrågasättas med hänsyn till domstolens inställning  i Greklandsfallet och några andra domar som analyseras i avsnitt 5.3.2.  

41 Hilling, SvSkT 2014:4, s. 330. 
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principer mer nära till hands. I sista hand bör det inte glömmas att vid tolkning av 

skatteavtalet är det gemensamma partsavsikten som ska fastställas. Om hänsyn tas 

enbart till intern rätt finns det en risk för att endast ena landets uppfattning betraktas vid 

avtalstolkningen. Detta bör undvikas eftersom det kan leda till avtalsbrott. Enligt 

Hilling innebär en tolkning med beaktande av folkrättsliga principer att skatteavtalets 

syfte att undanröja dubbelbeskattning lättare uppnås då båda staterna tolkar avtalet 

utifrån samma utgångspunkter.
 42

 Svenska domstolar har upprepade gånger beaktat 

folkrättsliga principer vid skatteavtalstolkning och även tydligt angett att tolkningen av 

skatteavtalet ska göras i enlighet med folkrättsliga principer.
43

  

 

Folkrättsliga regler och principer för tolkning och tillämpning av skatteavtal finns stadgade 

i artiklarna 31-33 Wienkonvention om traktaträtten (VCLT).
44

  Dessa 

tolkningsbestämmelser anses utgöra en kodifiering av de allmänna principerna i 

internationell rätt och är därför allmänt accepterade och bindande även för stater som inte 

har ratificerat eller anslutit sig till konventionen.
45

  Viktigaste principerna finns i artikel 31 

VCLT, den så kallade allmänna tolkningsregeln. Dessa principer behandlas mer utförligt i 

avsnitt 5.3.2. Redan här bör det uppmärksammas att kärnan vid tillämpning av den 

allmänna tolkningsregeln på en treaty shopping-situation oftast är huruvida den möjliggör 

avsteg från skatteavtalets text, dess bundenhet. Om avsteg kan göras från skatteavtalets 

text blir det möjligt att förneka skatteavtalets förmåner i situationer där treaty shopping 

förekommer.  

 

Modellavtalet och dess kommentarer kan också få viss betydelse vid tolkning av 

skatteavtal då modellavtalet ofta används av staterna som förebild när de förhandlar sina 

skatteavtal. Kommentarerna saknar däremot bindande verkan och därför är inte direkt 

                                                 
42 Hilling, SvSkT 2014:4, s. 330.   

43 Se bl.a. RÅ 1996 ref. 84 och RÅ 2001 ref. 46 som diskuteras i avsnitt 5.3.2. I RÅ 1996 ref. 84 har HFD slagit fast att tolkningen 

av skatteavtalet avser att utröna avtalsparternas gemensamma avsikt vilket ska fastställas  med hjälp av folkrättsliga metoder och 

principer som framgår av artiklarna 31-33 VCLT. 

44 I Sverige har konventionen ratificerats och trätt i kraft den 27 januari 1980. Det bör konstateras att ett skatteavtal är en bilateral 

överenskommelse och därför skiljer sig från vanliga konventioner där fler än två stater är parter. Men detta utgör inte ett hinder mot 

att skatteavtalet ska betraktas som en traktat enligt VCLT. Se den vida definitionen av begreppet traktat i artikel 2 VCLT: ”[…] en 

internationell överenskommelse sluten mellan stater i skriftlig form och underkastad internationell rätt, oavsett om den intagits i ett 

enda instrument eller i två eller flera sammanhörande instrument och oavsett dess särskilda beteckning.”. 

45 De Broe, International Tax Planning and Prevention of Abuse, s. 230. 



  

18 
 

tillämpliga. Detta uttrycks redan i introduktionen till modellavtalet.
46

 Samtidigt avser 

kommentarerna till OECD inte ett verkligt skatteavtal utan ett modellavtal som inte 

heller är avsett att vara bindande. Modellavtalets kommentarer kan därför få betydelse 

vid tolkning av ett visst skatteavtal endast om de tagits in av parterna vid ingången av 

skatteavtalet.
47

 Som Bjuvberg också framfört har modellavtalet och dess kommentarer 

betydelse för tolkning och tillämpning av ett skatteavtal i den utsträckning som 

skatteavtalet är baserat på modellavtalet.
48

 Om detta skulle vara fallet avgörs enligt 

Bjuvberg utifrån svensk och internationell doktrin, svensk och utländsk rättspraxis samt 

uttalanden i svenska förarbeten.
49

 

 

Införlivandelagen följs ofta av en proposition som kan innehålla uttalanden från svenska 

regeringen om hur bestämmelser i skatteavtalet bör tolkas. Dessa uttalanden har enligt 

Dahlberg lågt rättskällevärde, bland annat på grund av att de enbart uttrycker ena statens 

ensidiga uppfattning om hur avtalet bör tolkas, en uppfattning som inte nödvändigtvis 

behöver delas av andra staten.
50

 

 

  

2.5 Rättsäkerhet och förutsebarhet vid beskattning 

Frågan om vilka av de föreslagna reglerna Sverige bör implementera måste avgöras i 

första hand utifrån ett rättssäkerhets- och effektivitetsperspektiv. Rättssäkerhet och 

förutsebarhet är grundläggande värden som anses vara viktiga att bevara i det svenska 

skattesystemet.
51

 I detta avsnitt fastställs innebörden av dessa begrepp.   

 

Begreppet rättssäkerhet används ofta i den juridiska argumentationen. Det sägs ofta att 

det är viktigt att värna om rättsordningens rättssäkerhet. Det finns dock inte någon klar 

definition av vad rättssäkerhet är. Själva rättssäkerhetsbegreppet anses omfatta en rad 

principer och krav som begränsar statsmaktens och myndigheternas möjlighet att 

                                                 
46 Se introduktionen till modellavtalet, § 29 “[…] Although the Commentaries are not designed to be annexed in any manner to the 

conventions signed by the Member countries […], they can nevertheless be of great assistance in the application and interpretation 

of the conventions, in particular, in the settlement of any disputes”. 

47 De Broe, International Tax Planning and Prevention of Abuse s. 265 ff. 

48 Bjuvberg, SvSkT 2015:2, s. 115. 

49 Bjuvberg, SvSkT 2015:2, s. 115.  

50 Dahlberg, Svensk skatteavtalspolitik och utländska basbolag, s.79. 

51 Rosander, Generalklausul mot skatteflykt, s. 2 f.  
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ingripa mot den enskilde.
52

 Enligt Beyer ska med begreppet rättssäkerhet förstås ett 

rättssystem som ger den enskilde möjligheten att med någorlunda säkerhet förutse vilka 

rättsliga konsekvenser dennes handlingar får.
53

 Det ställs alltså ett krav på att 

rättssystemet ska vara förutsebart vilket, vad gäller beskattningen, förenklat kan 

beskrivas som ett krav på att skattesystemet ska vara utformat på ett sådant sätt att den 

enskilde i förväg kan bedöma under vilka förutsättningar han blir skyldig att betala 

skatt, göra avräkning eller avdrag, mm. Kravet på förutsebarhet är antagligen det 

viktigaste elementet av rättssäkerhetsbegreppet.
54

 Inom beskattningen avser 

rättssäkerheten med andra ord att skattebetalaren har vissa rättsliga garantier som 

säkerställer att denne inte betalar mer skatt än vad som krävs enligt lagen samt att denne 

är skyddad mot mer ingripande åtgärder än vad som behövs för att uppnå lagens 

ändamål, dvs. ett krav på proportionalitet.
55

 Med rättssäkerhet förstås därför ett krav på 

att ett avgörande vare sig den kommer från en domstol eller en myndighet ska vara 

lagenligt och förutsebart för den skattskyldige.
56

  

 

Kravet på förutsebarhet innebär förstås inte enbart ett krav på att det ska finnas 

rättsregler som fastställer förutsättningarna för att beskatta den enskilde utan även ett 

krav på att dessa rättsregler ska vara så tydliga och precisa så att den enskilde kan förstå 

dem och på förhand kunna bedöma skattekonsekvenserna av sina handlingar. Men även 

om det är möjligt att med viss precision definiera begreppet förutsebarhet är det i 

praktiken oftast svårt att fastställa vad som är förutsebart och vad som inte är det. Detta 

på grund av att prövningen ska beakta dels rättsreglernas utformning och grad av 

komplexitet dels vem personen som tolkar dessa regler är. Prövningen har alltså både en 

objektiv och en subjektiv sida.
57

 Innebär då kravet på förutsebarhet att reglerna ska vara 

förutsebara för alla oavsett om de besitter kunskaper inom skatterätt eller inte? Särskilt 

vad gäller skatterätten som är ett rättsområde som är både tekniskt komplicerat och 

omfattande har det uttryckts både i doktrin och i förarbetena att kravet på förutsebarhet 

inte förutsätter att skattelagstiftningen ska vara förståeligt för alla.
58

 Då skatterätten är 

                                                 
52 Beyer, Vad är rättssäkerhet?,  s. 26. 

53 Beyer, Vad är rättssäkerhet?, s. 22. 

54 Tikka, Vad avses med rättssäkerheten i beskattningen?, s. 8 f. 

55 SOU 1993:62 s.  85. 

56 Tikka, Vad avses med rättssäkerheten i beskattningen?, s. 8. Beyer, Vad är rättssäkerhet?, s. 22.  

57 Alhager, Dispens från inkomstskatt, s. 85 ff. 

58 SOU 1993:62 s. 77. Alhager, Dispens från inkomstskatt, s. 87 f. 
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ett rättsområde som är både omfattande och komplext har det i förarbetena sagts att 

skattelagstiftningen inte kan förenklas så mycket att alla, endast genom att läsa 

lagtexten, kan förstå vad konsekvenserna av deras handlande blir.
59

 Istället bör kravet 

på förutsebarhet begränsas till det som en jurist eller annan sakkunnig kan anses ha 

möjlighet att förstå och förutse.
60

 Dock menar Alhager att på grund av att 

skattelagstiftningen i princip riktar sig mot alla som är skattskyldiga, bör det vara en 

övergripande målsättning att skattelagstiftningen utformas på ett enkelt och konsekvent 

sätt så att den blir tillgänglig även för gemene man.
61

  

 

Men rättssäkerhetsbegreppet omfattar inte enbart ett krav på förutsebarhet utan även 

andra principer vars syfte är att skydda den enskilde skattebetalaren. Några av dessa 

principer har fått grundlagsskydd. Bland dessa principer anses legalitetsprincipen vara 

en viktig förutsättning för rättssäkerheten och vad gäller skatteområdet innebär 

principen att skatt endast får tas ut med stöd av lag, 2 kap. 10 § RF.
62

 Principen ställer 

alltså krav på att beslut ska fattas utifrån befintliga rättsregler som den enskilde har haft 

möjlighet att ta del av och rätta sig efter. Legalitetsprincipen är avgörande för 

förutsebarheten och rättssäkerheten men inte tillräcklig. Rättssäkerhetsbegreppet 

förutsätter även att skattebetalaren är skyddad mot godtycke och missbruk från 

myndigheternas sida. Detta faller under principen om lika behandling i 1 kap. 9 § RF. 

Vaga eller alltför vida regler tenderar därför att leda till missbruk eftersom det ofta ger 

myndigheterna vittgående befogenheter och stor frihet att göra diskretionära 

bedömningar vad gäller lagens tillämpning. Detta ökar risken för alltför ingripande 

åtgärder mot den enskilde och därmed för missbruk, godtycke och korruption.
63

 I 

förarbetena har det hävdats att en preciserad och tydlig lagstiftning främjar 

rättssäkerheten genom att avgränsa myndigheternas befogenhet.
64

 Ett förutsebar och 

rättssäker lagstiftning ger därför den enskilde ett starkare skydd vid 

myndighetsutövning. Rosander menar att det finns en uppfattning om att, när reglerna är 

oklara och oprecisa, förutsebarheten kan främjas genom att domstolar gör en restriktiv 

                                                 
59 SOU 1993:62 s. 77. Alhager, Dispens från inkomstskatt, s. 87 f. 

60 Alhager, Dispens från inkomstskatt, s. 87. SOU 1993:62 s. 77. 

61 Alhager,  Dispens från inkomstskatt, s. 85. 

62 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid Inkomstbeskattningen, s.7. 

63 SOU 1993:62, s. 78, 82. 

64 SOU 1993:62, s. 78. 
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tolkning till den enskildes fördel.
65

 Denna lösning anser jag är nödvändig för att skydda 

den enskilde men samtidigt kan den inte användas som ett substitut för en rättssäker 

lagstiftning då den inte löser grundproblemet med att rättsläget är osäkert. 

Skattebetalaren ska inte behöva hamna i domstol för att kunna få klarhet om rättsläget.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att kravet på rättssäkerhet avser att skydda den 

enskildes fri- och rättigheter samt ge denne trygghet gentemot myndigheterna genom att 

minska risken för godtycke och missbruk vid myndighetsutövning. Särskilt vad gäller 

beskattningen avser rättssäkerheten att skydda den enskilde mot obefogat skatteanspråk. 

I praktiken går det inte att uppnå ett rättssystem där det råder ”absolut” rättssäkerhet. 

Som redan nämnts går det inte att utforma rättsregler där det inte finns några oklarheter 

alls. Men det innebär inte att det inte är ett mål som lagstiftaren bör sträva efter.  

 

Kravet på att få ett rättssäkert rättssystem kan ofta, men inte alltid, gå emot behovet av 

att ha en effektiv beskattning.
66

 Med effektivitet avses bland annat myndigheternas 

möjlighet att uppnå ändamålet med de regler som tillämpas, exempelvis att den som 

enligt lagen är skyldig att betala skatt även gör det.
67

 Effektiviteten vid beskattningen 

påverkas av flera faktorer. Å ena sidan kan skattesystemets effektivitet drabbas om 

staten inte vidtar tillräckliga åtgärder mot skatteflykt.
68

 Å andra sidan kan effektiviteten 

även drabbas om lagstiftningen, i syfte att skydda den enskilde, ställer alltför höga krav 

på myndigheterna när de tillämpar lagen. För myndigheter kan detta exempelvis leda till 

högre arbetsbelastning och höga kostnader, till att handledningen försvåras och att 

handläggningstiderna blir längre. I extrema fall kan man tänka sig att myndighetens 

arbete blir helt ”förlamat” samt att vissa regler inte alls kan tillämpas i praktiken och 

därför blir tandlösa.  Därför bör man alltid vid stiftande av nya lagar försöka utforma 

reglerna på ett sådant sätt att det råder viss balans mellan behovet av att ha effektiva 

regler och behovet av att tillgodose kravet på rättssäkerhet. Detta kan dock i vissa fall 

vara svårt att uppnå. I förarbetena har det uttalats att en effektivisering av lagstiftningen 

inte får ske på bekostnad av kravet på rättssäkerhet och förutsebarhet.
69

   

 

                                                 
65 Rosander, Generalklausul mot skatteflykt, s. 24. 

66 SOU 1993:62, s. 79. 

67 SOU 1993:62, s. 79. 

68 Rosander, Generalklausul mot skatteflykt, s. 2f.  

69 SOU 1996:44, s. 10. 
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3 Base Erosion and Profit Shifting 

3.1 Vad är BEPS? 

Base Erosion and Profit Shifting eller BEPS kan på svenska översättas som erodering 

av skattebaser och förflyttningar av vinster. Det är ett skatterättsligt begrepp som 

används i två situationer. För det första avser begreppet ett stort problem som drabbar 

många länder, nämligen att deras skattebaser urholkas (base erosion) på grund av att 

intäkter överförs till länder med lägre skatter (profit shifting). Treaty shopping utgör ett 

sådant förfarande där vinster slussas mellan olika länder för att åstadkomma lägre 

beskattning. OECD har i en av sina rapporter definierat begreppet BEPS som:  

 

[…] instances where the interaction of different tax rules leads to double non-

taxation or less than single taxation. It also relates to arrangements that 

achieve no or low taxation by shifting profits away from the jurisdictions where 

the activities creating those profits take place.
70

 

 

I den andra situationen används begreppet BEPS som en förkortning för BEPS-

projektet, ett förslag till åtgärder som OECD har utvecklat i syfte att motverka 

skatteflykt och skatteundandragande. BEPS-projektet innehåller femton åtgärdspunkter 

(action) som länder kan implementera i sina skatteavtal eller nationell lagstiftning för att 

motverka skatteflykt.
71

 Som det redan nämnts analyseras i denna uppsats åtgärdspunkt 

6 som avser åtgärder för att förhindra missbruk av skatteavtal, bland annat treaty 

shopping.
72

 I detta kapitel redovisas det arbete som vidtagits före och under BEPS-

projektet. Det materiella innehållet i de föreslagna reglerna analyseras i kapitel 6.  

 

3.2 Arbetet före BEPS-projektet  

År 1977 infördes i modellavtalet rekvisitet beneficial owner som motverkar de enklare 

fallen av treaty shopping.
73

 Samtidigt uppmärksammades problemet med treaty 

shopping genom införandet i kommentarerna till modellavtalet av ett nytt avsnitt, 

                                                 
70 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, s. 10. 

71 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, s. 11. 

72 OECD (2015), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, Action 6. 

73 Rekvisitet analyseras i avsnitt 5.3.4. 
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Improper Use of the Convention. I dessa kommentarer angavs det att skatteavtalet inte 

var avsett för att främja skatteflykt och skatteundandragande.  

 

År 1986 publicerades av OECD rapporten Double Taxation and the Use of Conduit 

Companies (OECDs rapport om conduit-bolag).
 74

 I rapporten identifierades flera 

negativa effekter av treaty shopping. Samtidigt rekommenderades medlemsstaterna en 

rad metoder för att motverka treaty shopping.
75

 Här återges de kortfattat. 

 

Första metoden kallas för lookthrough approach och den går ut på att inte medge 

skatteavtalets förmåner till bolag som ägs direkt eller indirekt av bolag med hemvist i en 

annan stat.
76

 Den andra metoden heter exclusion approach och den innebär att vissa 

särskilda typer av bolag som får skatteprivilegier i sina hemviststater, oftast i form av 

låg beskattning, exkluderas från tillämpningen av skatteavtalet.
77

 Den tredje metoden 

som kallas för subject to tax approach, innebär att skatteavtalets fördelar medges i 

källstaten endast om inkomsten är skattepliktig i hemviststaten.
78

 Den fjärde metoden, 

channel approach, fokuserar särskilt på conduit-arrangemang. Metoden går ut på att 

införa en bestämmelse i skatteavtalet som inte medger förmåner i typiska conduit-

situationer där inkomst i en avtalsslutande stat överförs till ett bolag i den andra 

avtalsslutande staten som i sin tur ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en 

person i en tredje stat.  Då metoden channel approach riskerar att träffa även legitima 

affärsrörelser ansågs det vara nödvändigt att komplettera denna med en bona fide-

klausul.
79

 Bona fide klausuler avser att säkerställa att skatteavtalets förmåner beviljas i 

situationer där transaktionen eller arrangemanget har varit motiverad av affärsmässiga 

skäl.
80

 Sådana klausuler förekommer i olika former beroende på vilka kriterier som 

beaktas vid bedömningen. Exempelvis medger vissa bona fides-klausuler skatteavtalets 

förmåner om mottagaren av inkomsten bedriver affärsrörelse i hemviststaten (activity 

provision) medan andra klausuler kräver att skattereduktionen som mottagaren får på 

grund av skatteavtalet inte är högre än skatten som tas ut i hemviststaten (amount of tax 

                                                 
74 OECD (2012), R(6). Double taxation conventions and the use of conduit companies mm. 

75OECD (2012), "R(6). Double taxation conventions and the use of conduit companies, se kapitel III B.  

76 OECD (2012), "R(6). Double taxation conventions and the use of conduit companies, s. 11
 
f. 

77 OECD (2012), "R(6). Double taxation conventions and the use of conduit companies, s. 12
 
f. 

78 OECD (2012), "R(6). Double taxation conventions and the use of conduit companies, s. 13
 
f. 

79 OECD (2012), "R(6). Double taxation conventions and the use of conduit companies, s.16 f.  

80 OECD (2012), "R(6). Double taxation conventions and the use of conduit companies, s. 17 f. 
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provision). Några av dessa metoder infördes år 1992 i modellavtalets kommentarer till 

artikel 1, se avsnitt Improper Use of the Convention i modellavtalets kommentarer. 

 

År 1998 publicerade OECD rapporten Harmful Tax Competition: An Emerging Global 

Issue som avsåg frågan om skadlig skattekonkurrens.
81

 I rapporten uppmärksammades 

det att skadlig skattekonkurrens och erodering av staternas skattebaser var en 

konsekvens av att inkomster förflyttades från länderna där de genererades till bolag i så 

kallade skatteparadis (tax havens) eller till bolag i länder med förmånligt 

beskattningssystem (harmful preferential tax regimes).
82

 Särskilt diskuterades vilka 

kriterier som kunde användas för att identifiera dessa länder, se kapitel 2 i rapporten. 

Vidare föreslogs en rad åtgärder för att motverka skadlig skattepraxis, bland annat 

införandet av CFC-regler
83

, ett förbättrat informationsutbyte mellan länderna
84

, en 

revidering av hemvistrekvisitet
85

 och, för länder som tillämpar exemptmetoden i sina 

skatteavtal, föreslogs en inskränkning i rätten till exemption.
86

  

 

År 2002 publicerades rapporten Restricting the Entitlement to Treaty Benefits med 

förslag på en rad åtgärder för att begränsa rätten till skatteavtalets förmåner.
 87

  Bland de 

viktigaste förslagen var ett förtydligande av begreppet beneficial owner. Begreppet 

skulle inte tolkas snävt utan det skulle tolkas utifrån kontexten och med beaktande av 

ändamålet och syftet med skatteavtalet.
88

 Conduit bolag skulle enligt detta synsätt inte 

betraktas som en beneficial owner. Det rekommenderades även en limitation on 

benefits-regel liknande den som användes av USA i sina skatteavtal. 
89

 De flesta 

rekommendationer infördes år 2003 i modellavtalets kommentarer.  

 

                                                 
81 OECD (1998), Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue. 

82 OECD (1998), Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, s. 19 ff.  

83 OECD (1998), Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, s. 40 ff. 

84 OECD (1998), Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, s. 43 f.  

85 OECD (1998), Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, s. 60 f. 

86 OECD (1998), Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, s. 43 f. 

87 OECD (2012), R(17). Restricting the entitlement to treaty benefits. 

88 OECD (2012), R(17). Restricting the entitlement to treaty benefits, s. 19 ff.  

89 OECD (2012), "R(17). Restricting the entitlement to treaty benefits, s. 11 ff.  
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3.3 BEPS-projektet 

År 2013 publicerade OECD, på begäran från G20 länderna, rapporten Addressing Base 

Erosion and Profit Shifting (BEPS-rapporten)
90

. I rapporten presenteras en analys av 

BEPS:s omfattning i världsekonomin och dess effekter. Vad gäller treaty shopping 

visades det i rapporten att multinationella företag har blivit mer aggressiva med tiden.
91

 

Detta konstaterades bland annat genom att analysera hur stora investeringar som 

kanaliseras via så kallade special purpose entities (SPEs), det som på svenska heter 

företag för särskilt ändamål. SPEs är bolag med inga eller få anställda, vars tillgångar 

och skulder utgör investeringar i eller från andra länder, och vars kärnverksamhet består 

av koncernens finansiering eller holding verksamhet.
92

 Med andra ord är SPEs oftast 

conduit-bolag, holdingbolag, skalbolag eller andra bolag utan betydande 

affärsverksamhet. Att länder med små ekonomier får fler utländska investeringar via 

SPEs än länder med större ekonomier kan tala för att multinationella företag slussar 

inkomster till lågskatteländer. Tillgänglig data från Internationella valutafonden (IMF) 

visade att under 2010 fick Barbados, Bermuda och Brittiska Jungfruöarna tillsammans 

mer utländska direktinvesteringar (5,11 procent av de globala utländska 

direktinvesteringarna) än Tyskland (4,77 procent) eller Japan (3,76 procent). Samma år 

gjorde dessa länder tillsammans fler investeringar i världen (4,54 procent) än Tyskland 

(4,28 procent).
93

 De analyserade uppgifterna visade alltså att en stor del av dagens 

investeringar görs via SPEs i länder som betraktas som skatteparadis.
94

   

 

Rapporten visade även att det nuvarande skattesystemet är föråldrat och behöver 

uppgraderas och anpassas till dagens mer globaliserade världsekonomi.
95

 Många av de 

principerna samt en stor del av regleringen som avser att undanröja dubbelbeskattningen 

möjliggör skatteflykt och skatteundandragande.
96

 Oftast är det inte ländernas 

skatteregler som direkt ger upphov till BEPS, utan sättet hur olika staters skatteregler 

och principer samverkar med varandra.
97

 Genom att fördela intäkter mellan olika länder 

                                                 
90 OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting. 

91 OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting, s.49. 

92 OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting, s. 18 och s. 22. 

93 OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting, s. 17. 

94 OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting, s. 17
 
f. 

95 OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting, s.49. 

96 OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting, s. 39 och s. 44. 

97 OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting, s. 39. 
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utnyttjar multinationella bolag asymmetrierna i dessa länders nationella skattesystem för 

att minska eller eliminera sina skatter.
 98

 Inkomsterna kan därför registreras i länder med 

låga skatter eller ingen skatt alls istället för att tas upp i det landet där 

affärsverksamheten som har genererat inkomsten finns.  

 

I rapporten förekommer uppfattningen att både industriländer och utvecklingsländer 

drabbas av BEPS.
99

 Enligt rapporten, utgör bolagsskatten cirka 3 procent av OECD-

ländernas BNP eller cirka 10 procent av de totala skatteintäkterna. Bolagsskatten ansågs 

bidra till en betydande del av staternas inkomster men omfattningen av 

intäktsförlusterna som förorsakas av BEPS uppskattades inte vara mycket höga i 

förhållande till skatteintäkterna som helhet.
100

 Åtgärder mot treaty shopping skulle 

därför enligt OECD vara motiverade inte enbart av ekonomiska skäl, nämligen att stater 

förlorar skatteintäkter, utan främst av behovet att skydda skattesystemets integritet.
101

 

Med andra ord, skulle nuvarande skattesystem uppfattas som orättvist och omoraliskt 

om vissa tvingas att betala skatt medan andra tillåtes att, genom utnyttjandet av olika 

skatteupplägg, betala mycket låg eller ingen skatt alls. Treaty shopping ansågs därför 

även vara skadlig för konkurrensen med dåliga effekter för investeringar, tillväxt och 

sysselsättning.
102

  

 

I rapporten föreslog OECD att en övergripande handlingsplan skulle utarbetas med 

förslag på nationella och internationella instrument för att motverka BEPS.
103

 I sex 

punkter identifierades flera centrala områden som skulle analyseras och utvecklas i den 

kommande handlingsplanen.
104

 Under punkt 5, där frågan om treaty shopping och annat 

missbruk av skatteavtal togs upp, föreslog OECD att i handlingsplanen skulle utarbetas 

effektivare åtgärder mot skatteflykt som stater kunde införa i sin nationella lagstiftning 

eller i skatteavtalen. Bland möjliga åtgärder åberopades en generalklausul mot 

skatteflykt och en LOB-regel.
105

  

 

                                                 
98 OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting, s.49. 

99 OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting, s. 67. 

100 OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting, 15 f. 

101 OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting, 15 f. 

102 OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting, s. 8 och 50. 

103 OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting, s.9 och s.51. 

104 OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting, s. 47 f. 

105 OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting, s.10.  
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Den 1 juli 2013 publicerade OECD rapporten Action Plan on Base Erosion and Profit 

Shifting (handlingsplanen).
106

 I handlingsplanen presenterades femton åtgärder för att 

hantera BEPS. Missbruk av skatteavtal och särskilt treaty shopping betraktades som en 

av de viktigaste orsakerna till BEPS och skulle behandlas under åtgärdspunkt 6 (Action 

6: Prevent treaty abuse).
107

 I rapporten beskrev OECD kortfattat det kommande arbetet 

för att få fram lämpliga åtgärder mot treaty shopping: 

 

Develop model treaty provisions and recommendations regarding the 

design of domestic rules to prevent the granting of treaty benefits in 

inappropriate circumstances. Work will also be done to clarify that tax 

treaties are not intended to be used to generate double non-taxation and to 

identify the tax policy considerations that, in general, countries should 

consider before deciding to enter into a tax treaty with another country. The 

work will be co-ordinated with the work on hybrids.
108

 

 

År 2014 presenterades rapporten Preventing the Granting of Treaty Benefits in 

Inappropriate Circumstances (2014 års rapport).
 109

 Rapporten byggde på åtgärdspunkt 

6 i handlingsplanen och omfattade förslag till åtgärder för att förhindra missbruk av 

skatteavtal. Det föreslogs en LOB-regel och en PPT-regel. Dessa regler behandlas 

utförligt i avsnitt 6.3 och avsnitt 6.4. Här beskrivs de summariskt. 

 

Den föreslagna LOB-regeln var i själva verket inte något nytt utan den hade som 

förebild en LOB-regel som USA under lång tid använt i sina skatteavtal.
110

 Regeln 

inskränker rätten till förmåner genom att begränsa tillämpningen av artikel 1 i 

skatteavtalet. Enligt denna artikel tillämpas ett skatteavtal endast på personer som, 

enligt artikel 4, har hemvist i en av avtalsslutande staterna. I LOB-regeln sätts det upp 

ytterligare kriterier som en person måste uppfylla för att medges rätten till förmåner.  

Den som inte uppfyller kriterierna i LOB-regeln får inte heller rätt till skatteavtalets 

förmåner; detta trots att denne har hemvist i en av avtalsslutande staterna. Syftet med 

kriterierna i LOB-regeln är att säkerställa att det endast är personer med viss koppling 

                                                 
106 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. 

107 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, s 18. 

108 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, s. 19.  

109 OECD (2014), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances. 

110 OECD (2014), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, s. 24. 



  

28 
 

till hemviststaten som får rätt till skatteavtalets förmåner. Exempelvis, vad gäller bolag, 

skulle viss koppling till hemviststaten föreligga om bolaget uppfyller kriteriet om att i 

hemviststaten vara börsnoterat eller bedriva affärsrörelse. LOB-regeln förhindrar på 

detta sätt treaty shopping då skatteavtalets förmåner inte medges till bolag som har 

etablerats och fått hemvist i en stat enbart av skatteskäl.  

 

PPT-regeln är en generell skatteflyktsklausul som innebär att rätten till förmåner inte 

beviljas om ett av de huvudsakliga syftena med arrangemanget, exempelvis en 

transaktion eller etablering, har varit att dra nytta av skatteavtalets förmåner.
111

 PPT-

regeln är avsedd att användas enskilt eller i kombination med LOB-regeln. Om både 

PPT-regeln och LOB-regeln införs i samma skatteavtal, kommer PPT-regeln att 

tillämpas främst för att förhindra fall av missbruk som inte träffats av LOB-regeln. Det 

kan exempelvis förekomma situationer när ett bolag medges rätten till förmåner på 

grund av att bolaget uppfyller dem objektiva kriterierna i LOB-regeln men trots detta 

har bolagets etablering motiverats av skattemässiga skäl. Liksom LOB-regeln, gav inte 

PPT-regeln heller uttryck för någon ny princip eller norm utan den byggde på befintliga 

principer som redan tagits upp i kommentarerna till modellavtalet.
112

 

 

Den 21 november 2014 publicerades rapporten Follow Up Work on Beps Action 6: 

Preventing Treaty Abuse (diskussionsutkastet).
113

 I diskussionsutkastet bedrevs 

uppföljningsarbete till förslaget i 2014 års rapport, främst vad gäller LOB- och PPT-

regeln. Största delen av diskussionsutkastet ägnades åt att presentera en uppsättning av 

20 olika frågor kopplade till de regler som skulle beaktas i det fortsatta 

uppföljningsarbetet. Bland frågorna som aktualiserades var behovet av att anpassa 

LOB-regeln till EU-rätten vilket diskuteras i avsnitt 6.3.4.
114

  

 

I maj 2015 gavs det ut ett reviderat diskussionsutkast.
115

 Det reviderade 

diskussionsutkastet bestod av två delar. I första delen presenterades ett förslag till en 

förenklad LOB-regel som är avsedd att användas i kombination med PPT-regeln. Den 

                                                 
111 OECD (2014), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, s. 66 f.  

112 Se main purpose-testet i kommentar 21.4 till artikel 1, OECD (2014), Commentaries on the Articles of the Model Tax 

Convention. 

113 OECD, Public Discussion Draft, Follow Up Work on Beps Action 6: Preventing Treaty Abuse. 

114 OECD, Public Discussion Draft, Follow Up Work on Beps Action 6: Preventing Treaty Abuse, s. 8 och s. 12. 

115OECD, Revised discussion draft BEPS Action 6: Prevent Treaty Abuse. 
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förenklade LOB-regeln behandlas i avsnitt 6.3.3. I andra delen presenterades 

diskussioner och slutsatser kring de frågor som hade åberopats i diskussionsutkastet 

från november 2014.   

 

Den 5 oktober 2015 publicerade OECD den slutliga rapporten, OECD (2015), 

Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, Action 6 – 

2015 Final Report (rapporten).
116

 Rapporten utgör en sammanfattning av de 

diskussioner och förslag som har behandlats i tidigare rapporter. Tyngdpunkten i 

rapporten är LOB- och PPT-regeln som analyseras i kapitel 6.   

 

3.4 Sammanfattning 

Av detta kapitel framgår det att under de senaste decennierna det har funnits flera försök 

från OECD att begränsa fenomenet treaty shopping. De principer och normer som får 

utryck i de åtgärder som nu föreslås av OECD har utvecklats under många år. De 

föreslagna åtgärderna bör därför betraktas som resultatet av många års arbete vilket 

sträcker sig långt före arbetet som bedrivits inom BEPS-projektet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
116 OECD (2015), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, Action 6 – 2015 Final Report. 
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4 Treaty Shopping  

4.1 Inledning 

Syftet med detta kapitel är att grundläggande redogöra för treaty shopping. Vad är treaty 

shopping och hur ser ett typiskt treaty shopping-förfarande ut? Vilka konsekvenser har 

treaty shopping för stater och enskilda? Påverkas Sverige på något sätt av treaty 

shopping?  

 

4.2 Vad är treaty shopping? 

Treaty shopping definieras inte i modellavtalet men begreppet förekommer i flera av 

dess kommentarer.
117

 I kommentar 9 till artikel 1 beskriver OECD ett förfarande som 

utgör ett olämpligt (improper) utnyttjande av ett skatteavtal och som lika väl kan 

uppfattas som treaty shopping. Ett förfarande är olämpligt om: 

 

[…] a person (whether or not a resident of a Contracting State), acts 

through a legal entity created in a State essentially to obtain treaty benefits 

that would not be available directly.
118

 

 

Med andra ord är det, enligt OECD, olämpligt att etablera en juridisk person i en 

stat huvudsakligen i syfte att av få skattemässiga fördelar. Vidare beskriver OECD 

treaty shopping-förfarandet enligt följande:  

 

Treaty shopping cases typically involve persons who are residents of third 

States attempting to access indirectly the benefits of a treaty between two 

Contracting States.
119

 

 

I doktrin definieras treaty shopping på följande sätt. Enligt Dahlberg är treaty shopping 

ett förfarande där en person etablerar sig i en annan stat med det enda syftet att komma i 

åtnjutande av den statens skatteavtal.
120

 Rosenbloom beskriver trety shopping som ett 

                                                 
117 Se bl.a. kommentar 20 till artikel 1, OECD (2014), Commentaries on the Articles of the Model Tax Convention. 

118 Kommentar 9 till artikel 1, OECD (2014), Commentaries on the Articles of the Model Tax Convention. Denna uppfattning 

utrycktes först i 1987 års Rapport om dubbelbeskattningsavtal och användning av Conduit Bolag.  

119 OECD (2015), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, Action 6, s. 17. 

120 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 277. 
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förfarande där ett skatteavtal mellan två stater utnyttjas av en skattebetalare från en 

tredje stat i syfte att uppnå skatteförmåner.
121

  

 

Treaty shopping betraktas även som ett missbruk av skatteavtalet, vilket enligt Förenta 

nationerna (FN) avser: 

 

[…] the use of tax treaties by persons the treaties were not designed to benefit, 

in order to derive benefits the treaties were not designed to give them.
122

  

 

Av FNs definition kan det utläsas att ett missbruk föreligger av den anledningen att 

bestämmelser i ett skatteavtal utnyttjas i strid med parternas avsikter. Men även om 

treaty shopping utgör ett missbruk av skatteavtalet innebär det inte att förfarandet strider 

mot lagen. För att förfarandet ska strida mot lagen krävs att skattebetalaren använder sig 

av en olaglig metod för att undvika beskattning, se 2 § skattebrottslagen. Vad gäller 

treaty shopping agerar skattebetalaren i överensstämmelse med den nationella 

lagstiftningen och därför uppstår ingen brottslig handling.
123

Treaty shopping kan därför 

betraktas antingen som skatteplanering som är helt lagligt eller som skatteflykt som 

också utgör ett lagligt förfarande men som betraktas som klandervärt och omoraliskt då 

det möjliggör för skattebetalaren att få skatteförmåner i strid med lagstiftarens avsikt.
124

 

I följande kapitel redogörs det kortfattat för två vanliga treaty shopping-metoder. Dessa 

har utgångspunkt i exempel som anges i OECDs rapport om conduit-bolag.
125

     

 

4.3 Treaty shopping-förfarandet 

Inledningsvis vill jag kort redovisa hur beskattningen i en gränsöverskridande situation 

kan se ut i ett normalt fall, dvs. i ett fall där treaty shopping inte förekommer. Detta är 

nödvändigt för att förstå varför vissa bolag väljer att ägna sig åt treaty shopping.  

 

                                                 
121 Rosenbloom, Tax Treaty Abuse: Policies and Issues, s.766 f.   

122 United Nations, Ad Hoc Group of Experts on International Co-operation in Tax Matters, Fourth meeting, Geneva, 30 November 

- 11 December 1987, Prevention of abuse of tax treaties, United Nations Secretariat, s. 3. 

123 Rosander, Generalklausul mot skatteflykt, s. 152 ff. 

124 Rosander, Generalklausul mot skatteflykt, s. 14 ff. 

125 OECD (2012), R(6). Double taxation conventions and the use of conduit companies. 
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Ett bolag (Bolaget) med hemvist i stat Z (hemviststaten) vill investera i stat X 

(källstaten) genom etablering av ett dotterbolag. Det finns inte något skatteavtal mellan 

källstaten och hemviststaten vilket innebär att eventuell dubbelbeskattning inte kan 

undanröjas. Kupongskatten, dvs. skatten på utdelning från dotterbolaget som tas ut i 

källstaten enligt dess nationella skattelagstiftning är 30 %. Som mottagare av 

utdelningen kommer moderbolaget även att beskattas för utdelningen i hemviststaten. I 

sådant fall skulle det förekomma dubbelbeskattning då utdelningen beskattas två 

gånger. 

 

Exempel 1, direct conduit
126

 

Anta nu att källstaten har en bra relation med staten Y och därför ingått ett förmånligt 

skatteavtal som är avsett att utnyttjas av personer med hemvist i någon av dessa stater. 

Skatteavtalet är förmånligt på det sättet att utdelningen undantas helt från kupongskatt.  

 

För att undvika betalning av kupongskatten kommer moderbolaget att investera i 

källstaten via ett så kallat Conduit-bolag beläggen i Staten Y. Staten Y kallas i 

fortsättningen för genomgångsland. Det är alltså conduit-bolaget i genomgångslandet 

som står som ägare för dotterbolaget i källstaten. När man talar om treaty shopping 

används begreppen conduit-bolag respektive genomgångsland för att framhäva att syftet 

med conduit-bolaget är att slussa vinsten från dotterbolaget i källstaten till moderbolaget 

i hemviststaten. I grunden handlar det om att moderbolaget väljer att indirekt äga 

dotterbolaget i källstaten via conduit- bolaget i genomgångslandet.  

 

Skatteavtalet mellan källstaten och genomgångslandet ger upphov till förmånligare 

beskattning än om investeringen hade gjorts direkt i källstaten då det undantar från 

kupongskatt utdelningen som betalas till conduit-bolaget. Utdelningen kanaliseras 

vidare från conduit- bolaget till moderbolaget. För att treaty shopping ska fungera måste 

det även föreligga förmånligare villkor mellan genomgångslandet och hemviststaten än 

vad det finns mellan hemviststaten och källstaten, exempelvis på grund av nationell 

skattelagstiftning i genomgångslandet eller eventuellt enligt skatteavtal mellan 

                                                 
126 Termen direct conduit används av OECD i rapporten ”Double Taxation Conventions and the use of conduit companies”, s. 2 ff.  
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genomgångslandet och hemviststaten. Med andra ord bör inkomsten beskattas mycket 

lågt eller inte alls i genomgångslandet.
127

   

 

Treaty shopping utnyttjas inte enbart i de fallen när det inte föreligger något skatteavtal 

mellan hemviststaten och källstaten utan även när ett skatteavtal finns men villkoren i 

detta skatteavtal är mindre fördelaktiga än villkoren i skatteavtalet mellan 

genomgångslandet och källstaten. Ett exempel kan vara när ett skatteavtal inte undantar 

utdelningen från kupongskatt utan enbart sätter ned den till 15 procent. I sådant fall kan 

bolag välja att bilda treaty shopping-förfarande för att sänka kupongskatten ytterligare.   

 

Exempel 2, Stepping stone conduits
128

 

Detta förfarande är en variation av direct conduit-förfarandet. Skillnaden i detta fall är 

att genomgångslandet är ett högskatteland. För att undvika hög beskattning i 

genomgångslandet betalar conduit-bolaget höga räntor, royalty, arvoden och andra 

avgifter till ett bolag (basbolag) i en annan stat (staten Q). Med basbolag förstås bolag 

som är föremål för särskilt förmånlig beskattning i skatteparadis eller i 

parallellskattestater (i detta fall staten Q).
129

Basbolaget har koppling till conduit- 

bolaget och oftast ägs eller på annat sätt kontrolleras basbolaget av conduit-bolaget. För 

conduit-bolagets kostnader görs avdrag i genomgångslandet medan inkomsten hos 

basbolaget beskattas mycket lågt eller inte alls i staten Q.   

 

Treaty shopping-förfarande kan förekomma under varierade och komplexa former då 

internationella bolag har varit kreativa i att hitta olika metoder för att utnyttja skatteavtal 

och få skatteförmåner som de annars inte skulle ha rätt till. Men förfarandet går så gott 

som alltid ut på att utnyttja ett bolag i ett mellanliggande land för att sänka den skatten 

som ska betalas för viss intäkt i källstaten. På ungefär samma sätt som beskrivits ovan 

om kupongskatten på utdelning kan bolag utnyttja skatteavtalet genom att ge ett lån till 

ett bolag via ett conduit-bolag i ett genomgångsland och på det sättet sänka skatten för 

ränteintäkterna, eller licensiera ett patent till ett bolag i ett genomgångsland som i sin tur 

underlicenser till bolaget i källstaten och på det sättet få sänkt skatt på royalty.
130

 Det 

                                                 
127 Vega Borrego, Limitation on Benefits Clauses in Double Taxation Conventions, s. 96.   

128 Termen Stepping stone conduits används i rapporten ”Double Taxation Conventions and the use of conduit companies”, s. 3 ff. 

129 Dahlberg, Svensk skatteavtalspolitik och utländska basbolag, s. 27. 

130 Dahlberg, SN 1995, s. 696 ff.  
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finns däremot vissa utmärkande drag som är gemensamma för de flesta treaty shopping-

förfaranden. För det första är det alltid källstaten som förlorar skatteintäkter då den 

avstår från sin beskattningsrätt till genomgångslandets fördel. Oftast är 

genomgångslandet ett lågskatteland. Om genomgångslandet är ett högskatteland krävs 

det ytterligare åtgärder för att sänka skatten, se stepping stone conduits ovan. En annan 

faktor som kan hjälpa till att identifiera ett treaty shopping-förfarande är att conduit-

bolaget oftast bedriver liten eller ingen affärsverksamhet alls och har få eller inga 

inkomster utöver inkomsterna från bolaget i källstaten.    

 

4.4 Effekter av treaty shopping 

OECD har nämnt treaty shopping som ett av de största skatterättsliga problemen som 

länder konfronteras med och huvudorsaken till att många länder förlorar 

skatteintäkter.
131

 Det är, som redan nämnts, källstaten som drabbas hårdast av 

intäktsförluster men beroende på hur treaty shopping-konstruktionen ser ut kan även 

genomgångslandet drabbas. Detta kan vara fallet om basbolag utnyttjas för att flytta 

intäkter från genomgångslandet till annat land med lägre beskattning, se stepping stone 

conduits ovan. Men i grunden vinner genomgångslandet oftast då det utan treaty 

shopping inte skulle ha uppstått någon inkomst i genomgångslandet som kunde tas till 

beskattning.  

 

Treaty shopping för med sig negativa effekter, både för staten och för de enskilda. 

Staten förlorar skatteintäkter samtidigt som kostnaderna för att säkerställa efterlevnaden 

av skattelagstiftningen ökar.
132

 Detta resulterar i mindre resurser till offentlig sektor. En 

följd av att vissa bolag betalar lägre skatter är att enskilda skattebetalare får stå för 

högre skattebörda. Detta kan upplevas som orättvist av övriga skattebetalare vilket kan 

drabba förtroendet för skattesystemet.
133

 Treaty shopping kan även rubba konkurrensen 

på marknaden då bolag som endast verkar på den inhemska marknaden inte kan sänka 

sina skattekostnader genom att utnyttja skatteavtalets förmåner.
134

 Slutsatsen är att 

bolagen som ägnar sig åt treaty shopping samt genomgångslandet har högst att vinna på 

grund av treaty shopping.  

                                                 
131 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, s. 8. 

132 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, s. 8.f. 

133 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, s. 8.f. 

134 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, s. 8. 
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Sverige påverkas lite av treaty shopping. Anledningen till detta är att Sverige i sina 

skatteavtal har varit mycket generös med att sänka sitt beskattningsanspråk vad gäller 

utdelningar, räntor och royalties.
135

 Exempelvis brukar Sverige reducera skatten på 

utdelningar till 5 procent eller i andra fall helt ta bort det.
136

 Royalty beskattas endast i 

få undantagsfall och då enbart med 10 procent.
137

 Enligt Sundgren finns det inte mycket 

att ”shoppa” i Sverige då dessa källskatter redan är ganska låga.
138

   

 

Däremot kan Sverige, för bolag som ägnar sig åt treaty shopping, vara mer relevant som 

genomgångsland i första hand på grund av de relativt låga källskatterna och i andra 

hand på grund av att Sverige har en mycket utvecklat skatteavtalsnätverk.
139

 En annan 

faktor som gör Sverige mer attraktivt som genomgångsland är den politiska stabiliteten 

som gör landet förutsebart för investerare vilket inte alltid kan vara fallet med länder 

som betraktas som skatteparadis.
140

 Sverige har dock ingenting att förlora på att 

utnyttjas som genomgångsland, då inget skatteundandragande föreligger. Tvärtom, får 

Sverige som genomgångsland beskatta intäkter som annars aldrig hade tagits upp till 

beskattning i Sverige.
141

 Av det som nämnts framgår det att i praktiken Sverige som 

källstat påverkas ganska litet av treaty shopping. Samtidigt kan Sverige som 

genomgångsland tjäna skatteintäkter. Detta innebär att det inte föreligger några starka 

ekonomiska skäl för Sverige att i sina skatteavtal införa skatteflyktsbestämmelser. 

Dessa skatteflyktsbestämmelser menar Lindencrona kan ändå vara motiverade av den 

lojalitetsplikt som Sverige har som avtalsslutande stat.
142

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
135 Sundgren, SN 1992, s. 375 ff. 

136 Sundgren, SN 1992, s. 375 ff. 

137 Sundgren, SN 1992, s. 375 ff. 

138 Sundgren, SN 1992, s. 375 ff. 

139 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 277. 

140 Dahlberg, SN 1995, s. 706. 

141 Sundgren, SN 1992, s. 375 ff. 

142Lindencrona, Dubbelbeskattningsavtalsrätt, s. 110.  
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5 Rättsmedel mot treaty shopping  

5.1 Inledning 

 

I detta kapitel undersöks vilka metoder Sverige har till sitt förfogande för att motverka 

treaty shopping. En analys av gällande rätt motiveras av två skäl. För det första skulle 

Sverige inte ha något praktiskt behov av att införa OECDs rekommendationer i sina 

skatteavtal om nuvarande lagstiftning på ett effektivt sätt förhindrar treaty shopping. För 

det andra, krävs en analys av gällande rätt för att få bättre förståelse för reglerna som 

föreslås i BEPS-projektet.  

 

5.2 Skatteflyktslagen  

5.2.1 Inledning  
De flesta länder har i sin nationella lagstiftning infört generella klausuler mot 

skatteflykt. Svenska generalklausulen heter Lag (1995:575) mot skatteflykt 

(skatteflyktslagen). Kortfattat innebär skatteflyktslagen att en skatteförmån inte medges 

om den grundas på en rättshandling som den skattskyldige har genomfört i syfte att 

uppnå eller undvika beskattning.
143

 I detta avsnitt analyseras i första hand vilken 

ställning skatteflyktslagen har i förhållande till skatteavtal.  I andra hand diskuteras 

tillämpningen av skatteflyktslagen på ett treaty shopping-förfarande med utgångspunkt i 

två av skatteflyktslagens rekvisit skatteförmånsrekvisitet i 2§ 1 p. och lagstiftningens 

syfte i 2§ 4 p. 

 

5.2.2 Skatteflyktslagens ställning till skatteavtalet  

Skatteflyktslagen är en nationell skatteflyktsbestämmelse. Treaty shopping innebär 

däremot att en skatteförmån medges enligt bestämmelser i skatteavtalet. En tillämpning 

av nationella skatteflyktsbestämmelser för att inskränka en bestämmelse i skatteavtalet 

är problematiskt om det inte uttryckligen framgår av skatteavtalet att båda parterna 

skulle acceptera detta. Som det tidigare har nämnts i avsnitt 2.4.6 är skatteavtalet avsett 

att utrycka den gemensamma partsavsikten vilket även motiverar en stark bundenhet till 

                                                 
143 Prop 1980/81:17 s. 16 f., Prop 1982/83:84 s. 11 f., Prop 1996/97:170 s. 33 f. 
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skatteavtalets ordalydelse. Får rätten till skatteavtalets förmåner under sådana 

förhållanden inskränkas genom tillämpning av skatteflyktslagen?    

 

En uppfattning som utrycks i doktrin är att treaty shopping kan inskränkas av nationella 

skatteflyktsbestämmelser. Som stöd anges att skatteavtalet skulle omfatta ett syfte att 

motverka skatteflykt. Att medge en förmån som grundas på ett treaty shopping-

förfarande skulle i sådant fall strida mot detta syfte.
144

  Vidare har det hävdats att artikel 

3 (2) i skatteavtalet, den så kallade allmänna tolkningsregeln
145

, utgör ett rättsligt stöd 

för tillämpning av nationella skatteflyktsbestämmelser.
146

 Artikel 3 (2) uppfattas ha ett 

brett syfte, bland annat att bevara nationella skattelagstiftningens sammanhållning och 

självständighet.
147

 Bestämmelsen anses alltså utrycka staternas avsikt att behålla 

kontrollen av den interna skattelagstiftningen så länge detta skulle vara förenlig med 

skatteavtalet. Med andra ord, de som åberopar artikel 3 (2) gör gällande att staterna har 

suveränitet på beskattningsområdet. Det kan lätt konstateras att dessa argument brister 

då staterna, via skatteavtal, har gett upp en del av sin suveränitet.
148

  

 

Vad gäller OECDs ställning i denna fråga kan det konstateras att i kommentarerna till 

artikel 1 i modellavtalet anges att avtalets förmåner bör vägras i situationer där 

huvudsakliga syftet med ett förfarande har varit att få skatteförmånen.  

 

A guiding principle is that the benefits of a double taxation convention 

should not be available where a main purpose for entering into certain 

transactions or arrangements was to secure a more favourable tax position 

and obtaining that more favourable treatment in these circumstances would 

be contrary to the object and purpose of the relevant provisions.
149

 

 

Det bör däremot inte bortses från att skatteavtalet är en bilateral överenskommelse där 

den gemensamma partsavsikten blir avgörande. Dahlberg och Lang menar att 

skatteavtalet som folkrättslig överenskommelse utrycker två staters gemensamma 

                                                 
144 Duff, Responses to Treaty Shopping: A Comparative Evaluation mm. s. 95. 

145 Den allmänna tolkningsregeln behandlas i avsnitt 5.3.3. 

146 De Broe, International Tax Planning and Prevention of Abuse, s. 261 f. 

147 De Broe, International Tax Planning and Prevention of Abuse, s. 261 f. 

148 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 247. 

149 kommentar 9.5 och kommentar 7 till artikel 1, OECD (2014), Commentaries on the Articles of the Model Tax Convention. 
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partsvilja vilket innebär att en tillämpning av skatteflyktslagen förutsätter att 

transaktionen eller arrangemanget uppfattas som skatteflykt av båda avtalsslutande 

staterna.
150

 Detta är sällan fallet i praktiken.
 
Enligt Lang, om myndigheterna i de två 

staterna får tolka skatteavtalets bestämmelser med utgångspunkt i sina nationella 

skatteflyktsbestämmelser blir resultaten att skatteavtalets bestämmelse får tolkas 

annorlunda beroende på vilken myndighet som ägnar sig åt tolkningen då nationella 

skatteflyktsbestämmelser skiljer sig från land till land.
151

 Detta skulle riskera att 

skatteavtalets syfte att undanröja dubbelbeskattningen inte uppnås.
152

 Dessa resonemang 

tar oss till den andra uppfattningen som uttryckts i doktrin, nämligen att nationella 

skatteflyktbestämmelser inte kan tillämpas för att neka en förmån enligt skatteavtalet. 

Uppfattningen utgår från det faktum att skatteavtalets bestämmelser, även om de genom 

införlivande blir en del av den nationella lagstiftningen, även har folkrättslig status då i 

grunden skatteavtalet är en överenskommelse mellan två stater. Som jag har nämnt 

tidigare är bundenheten till skatteavtalets text stark. Samtidigt krävs det, enligt 

internationell rätt att stater fullgör sina förpliktelser bona fides i enlighet med 

principerna i art. 31 VCLT. Principen om pacta sunt servanda förutsätter att staterna 

håller sig till det de avtalat om. Det innebär att en stat inte kan åberopa bestämmelser i 

sin interna rätt för att rättfärdiga underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter enligt 

skatteavtalet. Av detta framgår att skatteavtalets bestämmelser bör ha företräde framför 

nationell rätt, och då förstås även framför eventuella nationella 

skatteflyktsbestämmelser.   

 

I Sverige har frågan om skatteflyktslagens ställning till skatteavtalet ställts på sin spets i 

HFD 2012 ref. 20, det så kallade Peru-målet.
153

 Målet handlade inte om treaty shopping 

men det aktualiserade vissa principiella frågor som berör skatteflyktslagens tillämpning 

och som är relevanta även i detta fall. Kortfattat handlade målet om en situation där två 

personer, far och son, som var obegränsade skattskyldiga och ägde några bolag i 

Sverige, genom en rad transaktioner överförde bolagens tillgångar till ett peruanskt 

bolag där de var majoritetsägare. Efter likvidering av det peruanska bolaget hade 

tillgångarna skiftats ut till delägarna och skifteslikviden blivit beskattad som 

                                                 
150 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 251. Lang, Introduction to the Law of Double Taxation Conventions, s. 64  f.  

151 Lang, Introduction to the Law of Double Taxation Conventions, s. 64  f. 

152 Lang, Introduction to the Law of Double Taxation Conventions, s. 64  f. 

153 HFD 2012 ref. 20. 
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kapitalvinst i Peru enligt dåvarande skatteavtal mellan Sverige och Peru. Den slutliga 

skatten som betalades i Peru var 4,1 procent vilket var betydligt lägre än vad skatten 

hade blivit i Sverige. Skatteverket väckte då talan mot personerna och yrkade på att 

kapitalvinsten, med tillämpning av skatteflyktslagen, skulle beskattas i Sverige. 

 

Frågan huruvida skatteflyktslagen kunde tillämpas på förfarande som omfattades av ett 

skatteavtal diskuterades i alla tre instanser. I förvaltningsrätten tog domstolen ställning 

till rekvisitet lagstiftningens syfte i skatteflyktslagen 2§ p. 4.
154

 Det uppfattades av 

domstolen som ett av skatteavtalets syften att förhindra skatteundandragande. En 

tillämpning av skatteavtalet för att medge rätten till förmånen i den aktuella situationen 

ansågs därför inte vara förenlig med lagstiftningens syfte. Dessutom hänvisade 

domstolen till äldre prejudikatet i målet RÅ 2008 ref. 24 enligt vilket en lag om 

skatteavtal inte anses ha någon särställning i förhållande till svensk intern rätt.
155

 

Skatteflyktslagen ansågs därför vara tillämplig.  

 

Kammarrätten ändrade förvaltningsrättens dom. Skatteflyktslagen ansåg inte vara 

tillämplig med motiveringen att varken skatteavtalets utformning eller staternas 

gemensamma partsavsikt gav utryck för att skatteavtalet hade som syfte att motverka 

skatteflykt. I avsaknad av stöd för att ett sådant syfte förelåg drog domstolen den mest 

uppenbara slutsatsen, nämligen att det inte fanns något sådant syfte. Denna försiktiga, 

restriktiva ställning bör enligt min mening vara en utgångspunkt vid tolkning av 

skatteavtal. 

 

Kammarrättens dom ändrades av HFD som valde att inte tillämpa skatteflyktslagen utan 

inkomstskattelagen. Anledningen var att andelarna i det likviderade peruanska bolaget 

ansågs ha varit placerade i Sverige och då enligt skatteavtalet mellan Peru och Sverige 

fick inkomsten beskattas i Sverige. Det som är intressant i detta sammanhang är de 

uttalanden som domstolen gjorde beträffande skatteflyktslagens tillämplighet på 

skatteavtalet. Domstolen ansåg att skatteflyktslagen kunde tillämpas på situationer som 

omfattades av skatteavtal. Som stöd hänvisade domstolen till att i skatteflyktslagen inte 

förekom något undantag för rättshandlingar som omfattades av skatteavtal. Vidare 

                                                 
154 Rekvisitet lagstiftningens syfte behandlas i avsnitt  5.2.3.3. 

155 Målet RÅ 2008 ref. 24 har diskuterats i avsnitt 2.4.5. Det har konstaterats att prejudikatet har i viss mån förändrats genom mål 

RÅ 2010 ref. 112. 
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konstaterades i domskälen att det inte heller fanns någon bestämmelse i skatteavtalet 

med Peru som uteslöt en tillämpning av skatteflyktslagen för rättshandlingar som 

omfattades av skatteavtalet. Domstolen ansåg inte heller att det fanns någonting som 

talade för att staternas gemensamma partsavsikt hade varit att inte tillåta tillämpningen 

av inhemska regler mot skatteflykt vid missbruk eller kringgående av skatteavtalets 

bestämmelser. Med andra ord tolkade domstolen avsaknaden av ett tydligt uttryck i 

skatteavtalet om att det inte var tillåtet att tillämpa skatteflyktslagen på bestämmelser i 

skatteavtalet som ett tecken på att en sådan tillämpning var tillåten.  

 

Då domstolen inte tillämpade skatteflyktslagen utan enbart uttalade sig angående dess 

tillämpning, vilket inte var nödvändig för utfallet i målet, har dessa uttalanden lågt eller 

inget prejudikatvärde alls och därför betraktas som obiter dicta.
156

 Dessa uttalanden 

anser jag är ändå mycket relevanta då de visar domstolens inställning till frågan.  

 

Domstolens uttalanden har kritiserats i doktrinen. Hilling menar att en tillämpning av 

skatteflyktslagen innebär en inskränkning i det skatteavtalsrättsliga skyddet.
157

 Enligt 

Dahlberg bör domstolar vara återhållsamma med att tillämpa intern 

skatteflyktslagstiftning i situationer som omfattas av skatteavtal när det inte finns stöd 

för detta i skatteavtalet.
158

 Detta på grund av att skatteavtalet, som bilateral 

överenskommelse, ger utryck för båda staternas avsikt. För att tillämpa 

skatteflyktslagen behöver Sverige ha kunskap dels om den andra statens uppfattning om 

vad skatteflykt är, dels om den andra staten anser att nationella skatteflyktsregler får 

tillämpas på situationer som omfattas av skatteavtal. Dahlberg kritiserade det faktum att 

domstolen i Peru-målet endast tog hänsyn till Sveriges uppfattning av vad skatteflykt är 

och inte, som det förutsätts enligt skatteavtalet, även beaktat Perus uppfattning.
159

 Han 

menar att skatteflyktslagen skulle kunna tillämpas på skatteavtal som Sverige har ingått 

med en stat som är medlem i OECD då en tillämpning av nationella 

skatteflyktsbestämmelser accepteras av många OECD-länder.
160

 Detta får däremot 

endast ske under två förutsättningar. För det första måste en sådan tillämpning vara 

                                                 
156 Hilling, SN 2012, s. 590. 

157 Hilling, SN 2012, s. 588. 

158 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 256. 

159 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 256. 

160 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 256. 
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förenlig med villkoren som ställs i kommentaren till artikel 1.
161

 För det andra krävs det 

att medlemsstaten inte har uttryckt, inom ramen för OECD samarbetet, uppfattningen att 

denne inte accepterar en tillämpning av intern skatteflyktslagstiftning i förhållande till 

skatteavtalet.
162

 Vad gäller skatteavtal som ingåtts med stater som inte är medlemmar i 

OECD är det, enligt Dahlberg, inte möjligt att tillämpa skatteflyktslagen om inte båda 

staterna i skatteavtalet eller på annat sätt har uttryckt motsatsen.
163

 Tanken bakom detta 

resonemang måste vara att en stat som inte är medlem i OECD inte heller har möjlighet 

att påverka OECDs modellavtal eller lämna anmärkningar i de fall de inte accepterar 

någon bestämmelse i modellavtalet.  

 

Min uppfattning är att Dahlbergs resonemang utgör en logisk beskrivning av hur 

rättsläget bör uppfattas. Dock kan man inte bortse ifrån att uttalandena i Peru-målet 

varken tagit hänsyn till kommentaren i artikel 1 eller tillmätt någon betydelse åt det 

faktum att Peru inte var medlem av OECD. Inte heller har domstolens bedömning 

påverkats av det faktum att ingenstans i skatteavtalet förekom något som skulle stödja 

uppfattningen att den gemensamma partsavsikten har varit att tillämpa nationella 

skatteflyktsbestämmelser i förhållande till skatteavtal. Jag ansluter mig i viss mån till 

den förenklade sammanfattningen av rättsläget som görs av Hilling, nämligen att 

skatteflyktslagen är tillämplig på transaktioner som omfattas av svenska skatteavtal så 

länge staternas gemensamma partsavsikt inte säger motsatsen.
164

 Denna slutsats bör 

också tas med en nypa salt då det inte är självklart vilket rättskällevärde uttalandena i 

Peru-målet har. 

 

Vad som framgår av analysen i detta kapitel är att svenska domstolar skulle godta en 

tillämpning av skatteflyktslagen på förfarande som omfattas av skatteavtal. Det uppstår 

då en risk för att vissa länder som ingått skatteavtal med Sverige inte ser positivt på 

detta. Men även om skatteflyktslagen skulle vara tillämplig på förfarande som omfattas 

av skatteavtal är det inte säkert att den även kan förhindra treaty shopping. I nästa 

avsnitt diskuterar jag skatteflyktslagens tillämpning på treaty shopping med 

                                                 
161 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 257.  

162 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 257.  

163 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 257 f. 

164 Hilling, SN 2012, s. 591. 
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utgångspunkt i begreppet skatteflykt samt två av rekvisiten i skatteflyktslagen, 

skatteförmånsrekvisitet och lagstiftningens syfte.   

 

5.2.3 Skatteflyktslagens tillämplighet på treaty shopping-förfarandet  

5.2.3.1 Begreppet skatteflykt och treaty shopping 
 

I första hand bör det på ett mer övergripande plan fastställas om begreppet skatteflykt, 

som den används i skatteflyktslagen, även kan omfatta fall av treaty shopping. Det 

förekommer inte någon definition av begreppet skatteflykt i modellavtalet eller dess 

kommentarer. Dahlberg menar att begreppet bör fastställas utifrån staternas interna 

rätt.
165

 I den svenska rätten finns inte någon entydig definition av begreppet skatteflykt. 

Däremot förekommer många försök i förarbetena att precisera begreppet. Skatteflykt 

avser en form av skatteundandragande där en skattskyldig med hjälp av civilrättsligt 

giltiga transaktioner utnyttjar skattereglerna för att uppnå av lagstiftaren inte avsedda 

skatteförmåner.
166

 På detta sätt skiljer man skatteflykt från skatteplanering som avser 

förfaranden som lagstiftaren har förutsett och som uttryckligen eller underförstått 

accepterats av lagstiftaren.
167

 Var gränsen går mellan skatteflykt och skatteplanering 

kan vara svårt att fastställa i praktiken.  

 

Skatteflykt kan även preciseras i förhållande till begreppet skattefusk. Medan skattefusk 

utgör ett brottsligt förfarande där den skattskyldige försöker undvika beskattning genom 

att dölja inkomster eller lämna oriktiga uppgifter om dessa, avses med skatteflykt ett 

lagligt förfarande men som anses strida mot lagstiftningens anda och mening.
168

 Med 

andra ord, medan skattefusk utgör en brottslig förfarande, innebär skatteflykt ett 

missbruk av rättsreglerna.
169

  

 

I doktrin har skatteflykt definierats som ett rättshandlande som är civilrättsligt giltigt 

men som ger upphov till en skatteförmån som inte varit förutsedd av lagstiftaren och 

                                                 
165 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 251.  

166 Prop 1982/83:84, s. 8 f. 

167 Prop 1980/81:17 s. 16. 

168 SOU 1975:77, s. 43. 

169 SOU 1975:77, s. 43. 
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som dessutom strider mot lagstiftningens anda och mening.
170

 Kravet på att förfarandet 

ska vara oförutsett av lagstiftaren kan ställa till problem vid tillämpning av 

skatteflyktslagen på ett treaty shopping-förfarande. Då treaty shopping utgör en av de 

vanligaste formerna av missbruk av skatteavtal blir det svårt att hävda att staterna inte 

har kunnat förutse detta. Här vill jag nämna att domstolen i några fall har tillämpat 

skatteflyktslagen på förfaranden som lagstiftaren borde ha känt till.
171

 Svårigheten 

ligger därför i att fastställa under vilka omständigheter lagstiftaren kan anses ha känt till 

förfarandet, till exempel om det krävs att lagstiftaren har diskuterat förfarandet i 

förarbetena eller kanske till och med lagstiftat i frågan. Min uppfattning är att så inte 

bör vara fallet utan att det bör räcka med att förfarandet är allmänt känt, exempelvis att 

det debatterats i media. Det är svårt att förutse om domstolar, vid treaty shopping, skulle 

anse att förfarande varit känt för lagstiftaren eller inte. Min bedömning är däremot att 

begreppet skatteflykt har fått en vid innebörd och att det blir därför sannolikt att treaty 

shopping vid en domstolsprövning skulle kunna anses omfattas av 

skatteflyktsbegreppet.  

 

5.2.3.2 Skatteförmånsrekvisitet  
 

En förutsättning för att skatteflyktslagen ska bli tillämplig är att det föreligger en 

skatteförmån, 2§ 1 p. Det är inte lätt att fastställa vad som avses med begreppet 

skatteförmån. I förarbetena till den äldre lagen om skatteflykt från 1980 förespråkades 

det en metod där förfarandet som ansågs leda till lägre beskattning jämfördes med det 

förfarande som ligger närmast till hands. Eventuell skatteskillnad bedömdes utgöra en 

skatteförmån.
172

 I förarbetena från 1996 definierades en skatteförmån som undvikandet 

av den ytterligare skatt som skulle ha påförts om skatteflyktsförfarandet inte hade 

kommit till stånd.
173

  

 

                                                 
170 Rosander, Generalklausul mot skatteflykt, s. 14f. 

171 Rå 2000 ref. 21, Skatteflyktslagen ansågs vara tillämplig på ett kommissionärsavtal där kommittenten var ett förlustföretag och 

begränsningar förelåg i möjligheten att kvitta underskott mot koncernbidrag från kommissionären (I), samt på ett koncernbidrag 

som inför en avyttring gavs med ett för stort belopp i syfte att skapa ett  underskott som kunde kvittas mot framtida inkomster (II). 

Då det redan fanns  för dessa förfaranden uttrycklig reglering kunde de anses vara kända för lagstiftaren. Se mer om de skiljaktigas 

resonemang i domen.  

172 Prop 1980/81:17 s. 3 och s. 19 f. Denna omvägsrekvisit togs bort 1983. 

173 Prop 1996/97:170 s. 45. 
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Vad gäller rekvisitets tillämpning på ett treaty shopping-förfarande kan det 

uppmärksammas att det inte har diskuterats i förarbetena om även en förmån enligt 

skatteavtalet kan omfattas av skatteflyktslagen. En förmån erhållen genom ett treaty 

shopping-förfarande utgörs i praktiken av en skillnad i beskattning mellan olika länder 

och inte av en skillnad i beskattning som uppnås genom utnyttjande av interna 

skatterättsliga regler. I Peru-målet tillämpade domstolen inte skatteflyktslagen på 

skatteavtalet utan enbart tog ställning i frågan om lagen var tillämplig. Det skulle vara 

intressant att se en domstolsprövning av de olika rekvisiten i skatteflyktslagen på ett 

treaty shopping-förfarande. Min uppfattning är att domstolen inte skulle göra någon 

skillnad mellan skatteförmåner enligt nationell lagstiftning och skatteförmåner enligt 

skatteavtal. Detta med hänsyn till den generösa inställningen domstolen i Peru-målet 

hade i frågan om tillämpning av skatteflyktslagen.  

 

5.2.3.3 Lagstiftningens syfte 

En annan förutsättning för att skatteflyktslagen ska vara tillämplig är att beskattningen 

enligt förfarandet strider mot lagstiftningens syfte som det framgår av 

skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser som är direkt 

tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet, 2 § 4 p. Redan vid rekvisitets 

införande i skatteflyktslagen har remissinstanserna visat oro för att rekvisitet skulle 

försvåra förutsebarheten; detta med hänsyn till att lagtextens räckvidd skulle bli 

oklar.
174

 Här vill jag nämna några problem som skulle uppstå vid en tillämpning av 

rekvisitet på ett treaty shopping-förfarande.  

 

Treaty shopping innebär ett kringgående av svensk skattelagstiftning samtidigt som en 

förmån medges enligt bestämmelser i ett skatteavtal. Därför förutsätts enligt min 

uppfattning, för att rekvisitet ska vara uppfyllt, att beviljandet av förmånen som grundas 

på ett treaty shopping-förfarande ska strida dels mot syftet med de svenska 

skattereglerna som har kringgåtts genom förfarandet, dels mot syftet med berörda 

bestämmelser i skatteavtalet. Att fastställa att bestämmelsen strider mot syftet med 

skatteavtalet utgör största utmaningen.   

 

                                                 
174 Prop 1996/97:170 s. 38. 
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För det första blir det oklart om rekvisitet innebär att man tar sikte på syftet med 

bestämmelser i själva skatteavtalet eller syftet med bestämmelser i införlivandelagen. 

Som rekvisitet är utformat krävs det att förfarandet ska strida mot någon bestämmelse i 

skattelagstiftningen. Om detta är fallet kan det konstateras att rekvisitet kanske inte är 

tillämpligt på skatteavtal i egenskap av folkrättslig överenskommelse. Enligt min 

mening förutsätter en prövning av rekvisitet att utgångspunkten i första hand ska vara 

syftet med bestämmelserna i skatteavtalet. Även om det konstateras att treaty shopping 

strider mot syftet med en svensk skattebestämmelse, är Sverige ändå skyldig att fullfölja 

sina åtaganden enligt skatteavtalet och medge rätten till förmånen.   

 

Vad gäller underlaget för tolkning kan det konstateras att tillämpningen av rekvisitet på 

ett treaty shopping-förfarande skulle förutsätta dels en tolkning av intern rätt 

(lagtolkning) dels en tolkning av skatteavtalet (avtalstolkning) där syftet är att utröna 

parternas gemensamma avsikt. Vid fastställandet av skatteavtalets syfte är underlaget 

begränsat till avtalstexten, folkrättsliga principer och möjligtvis, vad gäller OECD- 

staterna, även kommentarerna till modellavtalet. Det kan nämnas här att skatteavtalet 

inte på samma sätt som svensk lag föregås av förarbete som utredningar, propositioner 

och betänkanden. Propositionen till införlivandelagen har som redan nämnts lågt 

rättskällevärde. Vad gäller tolkning av intern skattelagstiftning har det i förarbetena 

framhållits att prövningen ska göras i första hand utifrån lagbestämmelsernas 

utformning och inte lagmotiven.
175

 En prövning av lagmotiven är alltså inte utesluten; 

detta kan ske om ledning inte kan hämtas efter en prövning av lagens ordalydelse. 

Hultqvist menar däremot att rekvisitet lagstiftningens syfte förutsätter någon sorts 

objektiv teleologisk metod där underlaget till prövning utgörs av lagens ordalydelse och 

inte lagmotiven.
176

 I alla fall är bundenheten till ordalydelsen stark vid tolkning av 

svensk skattelag.
177

 Slutsatsen av allt som sagts hittills är att när man fastställer syftet 

med en bestämmelse i skatteavtalet eller införlivandelagen finns det inte stort utrymme 

för att beakta andra källor än avtalets ordalydelse vare sig man utgår från själva 

skatteavtalet eller införlivandelagen. Principen om pacta sunt servanda och bundenheten 

till avtalets ordalydelse talar också för detta resonemang. Det blir därför svårt att tolka 

in ett annat syfte med skatteavtalet än att undvika dubbelbeskattning, när detta inte 

                                                 
175 Prop 1996/97:170 s. 39 f. 

176
 
Hultqvist, SvSkT 2005:5, s. 311. Se även Hultqvist, Den nya skatteflyktslagen – vad har hänt?, s. 195 f och s. 207.   

177 Rosander, Generalklausul mot skatteflykt,  s. 72. 
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uttryckligen utgår av avtalstexten. Att den skattskyldige får en skatteavtalsförmån eller 

det faktum att Sverige förlorar en skatteintäkt strider inte direkt mot skatteavtalets syfte 

då syftet att undvika dubbelbeskattning förutsätter att en stat ger upp sitt 

beskattningsanspråk.  

 

I Peru-målet har domstolen uttalat sig i frågan om skatteavtalets syfte utan att göra 

någon övergripande analys av parternas avsikt.  Det har enbart hänvisats till att det inte 

fanns någonting i avtalet som talade för att den gemensamma partsavsikten har varit att 

kringgå skatteavtalets regler eller på annat sätt missbruka skatteavtalet.
 
Med andra ord, 

tolkade domstolen avsaknaden av ett angivet syfte i skatteavtalets text som ett tecken på 

att ett sådant syfte förelåg. Bundenheten till skatteavtalets text och kravet på en tolkning 

bona fides gör en sådan tolkning problematisk. Enligt min uppfattning bör avsaknaden i 

skatteavtalet av ett uttryckligen angivet syfte att motverka skatteflykt tolkas som ett 

tecken på att ett sådant syfte inte föreligger. Hade syftet med skatteavtalet varit att 

motverka skatteflykt och missbruk av skatteavtal hade detta tagits in i avtalet. Att tolka 

in ett syfte att undvika skatteflykt utan någon tydligt stöd i skatteavtalet är 

problematiskt framförallt då en tillämpning av skatteflyktslagen kan leda till 

dubbelbeskattning, något som skatteavtalet avser att undvika. Slutsatsen enligt mig är 

därför att rekvisitet lagstiftningens syfte bör tillämpas restriktivt när det gäller treaty 

shopping eller något annat förfarande som omfattas av skatteavtal. 

 

Rosander hävdar att domstolar vid prövning av skatteflyktslagen har beaktat i vilken 

mån förfarandet som gett upphov till den förmånliga beskattningen varit oförutsedd av 

lagstiftaren.
178

 Bergström hävdar att skatteflyktslagen inte kan tillämpas på ett 

förfarande som varit känt för lagstiftaren.
179

 I flera fall har domstolar valt att inte 

tillämpa skatteflyktslagen då förfarandet ansågs ha varit känt för lagstiftaren som inte 

vidtagit åtgärder för att förhindra det.
180

 Tanken bakom resonemanget är att ett 

förfarande anses ha accepterats av lagstiftaren om förfarandet har varit känt för 

                                                 
178 Rosander, Generalklausul mot skatteflykt, s.108 ff. 

179 Bergström, SN 2001, s. 341.  

180 Exempelvis tillämpades i mål RÅ 2001 ref. 66 inte skatteflyktslagen på en situation som avsåg underprisöverlåtelse av andelar i 

svenskt aktiebolag till ett annat svenskt aktiebolag som ägdes av ett utländskt bolag. Förfarandet kan anses vara känd för lagstiftaren 

som valt att vara passiv och inte vidta några åtgärder. Skatterättsnämnden och Regeringsrätten menade att förfarandet inte stred mot 

skatteflyktslagen då den låg inom ramen för vad som uttryckligen finns reglerat angående omstruktureringar av företag. Se även, 

RÅ 2001 not. 188 som berörde ungefär samma situation. Se även  Rå 2001 ref.12 där  skatteflyktslagen inte var tillämplig på 

förfarandet där ett fåmansbolag emitterade ett konvertibelt vinstandelslån till ägare av kvalificerade aktier i bolaget.  
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lagstiftaren och denne har valt att förhålla sig passiv och inte vidta några åtgärder för att 

förhindra det. I sådant fall betraktas förfarandet som tillåten skatteplanering. Vad gäller 

treaty shopping som förmodligen är den vanligaste metoden av missbruk av skatteavtal 

kan det knappast hävdas att förfarandet har varit oförutsett av avtalsslutande staterna. 

Då staterna har valt att vara passiva och lämna frågan oreglerad i skatteavtalen, blir det 

svårt att hävda att treaty shopping skulle strida mot skatteavtalets syfte i enlighet med 

rekvisiten som ställs i skatteflyktslagens 2 § 4 p.  

 

5.2.4 Sammanfattning 

Som jag ser det möter en tillämpning av skatteflyktslagen flera problem som gör att den 

inte kan utgöra ett effektivt rättsmedel mot treaty shopping. För det första är 

skatteavtalets bestämmelser en överenskommelse mellan två stater vilket bör få en 

överordnad status gentemot skatteflyktslagen. För det andra vill jag nämna att det finns 

en risk för att rekvisitet lagstiftningens syfte, inte alls kan tillämpas på skatteavtal i 

egenskap av folkrättslig överenskommelse då en bestämmelse i skatteavtalet inte utgör 

lagstiftning. En analogisk tillämpning blir problematisk på skatteavtalets område med 

hänsyn till legalitet och rättssäkerhet. Skatteflyktslagen har redan kritiserats i doktrin då 

den anses ge upphov till analogieffekt vilket skulle minska förutsebarheten.
181

 För det 

tredje, bör det uppmärksammas att det redan finns ett syfte i skatteavtalet som är 

allmänt accepterat, att undvika dubbelbeskattning och att främja internationell handel. 

Beviljandet av en skatteavtalsförmån, även om det skulle grundas på ett treaty 

shopping-förfarande, strider inte mot detta syfte. Tvärtom lindras dubbelbeskattningen 

och den lägre skatten som betalas i en stat kan vara ett incitament för att bedriva mer 

internationell handel. För det fjärde, bör skatteflyktslagen med hänsyn till dess vida 

tillämpningsområdet och i egenskap av generalklausul fordra en mer restriktiv 

tillämpning särskilt vad gäller tillämpning på bestämmelser i ett skatteavtal. Det är 

viktigt att bevara legaliteten, rättssäkerheten och förutsebarheten framförallt i sådana 

situationer när det inte enbart är Sveriges uppfattning som ska få genomslag vid 

tolkning. 

 

                                                 
181 Rosander, Generalklausul mot skatteflykt, s. 75, s.

 
77

 
f. och s. 108 ff. 
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5.3 Stöd i skatteavtalets bestämmelser  

5.3.1 Inledning 

I föregående kapitel analyserades frågan om treaty shopping kan angripas med hjälp av 

skatteflyktslagen. I följande kapitel undersöks om treaty shopping istället kan förhindras 

med hjälp av skatteavtalet. 

 

5.3.2 Tolkning av skatteavtalet i enlighet med art. 31 VCLT 

Kan treaty shopping förhindras med hjälp av avtalstolkning? Det finns två olika syn på 

detta.  Å ena sidan leder en restriktiv tolkning av skatteavtalet där bundenheten till 

skatteavtalets text är stark till att möjligheterna att vägra en förmån är begränsade. Å andra 

sidan kan en mer extensiv eller liberal tolkning av skatteavtalet innebära att vissa avsteg 

från skatteavtalets text får göras i de fallen skatteavtalet har missbrukats. I doktrin har det 

hävdats att en tolkning av skatteavtalet, särskilt med beaktande av folkrättsliga principer i 

den allmänna tolkningsregeln i artikel 31 VCLT möjliggör avsteg från skatteavtalets text 

vid treaty shopping.
182

  

 

Enligt kommentaren till artikel 31 VCLT ska avtalets text betraktas som det riktiga 

uttrycket för parternas avsikter och vara utgångspunkten vid avtalstolkning (textual 

approach).
 183

 Hilling kallar detta för lingvistisk tolkning.
184  

Vidare anges det i 

kommentarerna att tolkningens syfte är att förtydliga textens innebörd och inte göra en 

utredning ab initio av parternas avsikter.  

 

[…] the text of the treaty must be presumed to be the authentic expression of 

the intentions of the parties, and that the elucidation of the meaning of the text 

rather than an investigation ab initio of the supposed intentions of the parties 

constitutes the object of interpretation.
185

 

 

                                                 
182 Bin, Cheng, General Principles of Law as applied by International Courts and Tribunals, s. 114 f. Engelen, Interpretation of Tax 

Treaties under International law,  s. 131 ff. 

183YBILC 1966-2, s. 220 paragraf 11 och s. 223, paragraf 18. 

184 Hilling, SvSkT 2014:4, s. 332.  

185 YBILC 1966-2, s. 222 f.,  paragraf 18. 
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Internationella domstolen har flera gånger godtagit en lingvistisk tolkning av traktaten och 

betonat att det inte är tolkningens funktion att revidera ett fördrag eller läsa in i det något 

som avtalet inte uttryckligen eller underförstått innehåller.
186

 Vissa författare ansluter sig 

till samma uppfattning. Luc De Broe menar att den starka bundenheten till avtalets text 

innebär att parternas uppfattningar inte får utgöra en självständig grund för tolkning, annat 

än vad som framgår från avtalstexten.
187

 Av det som sagts hittills kan man dra slutsatsen 

att det finns en internationell konsensus som talar för att avtalstexten ska vara den primära 

rättskällan när den gemensamma partsavsikten ska fastställas samt att bundenheten till 

avtalstexten är stark. På vilket sätt kan då artikel 31 VCLT möjliggöra avsteg från avtalets 

text? Artikel 31 VCLT ger utryck för tre tolkningsprinciper som enligt vissa författare kan 

möjliggör en mer liberal tolkning av skatteavtalet. Dessa tolkningsprinciper framgår av 

artikelns ordalydelse och de redovisas nedan.  

 

Enligt den första principen ska ett skatteavtal tolkas bona fides (ärligt), vilket bland annat 

innebär att parterna ska hålla sig till avtalet (pacta sunt servanda).
188

  Principen om pacta 

sunt servanda anges även uttryckligen i artikel 26 VCLT där det framgår att skatteavtal är 

bindande för parterna och ska ärligt fullgöras av dem. Detta innebär förstås att avtalets 

text, dess ordalydelse, har stor betydelse vid tolkning. Men en tolkning bona fides innebär 

enligt vissa författare, även att avsteg från skatteavtalets ordalydelse får ske i vissa 

situationer. Cheng menar att skyldigheten enligt avtalet bör fullgöras enligt parternas 

gemensamma och verkliga avsikter. Viktigt enligt honom är: the spirit of the treaty and not 

its mere literal meaning.
189

 Engelen hävdar också att en tolkning bona fides går ut på att 

fastställa den gemensamma partsavsikten och inte enbart beakta en purely literal 

interpretation of the treaty.
190

 

 

Det kan även konstateras att utländska domstolar ibland har tillämpat en mer liberal 

tolkning av avtalet. I Gladden Estate v. The Queen som aktualiserade en tolkning av det 

upphävda skatteavtalet mellan Kanada och USA menade domstolen att:  

  

                                                 
186 Case Concerning Rights of Nationals of the United States of America in Morocco, (1952), s. 196 och s. 199. 

187 De Broe, International Tax Planning and Prevention of Abuse, s. 231ff.  

188 De Broe, International Tax Planning and Prevention of Abuse, s. 233 f. 

189 Bin, Cheng, General Principles of Law as applied by International Courts and Tribunals, s. 114. 

190 Engelen, Interpretation of tax treaties under international law, s. 133. 
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Contrary to an ordinary taxing statute a tax treaty or convention must be 

given a liberal interpretation with a view to implementing the true intention 

of the parties. A literal or legalistic interpretation must be avoided when the 

basic object of the treaty might be defeated or frustrated […].
191

 

 

Frågan om en tolkning bona fides ger möjlighet till avsteg från avtalstexten har även 

diskuterats av FN:s folkrättskommission (ILC) som tog ställning till den så kallade 

principle of effective interpretation (effektivitetsprincipen). Enligt denna princip, 

innebär kravet på en tolkning bona fides att, om skatteavtalet blir öppet för fler 

tolkningar, ska effektivitet uppnås genom att tolkningen som uppnår lämpligaste 

effekterna utifrån skatteavtalets ändamål och syfte ges företrädde.
192

 Trots att ICL 

erkände existensen av effektivitetsprincipen, ansågs principen inte talla för en extensiv 

eller liberal tolkning i den meningen att tolkningen går utöver vad som uttrycks eller 

blir underförstått i avtalets bestämmelser.
193

 

 

Den andra principen i artikel 31 är att avtalets bestämmelser, vid tolkning, ska ges dess 

gängse mening (ordinary meaning). Enligt Hilling innebär detta att tolkningen sker 

utifrån konventionellt språkbruk.
194

 Med detta avses vardagsspråk och fackspråk som 

kan variera i betydelse beroende av sammanhanget och vem som använder språket.
195

 

Vogel menar att vid tolkning av skatteavtalets termer och utryck ska utgångspunkten 

vara den skatterättsliga betydelsen och inte den allmänna betydelsen (everyday 

usage).
196

 Av det som sagts framgår det enligt min uppfattning att principen förutsätter 

en tolkning utifrån båda avtalsparternas perspektiv vilket snarare begränsar 

möjligheterna att göra avsteg från avtalets bundenhet.   

 

Den tredje principen kräver att vid fastställandet av gängse meningen, ska uttrycken i 

skatteavtalet ses i sitt sammanhang och mot bakgrunden av traktatens ändamål och 

syfte. Linderfalk menar att sammanhanget, ändamålet och syftet inte ska prövas 

                                                 
191 Gladden Estate v. The Queen, paragraf 166-167. 

192 YBILC, 1966-2, s. 219, paragraf 6. 

193 YBILC, 1966-2, s. 219, paragraf 6. 

194 Hilling, SvSkT 2014:4, s. 332. Linderfalk, Folkrätten i ett nötskal, s.100. 

195 Hilling, SvSkT 2014:4, s. 332. Linderfalk, Folkrätten i ett nötskal, s.100. 

196 Vogel, Klaus Vogel on double taxation conventions mm, s. 37, paragraf 70. 
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självständigt utan kumulativt.
197

 Endast när den gängse meningen som den framgår ur 

avtalstexten är oklar eller tvetydig, får man beakta sammanhanget.
198

 Avtalstexten utgör 

alltså en begränsande faktor vid beaktandet av traktatens ändamål och syfte.  

 

Av det som sagts hittills kan det konstateras att det går att hitta i utländska rättskällor 

argument både för och emot en mer liberal tolkning av skatteavtalet. Frågan är vilken 

ställning svenska domstolar har i denna fråga? I Sverige finns praxis som tyder på att 

domstolar, trots hänvisningar till skatteavtalets ändamål och syfte, inte har gett dem 

någon större betydelse eller i alla fall har de inte räckt för att kunna göra avsteg från 

avtalets text. Nedan följer det två exempel.  

 

I mål RÅ 1996 ref. 84 (Luxemburgmålet)
199

 ägde ett svenskt bolag fem luxemburgska 

fondbolag. Frågan var om det svenska bolaget kunde delägarbeskattas för de 

luxemburska fondbolagens inkomster. Det svenska bolaget skulle enligt dåvarande 

CFC-lagstiftning delägarbeskattas i Sverige för andelar i en juridisk person endast om 

den utländska juridiska personen inte utgjorde ett utländskt bolag. Fondbolagen skulle 

betraktas som utländska bolag om de omfattades av skatteavtalet med Luxemburg vilket 

förutsatte att fondbolagen hade hemvist i Luxemburg. För hemvist krävdes det enligt 

skatteavtalet att fondbolagen var obegränsat skattskyldiga i Luxemburg. Fondbolagen 

var obegränsat skattskyldiga i Luxemburg men var befriade från beskattning på grund 

av speciallagstiftning. Frågan var därför om det räckte med att fondbolagen uppfyllde 

kriterierna för obegränsad skattskyldighet eller om det även ställdes krav på att 

fondbolagen faktiskt betalade skatt och alltså inte var befriade på grund av 

speciallagstiftning. Domstolen menade då att tolkningen siktar på att utröna den 

gemensamma partsavsikten samt att tolkningen ska ske i enlighet med artiklarna 31–33 

VCLT. Detta förutsatte enligt domstolen att tolkningen ska ha sin utgångspunkt i 

avtalstexten. Vissa supplementära tolkningsmedel enligt artikel 32 som avtalets 

förarbeten och omständigheterna vid dess ingående kunde enligt domstolen användas 

vid tolkning men enbart för att få bekräftelse för den tolkning som gjorts enligt artikel 

31 eller för att fastställa avtalets mening när en tolkning enligt artikel 31 antingen inte 

                                                 
197 Linderfalk, On The Interpretation of Treaties, s. 102 f. och  s. 203 f. 

198 Linderfalk, On The Interpretation of Treaties, s. 102 f. och s. 203 f. 

199 RÅ 1996 ref. 84. 
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ger något klart besked eller leder till ett resultat som uppenbarligen är orimligt eller 

oförnuftigt.  

 

Domstolen konstaterade att det fanns argument som talade för ett krav på faktisk 

skattskyldighet men att det fanns starkare argument som talade för att det räckte med en 

formell skattskyldighet. Bland annat hävdades det att den skattebefrielse som avtalet ger 

den enskilde i den ena staten inte är beroende av att inkomsten verkligen blir beskattad i 

den andra staten. Det förhållandet att staten i sin interna lagstiftning avstår från att 

beskatta en person hindrade därför inte att hemvistrekvisitet ansågs vara uppfyllt. Det 

kan konstateras att domstolen höll sig till avtalets text vid tolkningen även om detta 

ledde till dubbel icke-beskattning.   

 

I målet RÅ 2001 ref. 46
200

 var frågan om ett svenskt bolag som via ett kommanditbolag 

ägde andelar i en amerikansk delägarbeskattad juridisk person, s.k. Limited Partnership 

(LPS), hade rätt att avräkna amerikansk inkomstskatt mot svenskt statlig inkomstskatt i 

enlighet med skatteavtalet mellan Sverige och USA. LPS är en amerikansk bolagsform 

som är transparent vid beskattningen vilket innebär att beskattningen sker hos bolagets 

delägare. Det svenska bolaget som delägare i kommanditbolaget var därför skattskyldig 

både i USA och i Sverige för intäkterna från den amerikanska LPS. Både 

Skatterättsnämnden och regeringsrätten ansåg att det inte förelåg något rätt till 

avräkning för skatten som betalades i USA. Motiveringen var att avräkning fick göras 

endast om det var samma person som haft samma skattepliktiga inkomst i båda staterna. 

I detta fall tillhörde inkomsterna LPS och inte det svenska bolaget. Därför fick inte det 

svenska bolaget rätt till avräkning. Denna restriktiva tolkning gjordes trots att det gav 

upphov till dubbelbeskattning.  

 

I båda dessa fall har domstolen inte utförligt behandlat frågan om vad en tolkning bona 

fides innebär även om domstolen hänvisat till artikel 31 VCLT. Det som kan 

konstateras är att vid tolkning av skatteavtalet lägger svenska domstolar stor vikt till 

avtalets text. Bundenheten till skatteavtalets ordalydelse är därför stark vilket innebär att 

en tolkning enligt artikel 31 VCLT inte räcker för att vägra skatteavtalets förmåner vid 

treaty shopping.  

                                                 
200 RÅ 2001 ref. 46. 
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5.3.3 Allmänna tolkningsregeln 

Enligt den allmänna tolkningsregeln i artikel 3 (2) modellavtalet ska begrepp som inte 

är definierade i avtalet tolkas i enlighet med den interna rätten som gäller i den 

avtalsstillämpande staten, såvida sammanhanget inte föranleder annat. Den allmänna 

tolkningsregeln ger alltså en möjlighet för nationell rätt att, under vissa förutsättningar, 

påverka tolkningen av skatteavtalet. Som nämnts tidigare i avsnitt 5.2.2 används den 

allmänna tolkningsregeln även som stöd av vissa författare när de argumenterar för att 

nationella skatteflyktsklausuler har företräde framför skatteavtal.  

 

Den allmänna tolkningsregeln ger en stat rätten att ensidigt, det vill säga utan att beakta 

den andra statens uppfattning, tolka ett odefinierat begrepp enligt egen nationell 

lagstiftning. Att en term kan få olika betydelse beroende på staten som tolkar den kan 

försvåra fastställandet av den gemensamma partsavsikten och det utgör även ett avsteg 

från artikel 31 VCLT som förutsätter att skatteavtalet ska få samma betydelse i båda 

avtalsslutande staterna. Kan, i sådant fall, den allmänna tolkningsregeln användas för att 

hindra treaty shopping?  

 

I målet RÅ 1987 ref 162 (Englandsfararmålet)
 201

 begärdes förhandsbesked avseende en 

situation där en person som tidigare varit bosatt i Sverige, skulle flytta och få hemvist i 

Storbritannien. Han skulle därpå sälja sitt aktieinnehav i ett svenskt bolag. Enligt 

skatteavtalet mellan Sverige och Storbritannien skulle realisationsvinsten beskattas i 

hemviststaten, dvs. Storbritannien. Men för detta krävdes det enligt brittisk intern 

skattelagstiftning att vinsten överfördes till Storbritannien vilket inte hade skett. Det 

uppstod med andra ord dubbel skattefrihet. Skatteavtalet innehöll också en 

remitteringsregel som var avsedd att förhindra sådana fall av skattefrihet. Enligt regeln 

skulle en inkomst från inkomstkälla som inte överförts till andra hemviststaten beskattas 

i källstaten. Med andra ord skulle den skattskyldige få skattelindring i källstaten endast 

för den delen av inkomsten som överförts till hemviststaten. Men i remitteringsregeln 

preciserades det inte vilket inkomstbegrepp som omfattades av uttrycket inkomst från 

inkomstkälla. Frågan var därför om realisationsvinsten utgjorde en sådan inkomst från 

inkomstkälla. Domstolen tog hänsyn till den allmänna tolkningsregeln och konstaterade 

                                                 
201 RÅ 1987 ref. 162. 
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att interna skatteregler skall tillämpas endast om sammanhanget inte kräver annat vilket 

enligt domstolen innebär att: 

 

Om ett avtalsuttryck, såsom det används i en aktuell bestämmelse, inte ger 

något klart besked, är det nödvändigt att med ledning av avtalets 

terminologi i övrigt, dess uppbyggnad och systematik, den aktuella 

bestämmelsens funktion, tillkomst och historiska sammanhang samt andra 

sådana förhållanden försöka klarlägga vad som kan anses ha varit de 

avtalsslutande parternas avsikt. Först om en sådan undersökning inte ger 

något resultat finns det skäl att söka ledning av den tillämpande statens 

interna beskattningsregler. 

 

Liknande bedömning gjordes i målet RÅ 2009 ref. 91 där domstolen menade att 

uttrycket såvida inte sammanhanget föranleder annat närmast innebär vad som kan 

följa av en sedvanlig tolkning av avtalet.
202

 Vidare menade domstolen i HFD 2012 ref. 

60 att:   

 

Innan man går till den interna rätten ska man således försöka fastställa 

innebörden av uttrycket genom en tolkning av avtalet. Vid denna tolkning 

bör ledning framför allt hämtas från de övriga fördelningsartiklarna i 

avtalet.
203

  

 

Av det som sagts följer att svenska domstolar är försiktiga och tillämpar den allmänna 

tolkningsregeln restriktivt, när ingen ytterligare vägledning kan hämtas från själva 

avtalet och då alla andra tolkningsmedel är uttömda. Uppfattningen att den allmänna 

tolkningsregeln bör tillämpas restriktivt förekommer även i doktrin. Lang hävdar att 

bestämmelsen kan leda till att skatteavtalets syfte att undvika dubbelbeskattning 

äventyras genom en tillämpning av intern rätt.
 204

 Enligt honom måste därför 

bestämmelsen tillämpas i kombination med systematiska, ändamålsinriktade och 

                                                 
202 RÅ 2009 ref. 91. 

203 HFD 2012 ref. 60. 

204 Lang, General Report on Double Non-Taxation, s. 80. 
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historiska faktorer.
205

  En annan faktor som talar för en restriktiv tillämpning är, som 

Hilling har uppmärksammat, att bundenheten till avtalets ordalydelse är stark i 

Sverige.
206

 Av det som nämnts hittills kan man konstatera att möjligheten att förhindra 

treaty shopping med hjälp av den allmänna tolkningsregeln är begränsad.   

 

5.3.4 Beneficial owner 

Rekvisitet verklig förmånstagare (beneficial owner) infördes i modellavtalet redan år 

1977 och finns idag stadgat i de flesta skatteavtal. Dess syfte har från början varit att 

motverka enklare fall av treaty shopping där inkomster betalas till en mellanhand, 

exempelvis en agent eller ett ombud som inte betraktas som ägare till inkomsten och 

därför inte heller är skattskyldig för den.
207

 Rekvisitet säkerställer alltså att 

skatteavtalets förmåner medges endast den verklige innehavaren av förmånen och inte 

någon som enbart är formell mottagare. Idag finns rekvisitet i fördelningsartiklarna 10, 

11 och 12, som avser utdelning, ränta respektive royalty. Frågan är om rekvisitet 

beneficial owner kan förhindra treaty shopping. 

 

I skatteavtal som har modellavtalet som förebild definieras inte begreppet beneficial 

owner vilket innebär att ledning måste hämtas från staternas nationella lagstiftning i 

enlighet med den allmänna tolkningsregeln i artikel 3 (2). Detta innebär att begreppets 

innebörd och omfattning kan skilja sig mellan länderna.
208

 Vissa preciseringar om 

begreppets tillämpningsområde görs däremot i modellavtalets kommentarer. Där anges 

det att begreppet beneficial owner träffar situationer om skatteundandragande där 

mottagaren av en inkomst enbart är en mellanhand och därför skyldig att vidarebefordra 

inkomsten till en annan part.  

 

It would be equally inconsistent with the object and purpose of the 

Convention for the State of source to grant relief or exemption where a 

resident of a Contracting State, otherwise than through an agency or 

                                                 
205 Lang, General Report on Double Non-Taxation, s. 80. 

206 Hilling, SvSkT 2014:4, s. 335. 

207 OECD (2014), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, s. 20 f. 

208 Vern, Krishna, Treaty Shopping and the Concept of Beneficial Ownership in Double Tax Treaties, s. 140. 
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nominee relationship, simply acts as a conduit for another person who in 

fact receives the benefit of the income concerned.
209

 

 

Det kan konstateras att, vid treaty shopping, mottagaren av inkomsten oftast betraktas 

som innehavare av inkomsten och därmed som skattskyldig. Detta innebär att de flesta 

fall av treaty shopping inte skulle kunna angripas med hjälp av rekvisitet beneficial 

owner. Frågan är om rekvisitet kan tillämpas mer extensivt för att omfatta även 

situationer där mottagaren betraktas som skattskyldig och inte enbart som en 

mellanhand. Enligt kommentarerna till artikel 10 som infördes år 2003: 

 

The term “beneficial owner” is […] not used in a narrow technical sense 

[…], rather, it should be understood in its context […] and in light of the 

object and purposes of the Convention, including avoiding double taxation 

and the prevention of fiscal evasion and avoidance.
210

 

 

Vidare anges det i kommentarerna att ett conduit-bolag inte bör ses som en 

verklig förmånstagare trots att formellt bolaget är ägare till inkomsten, om bolaget 

i praktiken har:   

[…] very narrow powers which render it, in relation to the income 

concerned, a mere fiduciary or administrator acting on account of the 

interested parties.
211

 

 

Krishna menar att huruvida ett conduit-bolag är den verklige förmånstagaren bör 

fastställas utifrån flera faktorer.
212

 Är conduit-bolaget endast en förvaltare eller 

administratör med begränsat utrymme att fatta beslut och som agerar på uppdrag från 

någon annan, exempelvis moderbolaget? Kan conduit-bolagets styrelse självständigt 

fatta beslut? Krishna menar att ju större ansvar och självständighet conduit-bolagets 

styrelse har desto större är sannolikheten att conduit-bolaget är den verklige 

förmånstagaren.
213

 Som man kan konstatera blir syftet med prövningen enligt Krishnas 

                                                 
209 Kommentaren 12.3  till artikel 10, Se även kommentar 9 till artikel 11, och kommentar  4 till artikel 12, OECD (2014), 

Commentaries on the Articles of the Model Tax Convention . 

210 Para 12.1 i kommentaren till artikel 10, OECD (2014), Commentaries on the Articles of the Model Tax Convention.  

211 Para 12.3 i kommentaren till artikel 10, OECD (2014), Commentaries on the Articles of the Model Tax Convention. 

212 Vern Krishna, Treaty Shopping and the Concept of Beneficial Ownership in Double Tax Treaties, s. 140 ff. 

213 Vern Krishna, Treaty Shopping and the Concept of Beneficial Ownership in Double Tax Treaties, s. 140 ff. 
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resonemang att fastställa om det finns en förpliktelse för conduit-bolaget att föra vidare 

inkomsten till någon annan, exempelvis till moderbolaget eller något annat bolag i 

samma intressegemenskap. Att conduit-bolaget betalar utdelning eller ränta till 

moderbolaget innebär inte direkt att conduit-bolaget inte är den verklige förmånstagaren 

utan avgörande är om det finns en förpliktelse att göra det.  

 

Som flera författare har konstaterat kan bolag som ägnar sig åt treaty shopping undvika 

att träffas av rekvisitet.
214

Därför, även om rekvisitet verklig förmånstagare ger ett visst 

skydd mot treaty shopping, utgör det i praktiken inte ett effektivt rättsmedel mot treaty 

shopping. 

 

5.3.5 En generell anti-missbruksprincip? 

I doktrin förekommer ofta uppfattningen om att det finns en underförstådd, oskriven 

princip mot missbruk av skatteavtalet. I engelsk litteratur används ofta uttrycket 

inherent anti-abuse principle. En sådan princip har inget direkt stöd i skatteavtalets 

ordalydelse. Istället hävdas det att stöd för principen kan hämtas från en tolkning av 

skatteavtalet, särskilt det faktum att skatteavtalet ska tolkas bona fides.
215

 Det hänvisas 

även till avtalets ändamål och syfte.
216

 Vidare hänvisas det till kommentarerna i 

modellavtalet där det anges att skatteavtalet har som syfte att inte enbart undanröja 

dubbelbeskattning utan även att förhindra skatteflykt och skattefusk.
 217  

 

Vogel och Engelen hävdar att en tolkning bona fides visserligen innebär att parterna är 

bundna av avtalet enligt principen om pacta sunt servanda men att detta inte innebär att 

staterna behöver stå ut med att skattebetalaren missbrukar skatteavtalet genom 

användning av konstlade upplägg.
218

 Engelen hävdar att en strikt och formell 

tillämpning skulle strida mot skatteavtalets ändamål och syfte medan Vogel hävdar att 

                                                 
214 Duff menar att: Notwithstanding this risk, however, sophisticated taxpayers can easily avoid characterization as a conduit 

through careful planning to ensure that the recipient of dividends, interest or royalties has sufficient “discretion as to the use or 

application of funds” to constitute their beneficial owner., Duff, David G., Responses to Treaty Shopping: A Comparative 

Evaluation mm., s.
 
90. 

215 Duff, Responses to Treaty Shopping: A Comparative Evaluation mm., s. 90 ff.  

216 Duff, Responses to Treaty Shopping: A Comparative Evaluation mm., s. 90 ff. 

217 Kommentar 7   till artikel 1, OECD (2014), Commentaries on the Articles of the Model Tax Convention. 

218 Engelen, On values and norms. mm., s. 35 f.,  Vogel, Klaus Vogel on double taxation conventions mm, s. 125, kommentar till 

artikel 1, paragraf 95. 
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tillämpningen av skatteavtalet ska göras utifrån generella principen om substans över 

form.
219

 Principen om substans över form innebär att det, i första hand, är uppläggets 

verkliga innebörd som beaktas vid tolkning av skatteavtal och inte uppläggets form. 

Denna princip ger enligt Vogel utrymme att göra avsteg från skatteavtalets ordalydelse, 

i fall av missbruk. Detta skulle automatiskt innebära ett avsteg från skatteavtalets 

bundenhet. Därför menar Vogel att principen om substans över form bör tillämpas men 

enbart restriktivt och i undantagsfall.
220

 Sammanfattningsvis menar både Vogel och 

Engelen att skatteavtalet inte behöver tillämpas på ett strikt, formellt sätt om detta skulle 

leda till missbruk.  

 

Beträffande de olika syften som anges i modellavtalets kommentarer menar Ward att 

huvudsakliga syftet med skatteavtalet är att undvika dubbelbeskattning vilket bör få 

företrädde framför alla andra syften.
221

 Detta skulle innebära att, även om det accepteras 

att ett skatteavtal har ett underförstått syfte att undvika skatteflykt, skulle ett sådant 

syfte kanske ändå inte räcka för att stödja en anti-missbruksprincip då syftet att 

undanröja dubbelbeskattningen är dominerande. 

 

Idén om en anti-missbruksprincip har diskuterats av domstolar i många länder. Dock 

föreligger det inte någon enhetlig praxis. I många fall har domstolar inte ansett att en 

anti-missbruksprincip förelåg. Som skäl angavs bland annat att treaty shopping har 

historiskt varit tillåten under internationell rätt, se Union of India v. Azadi Bacho 

Andolan.
222

I MIL (Investments) S.A. v. The Queen
223

  tog domstolen ställning till syftet 

att undvika skatteflykt som anges i modellavtalets kommentarer. Någon princip mot 

missbruk av skatteavtalet ansågs inte föreligga. Anledningen var att kommentarerna, 

som i och för sig ansågs kunna ge visst stöd för en anti-missbruksprincip, tillkom i 

modellavtalet efter det att skatteavtalet i fråga hade ingåtts mellan Kanada och 

Luxemburg. Kommentarerna kunde alltså inte tillämpas retroaktivt. I andra fall har 

domstolar varit mer liberala. I en dom från Schweiz, A Holding ApS vs Federal Tax 

Administration menade domstolen att:  

                                                 
219 Vogel, Klaus Vogel on double taxation conventions mm, s. 124 f, kommentar till artikel 1, paragraf 94 - 95,  Engelen, On 

values and norms mm., 2006. s. 35 f. 

220 Vogel, Klaus Vogel on double taxation conventions mm, s. 124f, kommentar till artikel 1, paragraf 94 - 95.  

221 Ward, Abuse of Tax Treaties, s. 397. 

222  Union of India v. Azadi Bacho Andolan. 

223 MIL (Investments) S.A. v. The Queen. 
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[…]because the prohibition of abuses is part of the principle of good faith 

[…] It prohibits the use of an institute of law against its purpose to realize 

interests which are not protected by it […] the prohibition of an abuse of 

rights as regards conventions is […] recognised […]without being 

necessary to adopt an explicit provision in the respective convention.
224

 

 

I en annan dom från Israel, Yanko-Weiss Holdings (1996) Ltd. v Assessing Officer of 

Holon erkände domstolen en anti missbruksprincip efter hänvisning till principen om 

bona fides och till kommentarerna i modellavtalet.
225

 Domstolen menade bland annat att 

ett skatteavtal, oavsett om det tydligt anges i skatteavtalet eller inte, ska användas i god 

tro och på ett acceptabelt sätt. Vidare hävdade domstolen att skatteavtalen som Israel 

ingår med andra stater, i fall av missbruk, skulle tolkas som om de innehåll en limitation 

on benefit- regel.  

 

Eftersom det inte finns någon tydlig konsensus mellan staterna angående principens 

tillämpning och i många fall även om en sådan princip överhuvudtaget existerar, blir 

principen i praktiken svårtillämplig och oförutsebar. Duff ifrågasätter också om en 

hänvisning till en oskriven, generell anti-missbruksprincip utgör en effektiv och rättvis 

metod för att förhindra treaty shopping. 

 

[…] to the extent that the object and purpose of tax treaties and specific 

treaty provisions are unclear, the application of an inherent anti-abuse 

principle is necessarily uncertain and difficult for courts to apply and 

taxpayers to follow. For this reason, and in order to provide better guidance 

to courts and taxpayers on the meaning of tax treaty abuse, it is useful to 

rely on explicit anti-avoidance rules in addition to interpretive principles.
226

 

 

Eftersom svenska domstolar, som det nämnts i avsnitt 5.3.2, upprepade gånger har valt 

att trots hänvisning till avtalets ändamål och syfte hålla sig till skatteavtalets 

                                                 
224 A Holdings ApS vs Federal Tax Administration. 

225 Yanko-Weiss Holdings (1996) Ltd. vs Assessing Officer of Holon. 

226 Duff, Responses to Treaty Shopping: A Comparative Evaluation mm., s. 94. 
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ordalydelse, blir det inte troligt att domstolar i Sverige skulle erkänna en anti-

missbruksprincip.   

 

5.3.6 Tolkning av hemvistrekvisitet  

För att en person ska omfattas av ett skatteavtal och därmed bli berättigad till 

skatteavtalets förmåner krävs det enligt hemvistrekvisitet i artikel 4 att denne har 

hemvist i någon av avtalsslutande staterna, samt att denne är skattskyldig (liable to tax) i 

hemviststaten på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning eller annan 

liknande omständighet. Hemvistrekvisitet skulle kunna utgöra ett visst hinder mot treaty 

shopping beroende på hur rekvisitet skattskyldig tolkas.  

 

Rekvisitet ställer krav på obegränsad skattskyldighet i hemviststaten enligt dess 

nationella skattelagstiftning.
227

 Som det redan nämnts i avsnitt 2.3 innebär obegränsad 

skattskyldighet i en stat att skattebetalaren är skattskyldig i den staten för alla sina 

inkomster. Fråga är därför om detta endast innebär ett formellt krav på skattskyldighet 

eller om det även innebär ett krav på att skattebetalaren faktiskt betalar skatt i den 

staten.   

 

Enligt vissa författare bör någon inte betraktas som skattskyldig i enlighet med 

hemvistrekvisitet om denne inte betalar någon skatt.
228

 Argumentet är att om ingen skatt 

betalas i hemviststaten förekommer det inte heller någon dubbelbeskattning som 

behöver undanröjas och därför finns det inte någon anledning att medge 

skatteavtalsförmåner. Andra författare är kritiska mot detta resonemang eftersom det 

skulle göra en skatteavtalsförmån beroende av hur beskattningen regleras enligt intern 

rätt i avtalsslutande staterna.
229

 Som OECD har konstaterat, ställer de flesta länderna i 

sina skatteavtal inget krav på att den skattskyldige faktiskt betalar skatt i hemviststaten 

utan det räcker med formell beskattning.
230

 Detta främjar treaty shopping då conduit-

                                                 
227 Detta utgår både från artikel 4.1 modellavtalet och från dess kommentarer, se kommentarerna 8.1 och 8.3 till artikel 4, OECD 

(2014), Commentaries on the Articles of the Model Tax Convention. 

228 Baker, Philip, Double Taxation Conventions: a Manual on the OECD Model Tax Convention on Income and on Capital, 

paragraf 4B.07. 

229 Duff, Responses to Treaty Shopping: A Comparative Evaluation mm., s. 82. 

230 Se kommentar 8.6 till artikel 4: In many States, a person is considered liable to comprehensive taxation even if the Contracting 

State does not in fact impose tax. For example, pension funds, charities and other organisations may be exempted from tax, but they 

are exempt only if they meet all of the requirements for exemption specified in the tax laws. They are, thus, subject to the tax laws of 
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bolag etableras och får hemvist i länder där de blir obegränsat skattskyldiga men ändå 

på grund av intern lagstiftning inte betalar någon skatt alls.  

 

Rekvisitet skattskyldighet har behandlats i flera utländska domar. Exempelvis var i 

målet Abdul Razak A. Meman en person med hemvist i Förenade Arabemiraten inte 

berättigad till förmåner enligt skatteavtalet mellan Indien och Förenade 

Arabemiraten.
231

 Personen ansågs inte vara skattskyldig i hemviststaten då Förenade 

Arabemiraten inte beskattade inkomst av tjänst. I en dom från Kanada, Crown Forest 

Industries Ltd. v. The Queen
232

, var bolaget Norsk registrerat i Bahamas men hade 

kontor och platsen för styrelsens säte i USA. Bolaget fick hyresintäkter från ett 

kanadensiskt bolag och ville få skatteförmåner i form av undantag från beskattning 

enligt skatteavtalet mellan USA och Canada. Bolaget åberopade hemvist i USA och 

menade att bolaget var skattskyldigt i USA på grund av platsen för styrelsens säte. 

Domstolen beslutade dock att bolaget var skattskyldigt i USA endast för handel och 

affärsverksamhet som bedrevs i landet.
 233

 Bolaget var alltså inte obegränsat 

skattskyldig i USA.  Vidare tog domstolen hänsyn till syftet med skatteavtalet och 

menade att: 

 

The goal of the Convention is not to permit companies incorporated in a 

third party country (the Bahamas) to benefit from a reduced tax liability on 

source income merely by virtue of dealing with a Canadian company 

through an office situated in the United States [. . .] It seems to me that both 

Norsk and the respondent are seeking to minimize their tax liability by 

picking and choosing the international tax regimes most immediately 

beneficial to them. Although there is nothing improper with such behaviour, 

I certainly believe that it is not to be encouraged or promoted by judicial 

interpretation of existing agreements 
234

  

 

                                                                                                                                               
a Contracting State. Furthermore, if they do not meet the standards specified, they are also required to pay tax. Most States would 

view such entities as residents for purposes of the Convention, OECD (2014), Commentaries on the Articles of the Model Tax 

Convention. 

231 Abdul Razak A. Meman. 

232 Crown Forest Industries Ltd. v. The Queen.   

233 Crown Forest Industries Ltd. v. The Queen , paragraf. 32-37.   

234 Crown Forest Industries Ltd. v. The Queen paragraf. 49.  
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I Sverige har frågan behandlats i mål RÅ 1996 ref. 84 (Luxemburgmålet).
235

 I målet 

ägde ett svenskt bolag andelar i flera luxemburgska fondbolag. De luxemburgska 

fondbolagen var enligt speciallagstiftning befriade från bolagsskatt i Luxemburg. Trots 

detta ansågs bolagen ha hemvist i Luxemburg. Domstolen menade att rekvisitet 

skattskyldighet inte kräver att personen faktiskt betalade skatt i hemviststaten för att få 

hemvist där.  

 

Dubbelbeskattningsavtalen […] har också till uppgift att åstadkomma en 

skälig fördelning av beskattningsunderlaget mellan de båda avtalsslutande 

staterna. En stat kan av olika skäl välja att för tillfället avstå från att 

utnyttja det beskattningsutrymme som den erhållit genom avtalet. Det kan 

ifrågasättas om detta förhållande utan vidare bör komma den andra staten 

tillgodo genom en utvidgning av det beskattningsutrymme som den staten 

erhållit genom avtalet.
236

  

 

I Sverige räcker alltså med att personen har en tillräcklig anknytning till staten som kan 

medföra obegränsad skattskyldighet enligt statens lagstiftning. Det krävs inte att denne 

faktiskt betalar skatt. Detta ledder som nämnts till att riskerna ökar för att rättsläget 

utnyttjas för treaty shopping. Många länder kan minska denna risk genom att i sina 

skatteavtal införa en s.k. subject-to-tax-klausul som innebär att skattelättnader i en stat 

medges enbart om intäkten beskattas i den andra staten. Slutsatsen i detta avsnitt blir 

alltså att treaty shopping inte kan angripas med hjälp av hemvistrekvisitet.   

 

5.3.7 Uteslutningsartiklar i svenska skatteavtal  

Sverige har möjlighet att förhandla klausuler mot treaty shopping i sina skatteavtal. 

Dahlberg har i sin avhandling Svensk skatteavtalspolitik och utländska basbolag 

behandlat en rad uteslutningsartiklar som Sverige har infört i sina skatteavtal. En 

uteslutningsartikel är en artikel som utesluter visa skattesubjekt från skatteavtalets 

tillämpningsområde.
237

 De förekommer i varierade former beroende på vilken metod 

som används för att identifiera de bolag som undantas skatteavtalets förmåner.  

                                                 
235 RÅ 1996 ref. 84. Omständigheterna i målet har beskrivits mer utförligt i avsitt 5.2.3. 

236 RÅ 1996 ref. 84. 

237 Dahlberg, Svensk skatteavtalspolitik och utländska basbolag, s.
 
237 f. 
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Ett sätt att utesluta vissa bolagstyper från avtalets tillämpningsområde är genom 

hänvisning till intern lagstiftning i avtalsslutande staten.
238

 Denna metod är inspirerad 

från paragraf 21 i kommentarerna till artikel 1 i modellavtalet.  

 

No provision of the Convention conferring an exemption from, or reduction 

of, tax shall apply to income received or paid by a company as defined 

under section ... of the ... Act, or under any similar provision enacted by ... 

after the signature of the Convention.
239

 

 

Sverige har använt sig av liknande uteslutningsartiklar bland annat i skatteavtalen med 

Luxemburg (se protokollen), Barbados (artikel 24) och Malta (artikel 26).
240

 Här 

redogörs kortfattat för uteslutningsklausulen i protokollen till skatteavtalet med 

Luxemburg. 

 

Enligt punkt 1 i protokollen utesluts från skatteavtalets tillämpningsområde vissa 

personer som omfattas av luxemburgsk speciallagstiftning. Det handlar dels av 

holdingbolag enligt lagen 31 juli 1929 och storhertigens förordning 17 december 1938, 

dels av kollektiva investeringar enligt lagen den 30 mars 1988. Från avtalets 

tillämpningsområde blir även andra subjekt uteslutna om de omfattas av liknande 

lagstiftning som tillkommit efter undertecknandet av avtalet.
241

 Denna typ av 

uteslutningsartikel kan alltså användas för att undanta conduit-bolag från skatteavtalets 

förmåner som enligt speciallagstiftning i genomgångslandet betalar mycket låg skatt. 

Det räcker däremot inte för att motverka treaty shopping när andra bolagstyper utnyttjas 

som conduit-bolag. 

 

Enligt punkten 2 i protokollet blir de företag med hemvist i en avtalsslutande stat som 

förvärvar sina inkomster huvudsakligen från andra stater uteslutna från skatteavtalets 

tillämpningsområde om inkomsten beskattas väsentligt lägre än inkomst som härrör 

från hemviststaten. Enligt Dahberg omfattar rekvisitet andra stater inte enbart tredje 

                                                 
238 Dahlberg, Mattias, Svensk skatteavtalspolitik och utländska basbolag, s.

 
240 f. 

239 Kommentar 21 i till artikel 1, OECD (2014), Commentaries on the Articles of the Model Tax Convention. 

240 Luxemburg – Sverige (SFS 1996:1510), Barbados – Sverige (SFS 1991:1510),  Malta  – Sverige (1995:1504) . 

241 Uteslutningsklausulen är därför dynamisk i tiden, Dahlberg, Svensk skatteavtalspolitik och utländska basbolag, s. 270. 
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stater utan även den andra avtalsslutande staten.
242

 Vidare menar han att begreppet 

huvudsakligen innebär att bolaget förvärvar mer än hälften av sina inkomster från andra 

stater.
243

 Det kan konstateras att denna typ av uteslutningsartikel skulle utgöra visst 

hinder mot treaty shopping. I första hand ställer uteslutningsartikeln ett krav på att 

bolaget ska förvärva mer än hälften av sina inkomster från hemviststaten. I andra hand, 

om bolaget får mer än hälften av sina inkomster från den andra staten, krävs det att 

dessa inkomster inte beskattas väsentligt lägre än inkomster som bolaget får från 

hemviststaten. För att dessa krav ska bli uppfyllda förutsätts det att bolaget bedriver 

någon form av näringsverksamhet i hemviststaten. Ett conduit-bolag uppfyller sällan 

dessa villkor och därför blir uteslutet från skatteavtalets tillämpningsområde.  

 

En annan metod är att utesluta bolag som bedriver viss typ av verksamhet; oftast bank-, 

sjöfarts-, finans- eller försäkringsverksamhet. Ett bolag i en avtalsslutande stat som 

bedriver sådan verksamhet men som förvärvar inkomster huvudsakligen från andra 

stater (inbegripet den andra avtalsslutande staten) får inte rätt till skatteavtalets förmåner 

om inkomsten beskattas lägre enligt den statens lagstiftning än inkomst av liknande 

verksamhet som bedrivs i hemviststaten. Liknande uteslutningsklausuler finns bland 

annat i skatteavtalen med Litauen (artikel 29), Ukraina (artikel 22) eller Sydafrika 

(artikel 26).
244

 

 

En annan metod för att utesluta bolag från skatteavtalets förmåner är att endast medge 

rätten till förmåner till de bolag med hemvist i en av avtalsslutande staterna som 

uppfyller vissa, i skatteavtalet uppställda kriterier. LOB-regeln i skatteavtalet mellan 

Sverige och USA är ett bra exempel på en sådan uteslutningsartikel.
245

 En liknande 

LOB-regel föreslås i OECDs rapport och den behandlas utförligt i avsnitt 6.3. 

 

5.4 Sammanfattning  

Mycket talar för att bundenheten till skatteavtalets ordalydelse är stark i Sverige vilket 

begränsar utrymmet för en mer liberal tolkning av avtalet. Med undantag för Peru-målet 

verkar svenska domstolar ha hållit sig till avtalets text när de tolkat dess ändamål och 

                                                 
242 Dahlberg, Svensk skatteavtalspolitik och utländska basbolag, s.

 
271 f.   

243 Dahlberg, Svensk skatteavtalspolitik och utländska basbolag, s. 272. 

244 Litauen – Sverige (SFS 1993:1274), Ukraina – Sverige (1995:1339), Sydafrika – Sverige (SFS 1995:1468).   

245 USA – Sverige (SFS  2005:1088). 



  

65 
 

syfte. I enskilda fall kan det bli problematiskt att, i avsaknad av uttryckligt stöd i 

avtalets text, tolka in ett syfte med skatteavtalet att förhindra treaty shopping och andra 

former av missbruk. Därför anser jag att skatteavtalstolkningen inte utgör en effektiv 

metod för att förhindra treaty shopping. 

 

Istället för att försöka motverka treaty shopping genom en extensiv tolkning och 

tillämpning av skatteavtalen anser jag att det är lämpligare från rättssäkerhets- och 

förutsebarhetssynpunkt att Sverige i sina skatteavtal inför detaljerade och tydliga 

uteslutningsartiklar som klargör vem som har eller inte har rätt till skatteavtalets 

förmåner. En alltför liberal tolkning av skatteavtalen kan leda till sämre förutsebarhet 

för den skattskyldige som valt att tolka skatteavtalet på ett visst sätt vilket till slut 

drabbar gränsöverskridande investeringar. 

 

Slutsatsen som kan dras av detta kapitel är att Sverige idag inte har några effektiva 

rättsmedel mot treaty shopping, med undantag för de uteslutningsartiklar som Sverige 

har förhandlat i sina skatteavtal.  
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6 OECDs förslag på åtgärder mot treaty shopping 

6.1 Inledning 

I detta kapitel analyseras OECDs förslag på åtgärder för att förhindra treaty shopping. 

Arbetet utgår som bekant från OECDs rapport som publicerades den 5 oktober 2015 

under namnet Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate 

Circumstances (rapporten)
246

. De åtgärder som föreslås i rapporten är både omfattande 

och tekniskt komplicerade och därför bör några preciseringar göras redan i inledningen.  

 

Då förslaget har publicerats på engelska, utan att det finns någon officiell svensk 

översättning, har jag i mitt arbete fått viss vägledning från den svenska översättningen 

av skatteavtalet mellan Sverige och USA som innehåller en liknande LOB-regel.
247

 Det 

finns dock fortfarande en risk för att vissa termer har fått en annorlunda nyans eller 

innebörd i den svenska översättningen. Därför bör detta kapitel läsas ihop med den 

engelska förslagstexten. Beträffande kapitlets innehåll, vill jag framhäva att de 

viktigaste delarna avser den detaljerade LOB-regeln, PPT-regeln samt de ändringarna 

som föreslås till skatteavtalets titel och preambel. Det finns även två variationer av 

LOB-regeln, nämligen en förenklad LOB-regel och en alternativ LOB-regel för EU-

länder men dessa behandlas endast översiktligt i avsnitt 6.3.3 och avsnitt 6.3.4. 

 

6.2 Ändring i skatteavtalets titel och preambel 

Som det redan nämnts i avsnitt 3.2 har OECD redan år 1977, i kommentaren till artikel 

1, infört ett uttalande om att skatteavtalet inte var avsett att främja skatteflykt och 

skatteundandragande. År 2003 förtydligades i kommentaren att ett skatteavtal även har 

ett syfte att förebygga skatteundandragande.
248

 Som det redan nämnts har 

kommentarerna till modellavtalet oftast lågt rättskällevärde vid tolkning och tillämpning 

av skatteavtal och ger därför inte något reellt skydd mot treaty shopping. Därför föreslår 

OECD i rapporten att staterna gör det tydligt i sina skatteavtal att syftet med 

skatteavtalet inte är att skapa möjligheter för skatteflykt och skatteundandragande. Detta 

                                                 
246 OECD (2015), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, Action 6 – 2015 Final Report. 

247 USA – Sverige (SFS  2005:1088). 

248 Se kommentar 7, till artikel 1, OECD (2014), Commentaries on the Articles of the Model Tax Convention. 
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uppnås i första hand genom att skatteavtalets titel ändras till att även omfatta ett syfte att 

förebygga skatteflykt: 

 

Convention between (State A) and (State B) for the elimination of double 

taxation with respect to taxes on income and on capital and the prevention 

of tax evasion and avoidance.
249

 

 

I andra hand föreslås att i skatteavtalets preambel inkluderas ett förtydligande om att 

skatteavtalet avser att undanröja dubbelbeskattning men utan att skapa möjlighet för 

utebliven beskattning eller minskad beskattning på grund av skattefusk eller skatteflykt. 

 

(State A) and (State B), […] Intending to conclude a Convention for the 

elimination of double taxation with respect to taxes on income and on 

capital without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation 

through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping 

arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this Convention for the 

indirect benefit of residents of third States.
250

 

 

Det kan konstateras att, om det tydligt anges i skatteavtalets text att dess syfte är 

att förhindra skatteflykt, blir det möjligt att använda både skatteavtalet och 

skatteflyktslagen för att förhindra treaty shopping. I kapitel 5 kunde det 

konstateras att det huvudsakliga skälet för att skatteavtalet eller skatteflyktslagen 

inte kan användas för att angripa treaty shopping är frånvaron av ett tydligt 

angivet syfte med skatteavtalet att förhindra skatteflykt. En tolkning utifrån 

folkrättsliga principer i den allmänna tolkningsregeln i art. 31(1) VCLT, bl.a. 

principen om pacta sunt servanda och den starka bundenheten till skatteavtalets 

text, innebär att myndigheter och domstolar i de avtalsslutande staterna är tvungna 

att hålla sig till skatteavtalets ordalydelse. Om de föreslagna ändringarna införs i 

skatteavtalet skulle det leda till att skatteavtalets text inte längre utgör ett hinder 

för att tillämpa olika metoder mot treaty shopping, utan tvärtom.  

 

                                                 
249 OECD (2015), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances mm., s. 91. 

250 OECD (2015), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances mm., s. 92. 
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6.3 Limitation of benefit (LOB) 

6.3.1 Inledning 

Som redan nämnts i avsnitt 3.3 är den föreslagna LOB-regeln inte en ny företeelse. 

Flera länder har under lång tid använt liknande klausuler i sina skatteavtal. Ett exempel 

är skatteavtalet mellan Sverige och USA. Innehållet i en LOB-regel kan variera men i så 

gott som alla fall är syftet med en sådan regel att hindra personer från att manipulera sin 

hemviststatus och på det sättet dra nytta av ett specifikt skatteavtal. Regeln fungerar på 

det sättet att den sätter upp visa kriterier som skattebetalaren måste uppfylla för att få 

rätt till skatteavtalets förmåner. De flesta conduit-bolag uppfyller inte dessa kriterier och 

undantas därför från skatteavtalets förmåner.
251

 I följande avsnitt analyseras de kriterier 

som uppställs i LOB-regeln.  

 

6.3.2 Detaljerad LOB-regel 

6.3.2.1 Allmänt 

I punkt 1 stadgas det att, en person med hemvist i en avtalsslutande stat får rätt till 

skatteavtalets förmåner om denne är en så kallad kvalificerad person enligt punkt 2 eller 

har rätt till skatteavtalets förmåner enligt punkterna 3, 4 eller 5. Undantag görs dock för 

förmåner enligt art. 4 p. 3, art. 9 p. 2, art. 25 samt för förmåner enligt de få 

bestämmelserna i skatteavtalet som inte kräver att en person har hemvist i en 

avtalsslutande stat, exempelvis art. 24 p. 1.
252

  

 

Begreppet förmån avser i första hand skattelättnader som skattebetalaren får som följd 

av att staterna fördelar sin beskattningsrätt enligt artiklarna 6 till 21 i skatteavtalet. I 

andra hand avses skattelättnader som följer av att, i hemviststaten, inkomsten undantas 

från beskattning eller avräkning medges för skatt som betalats utomlands, i enlighet 

med art. 23. I tredje hand avses det skyddet som personer och medborgare i en 

avtalsslutande stat får enligt art. 24. LOB-regeln utökar inte på något sätt rätten till 

dessa förmåner utan begränsar den enbart. Det innebär att, en person med hemvist i en 

avtalsslutande stat som är en kvalificerad person enligt punkt 2 eller har rätt till 

                                                 
251 Weyzig, Tax treaty shopping: structural determinants of Foreign Direct Investment routed through the Netherlands, s. 912.  

252 OECD (2015), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances mm., punkt 4 i kommentarerna till 

LOB-regeln, s. 24. 
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förmåner enligt punkterna 3, 4 eller 5 också måste uppfylla villkoren i övriga 

bestämmelser i skatteavtalet för att få rätt till förmånerna.
253

    

 

I kommande avsnitt analyseras kriterierna som ställs upp i punkterna 2 till 5 i LOB-

regeln. Dessa är alternativa och det räcker med att skattebetalaren uppfyller minst en av 

dem för att ha rätt till skatteavtalets förmåner. Punkt 6 innehåller definitioner till vissa 

termer som används i LOB-regeln och den måste också beaktas eftersom definitionerna 

i praktiken kan innebära ytterligare begränsningar i rätten till förmåner. LOB-regeln kan 

uppfattas som teknisk komplicerad. För att underlätta förståelsen analysers de olika 

kriterierna utifrån skattebetalarens perspektiv.  

 

6.3.2.2 Fysiska personer 

En fysisk person med hemvist i en avtalsslutande stat anses vara en kvalificerad person 

enligt punkt 2 a). Skälet till detta kan vara att fysiska personer har begränsade 

möjligheter att ingå i trety shopping förfarande.
254

 Exempelvis krävs det, för att en 

fysisk person ska få hemvist i en viss stat och därmed bli berättigad till skatteavtalets 

förmåner, att denne vidtar omfattande åtgärder som oftast förutsätter att denne fysiskt 

flyttar till den staten. 

 

6.3.2.3 Avtalsslutande staten, politiska underavdelningar och lokala myndigheter 

En avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar, lokala myndigheter samt en 

person som är helägd av en sådan stat, dess politiska underavdelningar eller lokala 

myndigheter betraktas som kvalificerade personer enligt punkt 2 b). Anledningen är att 

dessa personer anses ha tillräckligt koppling (nexus) till visst territorium att därför är det 

osannolikt att de skulle användas i treaty shopping syfte.
255

 

 

6.3.2.4 Börsnoterade bolag och andra personer 

Till skillnad från fysiska personer som måste flytta till den staten där de vill uppnå 

hemvist-status, är det lättare för bolag att få hemvist i en annan stat. I de allra flesta fall 

                                                 
253 OECD (2015), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, mm., punkt 5 i kommentarerna till 

LOB-regeln, s. 24.  

254 Vega Borrego, Limitation on Benefits Clauses in Double Taxation Conventions, Eucotax Series on European Taxation, s. 96.   

255 Vega Borrego, Limitation on Benefits Clauses in Double Taxation Conventions, Eucotax Series on European Taxation, s. 119 f. 
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behöver bolaget endast registrera sig i den staten. Bolag har alltså stora möjligheter att 

manipulera sitt hemviststatus och därmed ingå i olika treaty shopping konstruktioner. 

Därför sätts det upp i LOB-regeln några, i vissa fall stränga, kriterier som ett bolag 

måste uppfylla för att få rätt till förmåner. Det handlar dels om kriterier som bolag 

måste uppfylla för att utgöra en kvalificerad person enligt punkt 2, dels om kriterier som 

bolaget måste uppfylla för att få rätt till förmåner enligt punkterna 3-5. Kriteriera avser 

alltså att säkerställa att endast bolag som har viss koppling till hemviststaten får rätt till 

förmåner.  

 

Ett börsnoterat bolag kan, under vissa förutsättningar, utgöra en kvalificerad person 

enligt punkt 2 c). Det finns två huvudargument som talar för att ett börsbolag bör 

betraktas som en kvalificerad person. Det första argumentet avser bolagets ägarstruktur. 

Då börsbolag i så gott som alla fall, har en spridd ägarstruktur blir det mindre sannolikt 

att dessa bolag skapas i treaty shopping syfte.
256

 Det andra argumentet avser den 

koppling (nexus) som kriterierna i LOB-regeln vill fastställa mellan bolag och deras 

hemviststat. Det skulle föreligga starkare koppling mellan bolaget och hemviststaten om 

aktierna i det börsnoterade bolaget även handlas på erkända aktiebörser i 

hemviststaten.
257

   

 

Kriterierna som ett börsnoterat bolag måste uppfylla för att utgöra en kvalificerad 

person finns i två alternativa punkter till punkt 2 c), nämligen punkt i) och punkt ii). 

Kriterierna i punkt i) gäller börsnoterade bolag medan kriterierna i punkt ii) avser 

dotterbolag till börsnoterade bolag. 

 

Enligt punkt i) krävs det att bolagets viktigaste aktieslag och varje oproportionerligt 

aktieslag regelmässigt omsätts på en eller flera erkända aktiebörser samt att bolaget 

uppfyller minst ett av två ytterligare krav som ställs i punkterna A och B. Det första 

kravet enligt punkt A) är att bolagets viktigaste aktieslag huvudsakligen omsätts på en 

eller flera erkända aktiebörser i den avtalsslutande staten där bolaget har sin hemvist. 

Det andra kravet i punkt B) förutsätter att bolagets huvudsakliga ledning och kontroll 

                                                 
256 OECD (2015), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, mm., punkt 11 i kommentarerna till 

LOB-regeln, s. 26. 

257 OECD (2015), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, mm., punkt 12  i kommentarerna till 

LOB-regeln, s. 26f. 
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finns i den avtalsslutande staten där bolaget har hemvist. Den sista bestämmelsen 

aktualiseras i sådana situationer när bolaget är noterat på en börs i en annan stat än 

hemviststaten.
258

 Kriterierna i punkterna A och B är som nämnts alternativa. 

 

Enligt punkt ii) har ett börsbolag som inte uppfyller kriterierna i punkt i) en chans att 

ändå utgöra en kvalificerad person om minst 50 procent av det sammanlagda röstetalet 

och värdet av aktierna i bolaget samt minst 50 procent av varje oproportionerligt 

aktieslag, ägs direkt eller indirekt av fem eller färre bolag som är berättigade till 

avtalsförmåner enligt punkt i). Vid indirekt ägande ska dock varje mellanliggande ägare 

ha hemvist i en av de avtalsslutande staterna. Ett bolag som ägs av ett börsnoterat bolag 

med hemvist i en tredje stat kan alltså inte vara kvalificerad person enligt punkt ii) 

vilket gör bestämmelsen ganska restriktiv.  

 

Bestämmelsen i punkt 2 c) är mer invecklad och restriktiv än vad man får intrycket vid 

en första läsning av texten och måste därför läsas med försiktighet. I första hand ska det 

noteras att ett bolag som har dess viktigaste aktieslag regelmässigt omsatt på en 

aktiebörs utgör ändå inte en kvalificerad person om bolaget även har ett 

oproportionerligt aktieslag som inte regelmässigt omsätts på börsen, se punkt i) samt 

punkt ii) som hänvisar till punkt i). I andra hand finns det flera rekvisit och definitioner 

som måste analyseras vid tillämpningen av bestämmelsen. Exempelvis är det viktigt att 

förstå vad som avses med erkänd aktiebörs, viktigaste- och oproportionerligt aktieslag 

osv. Dessa termer finns definierade i punkt 6 i LOB-regeln och kan ställa ytterligare 

villkor som ett börsbolag måste uppfylla för att vara en kvalificerad person.    

 

Bestämmelsen kritiseras av myndigheter och organisationer för att vara alltför restriktiv 

bland annat på grund av att det ställs krav på att börsen där bolagets viktigaste aktieslag 

är noterat samt bolagets huvudsakliga leding och kontroll ska finnas i bolagets 

hemviststat.
259

 Ett annat villkor som anses vara alltför restriktivt är kravet på att, vid 

indirekt ägande, varje mellanliggande ägare ska ha hemvist i någon av avtalsslutande 

                                                 
258 OECD (2015), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, mm., punkt 17 i kommentarerna till 

LOB-regeln, s. 27
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259 The Association of Investment Companies i OECD (2015), Comments received on revised discussion draft on follow-up work 

on BEPS Action 6, s. 38. 
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staterna.
260

 Kravet att varje mellanliggande ägare ska finnas i någon av de 

avtalsslutande staterna avser att förhindra att inkomster överförs till bolag i 

skatteparadis. Enligt kritikerna finns det en risk för att rätten till förmånerna nekas även 

för bolag som inte bedriver treaty shopping.  

 

6.3.2.5 Välgörenhetsorganisationer och pensionsfonder 

Välgörenhetsorganisationer och pensionsfonder kan enligt punkt 2 d) utgöra en 

kvalificerad person. Välgörenhetsorganisationer betraktas automatiskt som kvalificerade 

personer, se punkt i) medan för pensionsfonder ställs det ytterligare villkor som måste 

uppfyllas, se punkt ii). En pensionsfond utgör en kvalificerad person i två situationer.  

 

I första situationen krävs det att mer än 50 procent av vinstintresset (beneficial interest) 

ägs av personer med hemvist i någon av de avtalsslutande staterna. Med andra ord, 

ställs det en begränsning för hur stor andel av vinstintresset som får ägas av personer i 

tredje stat. Den andra situationen är mer flexibel då den lämnar till avtalsslutande 

staterna att bestämma tröskeln för vinstintresset. Samtidigt ges det även till 

förmånstagare i tredje land möjlighet att äga mer än den uppsatta tröskeln om de 

uppfyller vissa krav, se punkterna A och B.  

 

6.3.2.6 Bolag som uppfyller den så kallade ownership and base erosion-testet 

Ett bolag eller en annan juridisk person som uppfyller den så kallade ownership and 

base erosion-testet kan betraktas som kvalificerad person enligt punkt 2 e). Ownership 

and base erosion-testet avser en prövning som består av två delar och som båda måste 

vara uppfyllda för att personen ska utgöra en kvalificerad person.  

 

Ownership-testet finns stadgat i punkt i) och kräver att den juridiska personen under 

minst hälften av beskattningsperioden ägs direkt eller indirekt av personer med hemvist 

i samma avtalsslutande stat och som är berättigade till avtalsförmåner enligt punkterna 

a), b) eller d), eller enligt punkten c) i). Ägarandelen ska motsvara minst 50 procent av 

det sammanlagda röstetalet och värdet av aktierna samt minst 50 procent av varje 

                                                 
260 The Association of Investment Companies och The National Foreign Trade Council i OECD (2015), Comments received on 

revised discussion draft on follow-up work on BEPS Action 6, s.
 
38, och s. 305

 
f. 
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oproportionerligt aktieslag. I fall av indirekt ägande krävs det att varje mellanliggande 

ägare har hemvist i bolagets hemviststat.  

 

Ett bolag som uppfyller ownership-testet måste även uppfylla base erosion-testet i 

punkt ii). Base erosion-testet tar sikte på bolagets intäkter och till vilka personer dessa 

intäkter överförs. Enligt bestämmelsen, krävs det att, mindre än 50 procent av personens 

bruttointäkt för beskattningsperioden direkt eller indirekt betalas till eller tillkommer 

personer som inte har hemvist i någon av de avtalsslutande staterna och rätt till 

förmånerna enligt punkterna a), b), d) eller c) i), om dessa betalningar är avdragsgilla i 

personens (betalarens) hemviststat vid beräkningen av de skatter som omfattas av 

skatteavtalet. Bestämmelsen utgör alltså en inskränkning för hur stor del av intäkten 

som får överföras till personer i en tredje stat. Denna inskränkning gäller däremot inte 

för betalningar på marknadsmässiga villkor som görs inom ramen för den sedvanliga 

affärsverksamheten. 

 

Det kan konstateras att, till skillnad från ownership-testet som uppställs för 

börsnoterade bolag i punkt 2 c) ii) och som förutsätter att mellanliggande bolag har 

hemvist i någon av de två avtalsslutande staterna, krävs i detta fall att mellanliggande 

ägare har hemvist i bolagets hemviststat. Ownership-testet är därför mer restriktivt 

enligt denna bestämmelse vilket även har kritiserats av flera organisationer.
261

 Enligt 

OECD kan detta leda till att vissa länder väljer att inte implementera det föreslagna 

ownership-testet.
262

 

 

6.3.2.7 Kollektiva investeringar  

Enligt punkt 2 f) kan kollektiva investeringar, det som på engelska betecknas som 

collective investment vehicles (CIV), under vissa förutsättningar utgöra en kvalificerad 

person. Med kollektiva investeringar avses det investeringsfonder, en investeringsform 

där flera personer tillsammans investerar i olika värdepapper.
263

  

                                                 
261 Se bl.a. The National Foreign Trade Council i OECD (2015), Comments received on revised discussion draft on follow-up 

work on BEPS Action 6 s. 305f. 

262 OECD (2015), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances mm., punkt 26  i kommentarerna till 

LOB-regeln, s. 31. 

263 Hilling, SN 2010, s. 149. Det finns inte någon definition i IL för vad en investeringsfond är. Begreppet  har samma innebörd 

som i lag (2004:46) om investeringsfonder (LIF), se prop 2002/03:150 s. 261. 
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För investeringsfonder föreslås det inte någon enhetlig bestämmelse med uppställda 

kriterier som måste bli uppfyllda för att investeringsfonder ska utgöra en kvalificerad 

person. Att utforma en enhetlig lösning för investeringsfonder har varit svårt då 

investeringsfonderna skattemässigt behandlas olika i olika stater. Istället föreslår OECD 

att en bestämmelse om kvalificerad person för investeringsfonder bör utarbetas eller 

utelämnas av staterna utifrån förutsättningarna som råder i varje avtalsslutande stat.  

 

6.3.2.8 Om inkomsten har koppling till en aktiv affärsrörelse i hemviststaten 

I punkt 3 a) ges det möjlighet till en person i en avtalsslutande stat som inte är 

kvalificerad person enligt punkt 2 att ändå få rätt till skatteavtalets förmåner. För att 

inkomsten ska vara berättigad till skatteavtalets förmåner måste den uppfylla den så 

kallade active business testet vilket bland annat förutsätter att inkomsten från andra 

staten har koppling till en aktiv affärsrörelse som bedrivs av bolaget i sin hemviststat. 

Tanken bakom regleringen är att det sällan föreligger någon treaty shopping om en 

inkomst från en avtalsslutande stat skapas med hjälp av affärsrörelse bedriven i 

hemviststaten. Just det faktum att bolaget bedriver affärsrörelse i sin hemviststat och 

inte enbart äger andelar i andra bolag kan vara ett argument som talar för att det finns 

tillräckligt nexus mellan bolaget och hemviststaten vilket i sin tur talar för att bolaget 

inte är skapat i treaty shopping-syfte.
264

   

 

Enligt bestämmelsen, är en person med hemvist i en avtalsslutande stat berättigad till 

avtalsförmåner beträffande inkomst som härrör från den andra avtalsslutande staten, 

även om personen inte är en kvalificerad person, om denne bedriver aktiv affärsrörelse i 

hemviststaten och den inkomst som härrör från den andra avtalsslutande staten 

förvärvas i samband med eller på grund av denna affärsrörelse. Från aktiv affärsrörelse i 

bestämmelsens mening, och underförstått från rätten till förmåner enligt skatteavtalet, 

undantas rörelse som består i att göra kapitalplaceringar eller att förvalta investeringar 

för personens egen räkning om inte denna rörelse utgör bank, försäkrings- eller 

värdepappersrörelse som bedrivs av en bank, ett försäkringsbolag eller en registrerad 

värdepappershandlare. 

                                                 
264 PricewaterhouseCoopers i OECD (2015), Comments received on revised discussion draft on follow-up work on BEPS Action 

6, s. 331. 
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Begreppet affärsrörelse definieras inte i OECDs modellavtal eller i den föreslagna LOB 

bestämmelsen och det måste därför tolkas enligt den nationella lagstiftningen.
265

 Vissa 

aktörer, bland annat Svenskt Näringsliv,  har framhävt att begreppet behöver 

klargöras.
266

 

 

I punkt 3 b) görs det en inskränkning i den allmänna bestämmelsen i punkt 3 a) för 

inkomster som har skapats av en person eller någon i dennes intressegemenskap genom 

affärsrörelse i den andra staten, dvs. källstaten. Enligt regeln, om en person med 

hemvist i en avtalsslutande stat eller ett företag i dess intressegemenskap bedriver 

affärsrörelse i andra avtalsslutande staten som ger upphov till inkomst, ska punkt 3 a) 

gälla för sådan inkomst bara om verksamheten i affärsrörelsen i hemviststaten är 

väsentlig i förhållande till verksamheten i affärsrörelsen i källstaten. 

Väsentlighetskravet har som syfte att förhindra eventuellt missbruk av bestämmelsen 

där bolag kan försöka kvalificera sig för förmåner genom att bedriva affärsrörelse i 

hemviststaten som har liten betydelse för bolagets verksamhet; eller som det anges i 

kommentaren, activities that have little economic cost or effect with respect to the 

company’s business as a whole.
267

 Väsentlighetskravet ska fastställas utifrån en 

helhetsbedömning där man beaktar skillnaden i storleken på affärsrörelserna i de 

avtalsslutande staterna, vilken typ av verksamhet som bedrivs samt vilka bidrag 

(contributions) som har gjorts till affärsrörelserna i varje stat.
268

 Även storleken av 

ekonomierna och marknaderna i de två avtalsslutande staterna kan få betydelse.
269

 

 

Väsentlighetskravet ska däremot inte förstås som att rätten till förmåner alltid förnekas 

om verksamheten i hemviststaten är mindre i storlek än verksamheten i källstaten. 

Kravet på väsentlighet siktar endast på intäkter från företag i 

                                                 
265 OECD (2015), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, mm., punkt 47 i kommentarerna till 

LOB-regeln, s. 37. 

266 Svenskt Näringsliv i OECD (2015), Comments received on revised discussion draft on follow-up work on BEPS Action 6, s. 

118 f.  

267 OECD (2015), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, mm., punkt 53 i kommentarerna till 

LOB-regeln, s. 40. 

268 OECD (2015), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, mm., punkt 54 i kommentarerna till 

LOB-regeln, s. 40. 

269 OECD (2015), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, mm., punkt 54 i kommentarerna till 

LOB-regeln, s. 40. 
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intressegemenskap.
270

Annan affärsverksamhet, som inte representerar en risk för 

missbruk, medges rätten till förmåner trots att verksamheten i hemviststaten är mycket 

liten jämfört med verksamheten i källstaten. I kommentarerna ges exempel på en liten 

bank i en stat som ger ett lån till ett mycket större icke-närstående bolag i en annan 

stat.
271

  

 

I praktiken kan tillämpningen av bestämmelsen i punkt 3 b) vara resurskrävande för ett 

bolag som får flera inkomster från källstaten. Detta på grund av att bestämmelsen 

förutsätter att en enskild bedömning görs för varje inkomst. Därför kan det även uppstå 

situationer där ett bolag har rätt till förmåner för vissa inkomster men inte för andra.
272

  

För skattebetalaren kan även vara svårt att förutse vilket utfall en prövning av 

väsentlighetsrekvisitet skulle få. Detta på grund att det görs en helhetsbedömning och 

förhållandet mellan de olika omständigheterna som beaktas inte är tydligt preciserat.  

 

I punkt 3 c) regleras situationen när det är en närstående till personen som bedriver den 

aktiva affärsrörelsen. Enligt bestämmelsen tillskrivs personen, under vissa 

förutsättningar, verksamheten som bedrivs av en närstående person. En person anses 

vara närstående i tre situationer:  

 

I första situationen anses en person vara närstående till en annan person om en av 

personerna innehar minst 50 procent av det sammanlagda värdet i den andra personen. 

Om personen är ett bolag ska innehavet motsvara minst 50 procent av det sammanlagda 

röstetalet och minst 50 procent av det sammanlagda värdet av andelarna eller 

aktiekapitalet i bolaget. I andra situationen anses två personer vara närstående om de 

står under gemensam ägare. Detta förutsätter att en tredje person direkt eller indirekt 

innehar minst 50 procent av båda personerna. Även här krävs, om personerna är ett 

bolag, ett innehav av minst 50 procent av det sammanlagda röstetalet och minst 50 

procent av det sammanlagda värdet av andelarna eller aktiekapitalet i bolaget. I den 

tredje situationen bedöms en person vara närstående till en annan om en person 

                                                 
270 OECD (2015), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, mm., punkt 56 i kommentarerna till 

LOB-regeln, s. 41. 

271 OECD (2015), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, mm., punkt 56 i kommentarerna till 

LOB-regeln, s. 41. 

272 OECD (2015), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, mm., punkt 55 i kommentarerna till 

LOB-regeln, s. 41. 
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kontrollerar den andra eller om båda personerna kontrolleras av samma person eller 

personer.  

 

6.3.2.9 Om det föreligger giltiga kommersiella skäl (derivative benefits-regeln) 

I de flesta fall väljer bolag att använda sig av mellanliggande bolag inte för att skapa 

treaty shopping konstruktioner utan på grund av kommersiella skäl. Rätten till förmåner 

bör därför ges i sådana fall. I punkt 4 finns stadgad en så kallad derivative benefits-regel 

som, under vissa förutsättningar, ger ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat rätt 

till förmåner enligt skatteavtalet om bolagets ägare skulle ha haft rätt till samma 

förmåner om dessa hade lämnats direkt till ägaren. Tanken bakom bestämmelsen är att 

det inte finns något incitament till treaty shopping om bolagets ägare själva hade varit 

berättigade till skatteavtalets förmåner. Bolaget måste uppfylla ett ownership-test och 

ett base erosion-test för att få rätt till förmåner enligt derivative benefits-regeln.
273

 

 

Enligt ownership-testet i punkt 4 a) krävs det att minst 95 procent av det sammanlagda 

röstetalet och värdet av aktierna i bolaget samt minst 50 procent av varje 

oproportionerligt aktieslag ägs direkt eller indirekt av sju eller färre personer som 

uppnår kriterierna för att vara jämförliga förmånstagare. Vid indirekt ägande måste 

varje mellanliggande ägare uppfylla kriterierna för att vara jämförliga förmånstagare.  

 

Begreppet jämförlig förmånstagare definieras i punkt 6 f) och det kan upplevas som 

tekniskt och invecklat. Här redovisar jag inte alla kriterier som måste bli uppfyllda för 

att personen ska betraktas som jämförlig förmånstagare. Däremot ger jag en kortare 

introduktion till bestämmelsen. Det finns två situationer när en person kan anses vara en 

jämförlig förmånstagare. I den första situationen som beskrivs i punkt i) anses en person 

i en tredje stat vara jämförlig förmånstagare om denne har rätt till motsvarande 

förmåner enligt skatteavtalet mellan källstaten och den tredje staten där personen är 

bosatt. Ytterligare villkor måste vara uppfyllda, se punkterna i) A) och i) B). Den andra 

situationen som beskrivs i punkt ii) avser endast personer med hemvist i en 

avtalsslutande stat. Dessa personer anses vara jämförliga förmånstagare om de är 

berättigade till skatteavtalets förmåner enligt punkterna 2 a), 2 b), 2 d) eller 2 c) i). I 
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andra situationen, till skillnad från första situationen, ställs det alltså inte något krav på 

att personen ska ha rätt till motsvarande förmåner enligt skatteavtalet. 

 

Base erosion-testet i punkt 4 b) sätter upp begränsningar för hur stor del av inkomsten 

som får betalas till personer som inte är jämförliga förmånstagare. Enligt bestämmelsen 

krävs det, för att få rätt till förmåner, att mindre än 50 procent av bolagets bruttoinkomst 

för beskattningsperioden direkt eller indirekt betalas till eller tillkommer personer som 

inte är jämförliga förmånstagare, i form av betalningar som är avdragsgilla i den stat där 

bolaget har hemvist vid beräkning av de skatter som omfattas av skatteavtalet. Från 

dessa inkomster undantas betalningar på marknadsmässiga villkor som görs inom ramen 

för den sedvanliga affärsverksamheten för tjänster eller materiella tillgångar. 

 

Generellt har organisationer och myndigheter varit positiva till derivative benefits-

regeln. Huvudsakliga skälet till detta har varit att bestämmelsen inte helt exkluderar 

personer med hemvist i en tredje stat från skatteavtalets förmåner.
274

   

 

6.3.2.10 Efter godkännande från en behörig myndighet (discretionary relief)  

De flesta kriterierna i LOB-regeln medger rätt till förmåner förutsatt att vissa objektiva 

krav är uppfyllda, exempelvis att bolaget är noterat på börsen eller ägs av vissa 

personer. Det finns därför en risk för att vissa personer som aldrig haft för avsikt att 

företa treaty shopping inte medges rätten till förmåner då de inte uppfyller dessa krav. 

Därför har det i punkt 5 införts en bestämmelse som tar sikte på just dessa situationer 

och som ska fungera som ett skyddsnät för skattebetalare som varit i god tro och aldrig 

haft för avsikt att ägna sig åt treaty shopping. Om en person med hemvist i en 

avtalsslutande stat inte är berättigad till avtalsförmåner enligt övriga bestämmelser i 

punkterna 1 till 4, har denne fortfarande en möjlighet att ändå få rätt till dessa förmåner 

enligt punkt 5. Det handlar om en s.k. discretionary relief-bestämmelse där rätten till 

avtalets förmåner medges, under vissa förutsättningar, av en behörig myndighet i en 

avtalsslutande stat. För att få rätt till förmåner krävs det att den skattskyldige själv 

vänder sig med sin begäran till den behöriga myndigheten i avtalsslutande staten (t. ex 

Skatteverket). Rätten till förmånen medges endast om myndigheten efter beaktande av 
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relevanta fakta och omständigheter, fastställer att personens etablering, förvärv, innehav 

eller bedrivande av verksamhet inte har haft som ett av sina huvudsakliga syften att dra 

nytta av skatteavtalets förmåner.  

 

Kravet på att ett av de huvudsakliga syftena inte ska ha varit att åtnjuta skatteavtalets 

fördelar är lågt ställt. I detta fall skulle det exempelvis räcka med att ett av de 

huvudsakliga syftena med en etablering har varit att få skattemässiga fördelar för att den 

behöriga myndigheten ska avslå begäran. Med andra ord, för att få rätt till förmåner 

enligt denna bestämmelse krävs det att det inte har funnits några skattemässiga skäl 

bakom etableringen alls. Det spelar ingen roll om etableringen även haft affärsmässiga 

skäl; rätten till skatteavtalets förmåner medges ändå inte om ett av syftena varit att få 

skattemässiga fördelar. 

 

Den behöriga myndigheten har stor frihet vid tillämpning av bestämmelsen. Detta på 

grund av att det inte finns någon konkret uppräkning av vilka fakta och omständigheter 

som ges relevans vid prövningen. Inte heller ges det några förklaringar till hur 

eventuella omständigheter förhåller sig mot varandra. Enligt kommentarerna bör 

relevans ges till fakta och omständigheter som berör personens historia, struktur, ägare 

och verksamhet; exempelvis om det handlar om ett gammalt bolag som nyligen 

förvärvats av icke-skatteskäl av ett bolag utan hemvist i någon av de avtalsslutande 

staterna, om bolaget bedriver omfattande affärsrörelse, om bolagets inkomst för vilken 

förmånen begärs är föremål för dubbelbeskattning eller om bolagets etablering ger 

upphov till dubbel icke-beskattning eller till lägre beskattning.
275

   

 

Enligt bestämmelsens ordalydelse får inte den behöriga myndigheten i staten där 

begäran görs ge avslag utan att först samråda med den behöriga myndigheten i den 

andra staten. Detta innebär däremot inte att den behöriga myndigheten som ska fatta 

beslutet måste få samtycke från den behöriga myndigheten i den andra staten för att 

avslå begäran.
276

 Kravet på samråd mellan behöriga myndigheter i de två staterna har 

                                                 
275 OECD (2015), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, mm., punkt 69 i kommentarerna till 

LOB-regeln, s. 46. 

276 OECD (2015), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, mm., punkt 67 i kommentarerna till 
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främst som syfte att säkerställa att avtalsslutande staterna behandlar liknande fall på ett 

konsekvent sätt.
277

  

 

Bestämmelsen har fått negativ kritik av en mängd olika skäl, bland annat på grund av att 

prövningen blir alltför diskretionär då den behöriga myndigheten får stor frihet vid 

tolkning och tillämpning. I kommentarerna anges det att så länge den behöriga 

myndigheten: 

 

[…] has exercised that discretion in accordance with the requirements of 

the paragraph, it cannot be considered that the decision of the competent 

authority is an action that results in taxation not in accordance with the 

provisions of the Convention (see paragraph 1 of Article 25).
278

 

 

Vissa menar att bestämmelsen avser att neka den skattskyldige möjligheten att, vid 

eventuellt avslag, åberopa förfarandet vid ömsesidig överenskommelse (MAP).
279

 I 

modellavtalet finns MAP reglerad i artikel 25 och det avser ett förfarande där de 

behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna, på begäran från skattebetalaren och 

genom ömsesidig överenskommelse, försöker lösa tvister där skattebetalaren har 

beskattats i strid med skatteavtalets bestämmelser. För att uppnå rättssäkerhet för 

skattebetalarna är det enligt flera organisationer viktigt att medge skattebetalaren rätten 

att åberopa förfarandet för ömsesidig överenskommelse vid beslut fattade enligt regeln 

om discretionary relief.
280

  

 

Flera organisationer anser även att det är oklart hur beslutsprocessen ska se ut. Det finns 

en risk för att det skulle ta alltför lång tid för skattebetalaren att få ett beslut enligt 

bestämmelsen om discretionary relief vilket skulle motverka syftet med bestämmelsen 

                                                 
277 OECD (2015), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, mm., punkt 67 i kommentarerna till 
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att ge skattebetalaren ett verkligt skydd mot dubbelbeskattning.
281

 Bestämmelsen har 

kritiserats även på grund av den uppfattade bristen i förutsebarhet. Det kan bli svårt för 

skattebetalaren att i det enskilda fallet förstå om bestämmelsen skulle ge denne rätt till 

förmåner eller inte. För att främja rättsäkerheten ansågs det vara nödvändigt att, i 

kommentarerna, erbjuda tillräcklig vägledning och riktlinjer för hur bestämmelserna ska 

tillämpas.
282

 För detta ansågs det krävas ytterligare förtydliganden om de 

omständigheter som den behöriga myndigheten beaktar vid en prövning.
283

 På grund av 

att den behöriga myndigheten får stor frihet vid prövningen samt på grund av de relativa 

oklarheterna kring tolkning och tillämpning av bestämmelsen, har vissa organisationer 

varnat för att bestämmelsen ger utrymme för godtycke och korruption.
284

  

 

6.3.3 Förenklad LOB-regel 

I det reviderade diskussionsutkastet från 22 maj 2015 presenterades en alternativ 

förenklad LOB-regel (alternative simplified limitation of benefits) som är avsedd att 

användas i kombination med PPT-regeln och inte som en fristående bestämmelse.
285

 

Flera organisationer har av uppenbara skäl motsatt sig införandet av både PPT-regeln 

och den förenklade LOB-regeln i samma skatteavtal.
 286  

Anledningen är att en 

tillämpning av båda dessa regler skulle leda till ett alltför restriktivt och osäkert rättsläge 

för skattebetalaren.
 
Detta på grund av att PPT-regeln skulle tillämpas även i sådana 

situationer där en person redan kvalificerat sig för skatteavtalets förmåner enligt LOB-

regeln. Det skulle innebära att den som redan kvalificerat sig för skatteavtalets förmåner 

enligt LOB-regeln, i ett andra steg även behöver bli beviljad skatteavtalets förmåner 

enlig PPT-regeln.     

 

                                                 
281 PricewaterhouseCoopers i OECD (2015), Comments received on revised discussion draft on follow-up work on BEPS Action 6 

s. 330. 

282 Federation of German Industries i OECD (2015), Comments received on revised discussion draft on follow-up work on BEPS 

Action 6, s.41 f. 

283 The National Foreign Trade Council i OECD (2015), Comments received on revised discussion draft on follow-up work on 

BEPS Action 6  s. 307. 

284 BEPS Monitoring Group, i OECD (2015), Comments received on revised discussion draft on follow-up work on BEPS Action 
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286 Svenskt Näringsliv, The National Foreign Trade Council och Federation of German Industries i OECD (2015), Comments 
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Den förenklade LOB-regeln skiljer sig från den detaljerade LOB-regeln då den är 

mindre restriktiv. Här presenteras vissa restriktioner som förekommer i den detaljerade 

versionen men som har eliminerats från den förenklade LOB-regeln.  

 

För att börsnoterade bolag ska utgöra kvalificerade personer, ställs det krav i den 

detaljerade LOB-regeln på att bolagets viktigaste aktieslag huvudsakligen omsätts på en 

eller flera erkända aktiebörser i den avtalsslutande staten där bolaget har sin hemvist. En 

sådan inskränkning finns inte i den förenklade LOB-regeln utan det räcker med att 

bolagets viktigaste aktieslag omsätts på en eller flera erkända aktiebörser. Något krav på 

var dessa börser ska vara lokaliserade finns inte, jämför punkt 2 c) i den detaljerade 

LOB-regeln och punkt 2 c) i den förenklade LOB-regeln.  

 

Enligt den detaljerade LOB-regeln kan en person betraktas som kvalificerad om denne 

uppfyllde ett ownership-test och ett base erosion-test, se punkt 2 e).  I den förenklade 

LOB-regeln har base erosion-testet utelämnats vilket innebär att det skulle räcka med att 

personen uppfyller en simplifierat ownership-test, se punkt 2 e) i den förenklade LOB-

regeln.  

 

Derivative benefits-regeln har också förenklats. Bland annat har tröskeln för ownership-

testet sänkts från 95 procent till 75 procent medan base erosion-testet har eliminerats, 

jämför punkt 4 i den detaljerade LOB-regeln med punkt 3 i den förenklade LOB-regeln. 

Den förenklade LOB-regeln har även vissa brister då den saknar regler för kvalificering 

av välgörenhetsorganisationer, pensionsfonder och kollektiva investeringar.  

 

De flesta organisationer föredrar den förenklade versionen av LOB-regeln istället för 

den detaljerade, främst på grund av att den är mindre restriktiv och mindre tekniskt 

komplicerad.
287

 Nackdelen med den förenklade LOB-regeln är att den är avsedd att 

användas i kombination med PPT-regeln vilket till slut riskerar att leda till ett mycket 

restriktivt rättsläge för skattebetalaren.
288
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6.3.4 Alternativ LOB-regel för EU-länder? 

I några av OECDs rapporter har det diskuterats om det bör införas en alternativ LOB-

regel för EU-länder.
289

 Anledningen är att vissa krav som ställs upp i LOB-regeln och 

som begränsar rätten till skatteavtalets förmåner kan strida mot EU-rätten. Idag finns det 

inte någon alternativ LOB-regel för EU-länder. Däremot finns det i kommentarerna till 

LOB-regeln en uppmaning till EU-länderna att anpassa LOB-regeln i sina skatteavtal 

om den skulle strida mot EU-rätten.  

 

I 2014 års rapport uppmärksammades det att vissa bestämmelser i LOB-regeln måste 

anpassas till de krav som EU-rätten ställer på medlemsstaterna.
290

 I rapporten 

diskuterades eventuella ändringar i kriterierna som avser börsnoterade bolag, se punkt 2 

c) i LOB-regel. Som det redan nämnts, för att ett börsnoterat bolag ska utgöra en 

kvalificerad person enligt den detaljerade LOB-regeln, förutsätts det bland annat att 

bolagets viktigaste aktieslag regelmässigt omsätts på en eller flera erkända aktiebörser i 

bolagets hemviststat. Ett krav på att bolaget ska vara börsnoterat i sin hemviststat kan 

vara problematiskt i de situationer där bolaget har hemvist i en stat inom EU men är 

börsnoterat i en annan stat inom EU. Att vägra rätten till förmåner i ett sådant fall skulle 

förmodligen strida mot etableringsfriheten i artiklarna 49-55 EUF-fördraget då 

restriktionerna skulle utgöra ett hinder, eller i alla fall skulle försvåra, för bolag att 

etablera sig i ett annat EU-land. Antagligen kommer många EU-länder som 

implementerar LOB-regeln att eliminera kravet på att bolagets aktier ska vara noterade 

på en börs i hemviststaten. Vissa stater har även argumenterat för att det redan 

föreligger tillräckligt skydd mot treaty shopping om ett bolag med hemvist i en 

avtalsslutande stat, har sina aktier omsatta på erkända börser i stater som ingår i 

regionala organisationer som EU där det finns regler för värdepapper och börser som 

skapar en inre marknad för värdepappershandel.
291

   

 

I OECDs reviderade diskussionsutkast från maj 2015 diskuterades återigen 

möjligheterna till en alternativ LOB-regel för EU-länderna.
292

 OECD kom då fram till 

att inga ändringar bör göras till själva LOB-regeln. Istället skulle det införas alternativa 

                                                 
289 OECD (21 November 2014 – 9 January 2015), Public Discussion Draft, Follow Up Work on Beps Action 6, s. 8. 

290 OECD (2014), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, s. 36. 

291 OECD (2014), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, s. 36. 

292 OECD (22 May 2015 – 17 June 2015), Revised discussion draft BEPS Action 6: Prevent Treaty Abuse, s. 12 f. 
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åtgärder i kommentarerna till LOB-regeln. För att inte behandla personer med hemvist i 

ett EU-land förmånligare än personer med hemvist i andra länder skulle dessa åtgärder 

vara generellt utformade och inte rikta sig enbart till personer i EU-länder.
293

 I övrigt 

vidmakthöll OECD sin ställning beträffande börsbolag, nämligen att det är upp till EU-

länderna själva att bestämma om de i sina skatteavtal vill ändra rekvisitet som avser 

lokaliseringen av erkända börser.
294

 Utöver detta diskuterades eventuella ändringar till 

bestämmelsen om pensionsfonder i 2) d) ii). För att en pensionsfond ska erkännas som 

kvalificerad person krävs det att mer än 50 procent av vinstintresset ägs av privata 

personer med hemvist i en av de avtalsslutande staterna. Även i detta fall finns det en 

risk för att kravet på att förmånstagarna ska vara lokaliserade i viss stat, skulle strida 

mot etableringsfriheten då etableringen av en pensionsfond skulle påverkas av var 

förmånstagarna är lokaliserade. OECD ansåg dock att eliminering av restriktionerna i 

bestämmelsen om pensionsfonder, särskilt hemvistkravet för förmånstagarna, inte var 

en bra lösning eftersom detta skulle öka risken för treaty shopping. Kravet på att 50 

procent vinstintresse i pensionsfonden ska ägas av privatpersoner med hemvist i någon 

av de avtalsslutande staterna ansågs vara lågt och det möjliggjorde redan betydande 

utländskt ägande i pensionsfonder.
295

  

 

6.3.5 Sammanfattning 

LOB-regeln innehåller kriterier som bidrar till att motverka treaty shopping, något som 

de flesta stater och organisationer ställer sig positiva till. Samtidigt kan det konstateras 

att regeln i vissa delar är alltför restriktiv och oklar vilket bidrar till osäkerhet för 

skattebetalaren. Svenskt Näringsliv har varnat för att detta riskerar att ha en mycket 

negativ inverkan på legitima affärsverksamheter.
296

 Kriterierna behöver därför förenklas 

och förtydligas så att klarhet åstadkoms vad gäller deras tolkning och tillämpning. Att 

vissa kriterier har eliminerats i den förenklade LOB-regeln är enligt min uppfattning ett 

steg i rätt riktning.   
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294 OECD (22 May 2015 – 17 June 2015), Revised discussion draft BEPS Action 6: Prevent Treaty Abuse, s. 12 f. 
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6.4 Principal Purpose Test (PPT) 

6.4.1 Inledning 
 

I punkt 7 i förslaget rekommenderas en generalklausul mot skatteflykt, en så kallad 

principal purpose test (PPT-regel). PPT-regelns utformning och innehåll bygger på 

principer som förekommer även i kommentarerna till artikel 1 i modellavtalet.
297

 

Tanken är att PPT-regeln ska tillämpas tillsammans med LOB-regeln eller självständigt, 

som ett alternativ till LOB-regeln. Detta beror på om staterna väljer att implementera 

båda dessa regler eller endast en av dem. OECD föredrar att PPT-regeln används i 

kombination med den förenklade LOB-regeln.  

 

6.4.2 PPT-regeln  

Enligt PPT-regeln beviljas inte en förmån enligt skatteavtalet för inkomst eller 

förmögenhet om det är rimligt att dra slutsatsen (reasonable to conclude), efter 

beaktande av samtliga relevanta fakta och omständigheter, att ett av de huvudsakliga 

syftena med arrangemanget eller transaktionen har varit att få skattemässiga förmåner. 

Det kan uppmärksammas att till skillnad från LOB-regeln där prövningen sker främst 

utifrån objektiva omständigheter, ger PPT-regeln utrymme för en mer subjektiv 

bedömning där myndigheten i den berörda staten kan beakta samtliga relevanta fakta 

och omständigheter. Denna formulering ger utryck för att det är en helhetsbedömning 

som ska göras av myndigheterna.  

 

I likhet med bestämmelsen om discretionary relief i LOB-regeln, gäller det även för 

PPT-regeln att förmånen inte medges om ett av de huvudsakliga syftena med 

arrangemanget varit att få skattemässiga förmåner. Det ställs alltså inte krav på att det 

enda eller det dominerande syftet med visst arrangemang har varit att få skatteavtalets 

förmåner för att rätten till förmånen ska gå förlorad enligt PPT-regeln.
298

 Om ett bolag 

har flera huvudsakliga syften för att etablera sig i ett land, både affärsmässiga och 

skatterättsliga, träffas etableringen av PPT-regeln då ett av dessa syften är att få 

skattemässiga förmåner. Det är däremot oklart hur ett arrangemang kan ha flera 

                                                 
297  Kommentar 9.5 och 21.4. till artikel 1 modellavtalet, OECD (2014), Commentaries on the Articles of the Model Tax 

Convention. 

298 OECD (2015), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, mm., punkt 12 i kommentarerna till 

PPT-regeln, s. 58. 
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huvudsakliga syften samt hur man kan skilja mellan ett huvudsakligt syfte och ett 

”vanligt” syfte vid en eventuell prövning. 

 

Från inskränkningen i PPT-regeln görs det undantag i två situationer. I första 

situationen som regleras i punkt 7 medges en förmån om beviljandet av förmånen skulle 

vara i överensstämmelse med ändamålet och syftet med de relevanta bestämmelserna i 

skatteavtalet (in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of 

this Convention). Det krävs alltså att ändamålet och syftet med bestämmelserna i LOB-

regeln och övriga bestämmelser i skatteavtalet fastställs genom tolkning av 

skatteavtalet.
299

 Prövningen liknar delvis den prövning som görs enligt fjärde rekvisitet i 

skatteflyktslagen (lagstiftningens syfte), se avsnitt 5.2.3.3.  

 

I den andra situationen som regleras i punkt 8 medges förmånen om den behöriga 

myndigheten i avtalsslutande staten fastställer, efter begäran från personen, och efter 

beaktande av relevanta fakta och omständigheter, att förmånerna skulle ha beviljats om 

transaktionen eller arrangemanget inte hade företagits (in the absence of the transaction 

or arrangement). Det kan uppmärksammas att det handlar om en diskretionär 

bestämmelse, som delvis liknar bestämmelsen i punkt 5 i den meningen att den behöriga 

myndigheten har stor frihet vid bedömningen. Det kan vara svårt att förutse vilka 

situationer bestämmelsen i punkt 8 träffar i praktiken. I kommentaren till bestämmelsen 

ges dock ett exempel på en sådan situation.
300

 Det kan handla om fall där ett bolag som 

har rätt till utdelning från ett utländskt bolag, tilldelar rätten att få utdelningen till ett 

annat bolag i sin hemviststat som äger mer än 25 procent av aktiekapitalet i det 

betalande bolaget. Tilldelningen har skett för det huvudsakliga syftet att få nedsatt 

skattesats vid källbeskattning enligt punkt 2 a) i artikel 10 skatteavtalet. Om förmånen 

vägras enligt PPT-regeln finns det möjlighet att få förmånen beviljad enligt punkt 8 om 

den behöriga myndigheten fastställer att förmånen hade beviljats om tilldelningen av 

utdelningen till det andra bolaget inte hade förekommit. I sådant fall skulle hänsyn tas 

till punkten 2 b) i artikel 10.  

 

                                                 
299 OECD (2015), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, mm., punkt 5 i kommentarerna till 
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Bristerna med PPT-regeln har framhävts av många myndigheter och organisationer i 

sina remissyttranden. Både bestämmelsens innehåll och hur bestämmelsen är avsedd att 

tillämpas i praktiken, alltså beslutsförfarandet, har kritiserats. Vissa har 

uppmärksammat att regeln bör fokusera på förfarandets faktiska innebörd och syfte 

(substance) och inte på förfarandets rättsliga form.
301

 Andra organisationer har hävdat 

att bestämmelsen är alltför vid och oprecis.
302

 Det ansågs inte finnas tillräcklig 

vägledning för regelns tolkning och tillämpning vilket kan leda till ett oklart rättsläge 

och sämre skydd för skattebetalaren. Flera organisationer har uppmärksammat att det 

inte är helt tydligt hur ett förfarande, enligt PPT-regeln, kan ha mer än ett huvudsakligt 

syfte. De har föreslagit att prövningen bör fokusera på det huvudsakliga syftet med 

förfarandet istället.
303

  

 

En stor del av kritiken har varit riktad mot beslutsprocessen och hur PPT-regeln 

kommer att tillämpas. Vissa organisationer har uppvisat oro för en eventuell risk att 

PPT-regeln, i avsaknad av tydliga riktlinjer, kommer att tillämpas alltför lättvindigt för 

att avslå rätten till förmåner. Dessa organisationer har därför föreslagit att i 

kommentarerna till bestämmelsen införs en rekommendation till länderna att inrätta 

någon form av administrativ process som garanterar att PPT-regeln endast tillämpas 

efter godkännande på hög nivå och med hjälp av en rådgivande expertkommitté.
304

 

Detta skulle bidra till att förhindra en eventuell överdriven användning av PPT-regeln.   

 

Mest kritiserat har kanske varit det faktum att bestämmelsen i sin nuvarande form är 

alltför diskretionär. Den ge stor frihet till skattemyndigheterna att förneka skatteavtalets 

förmåner vilket innebär större utrymme för godtycke och feltolkningar.
305

 För att stärka 

rättssäkerheten och förutsebarheten ansågs det vara viktigt att medge skattebetalaren 

rätten att åberopa förfarandet för ömsesidig överenskommelse samt rätten att hänskjuta 
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tvisten till skiljeförfarande, se art. 25 p. 5 i modellavtalet. 
306

 Eftersom PPT-regeln ger 

upphov till sämre förutsebarhet har flera organisationer ansett att skattebetalaren bör ges 

möjlighet att på förhand få veta om denne har rätt till skatteavtalets förmåner.
307

 Detta 

kan ske om skattebetalaren till exempel får rätt att begära förhandsbesked från den 

berörda skattemyndigheten angående tolkning och tillämpning av PPT-regeln på ett 

specifikt förfarande.  

 

6.4.3 Sammanfattning  
PPT-regeln kan lättast sammanfattas genom att jämföras med LOB-regeln. LOB-regeln 

är precis, tekniskt komplicerad och omfattande men, med undantag för bestämmelsen 

om discretionary relief, lämnar den lite utrymme för subjektiva bedömningar. PPT-

regeln å andra sidan är generellt utformad och ger utrymme för subjektiva bedömningar 

där nationella myndigheter har stor makt vid prövning. Detta i kombination med 

bristande vägledning om vilka kriterier som ska få betydelse vid bedömningen kan 

drabba förutsebarheten och rättssäkerheten, något som kännetecknar de flesta generella 

skatteflyktsklausuler.    

 

 

6.5 Förhållandet mellan LOB- och PPT-regeln 

Som tidigare nämnts kan vissa länder välja att implementera både LOB-regeln och PPT-

regeln. Detta är något som OECD ställer sig positivt till. Det kan vara svårt i sådana fall 

att fastställa förhållandet mellan dessa regler. I första hand avser PPT-regeln att täcka 

alla missbrukssituationer som inte träffas av LOB-regeln. Det innebär att förmåner som 

medges enligt LOB-regeln fortfarande kan nekas enligt PPT-regeln.
 308

 Detta påstående 

kan även läsas motsatsvis, att en förmån som inte beviljas enligt PPT-regeln inte 

automatiskt nekas även enligt LOB-regeln. Trots detta menar OECD att PPT-regeln inte 

på något sätt begränsar tillämpningen av LOB-regeln utan enbart kompletterar den.
309
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För mig är det svårt att förstå hur PPT-regeln kan vägra en förmån som redan beviljats 

enligt LOB-regeln utan att faktiskt begränsa LOB-regeln.  

 

Flera organisationer menar att om PPT-regeln tillämpas i kombination med LOB-regeln 

uppstår det en risk för att PPT-regeln används alltför ofta för att neka avdrag som annars 

medges enligt LOB-regeln. Vissa anser därför att OECD i kommentarerna bör 

förtydliga att PPT-regeln inte syftar på att underminera LOB-regeln utan att den riktar 

sig mot tydliga fall av treaty shopping och missbruk av skatteavtal.
310

 Personligen ser 

jag på det faktum att OECD förespråkar en tillämpning av både LOB- och PPT-regeln 

som ett bevis på att det finns brister med reglerna som gör att de enskilt inte kan 

motverka vissa fall av treaty shopping. Mer arbete bör därför bedrivas för att förbättra 

dessa regler istället för att tillämpa dem båda. Detta med hänsyn till det restriktiva och 

oklara rättsläget som en tillämpning av båda reglerna skulle innebära för 

skattebetalaren.  
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7 Vilka åtgärder bör Sverige implementera? 

7.1 Inledning 

Det finns politiskt stöd från de flesta staterna för att utveckla åtgärder mot treaty 

shopping.
311

 Även Sverige har ställt sig positivt till BEPS-projektet. Förra 

finansministern uttalade redan 2012 att Sverige deltog aktivt i processen med att ta fram 

en konkret handlingsplan för att förhindra BEPS.
 312

 Vidare hävdade finansministern att 

det var en hög politisk prioritering för Sverige att motverka skatteflykt och 

skatteundandragande. Samtidigt uppmärksammades att det var viktigt att föreslagna 

lösningar inte gick längre än vad som är nödvändigt för att åtgärda identifierade 

problem.
313

 Med andra ord bör kravet på proportionalitet beaktas vid implementering av 

åtgärderna. I detta kapitel besvaras frågan som har ställts i uppsatsens inledning 

nämligen vilka av de åtgärderna som föreslås i action 6 som Sverige bör implementera.  

 

7.2 Implementeringen 

Det är staterna själva som avgör om de i sina skatteavtal vill införa de åtgärder som 

föreslås inom BEPS-projektet. OECD kan alltså inte skapa tvingande regler. Detta 

innebär att en stat som vill införa en åtgärd i sina skatteavtal måste omförhandla detta 

med den andra parten. Med tanke på att det för närvarande finns över 3000 skatteavtal i 

världen kan processen bli mycket påfrestande och ett hinder vid eventuell 

implementering av åtgärderna.
314

 Därför föreslår OECD i åtgärdspunkt 15, Developing 

a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, Action 15 -2015 Final 

Report (MLI-rapporten)
 315

 , att åtgärderna implementeras med hjälp av ett så kallat 

multilateralt instrument (MLI).  

 

Ett multilateralt instrument är ett traktat som ingås mellan flera länder.
316

 Innehållet i 

MLI har inte bestämts än men i stora drag kommer det att innehålla en uppsättning av 

                                                 
311 OECD (2015), Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, s. 15. 

312Svenskt deltagande i projektet BEPS: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-

fragor/Svenskt-deltagande-i-projektet_H012541. 
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314 OECD (2015), Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, s.18.  

315 OECD (2015), Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties. 
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åtgärderna i BEPS-projektet eller en hänvisning till dessa. De länder som väljer att 

underteckna MLI åtar sig att implementera alla eller delar av åtgärderna. På detta sätt 

kommer länderna gemensamt överens om att implementera åtgärderna och behöver inte 

omförhandla sina skatteavtal. 

 

För de stater som valt att underteckna det multilaterala instrumentet kommer detta att 

gälla vid sidan om deras ingångna skatteavtal.
317

 Det krävs däremot omfattande arbete 

för att utforma ett traktat som många länder är beredda att acceptera och som är 

tillräckligt flexibelt för att kunna passa alla. Detta har även uppmärksammats av OECD.  

 

The technical legal challenges that arise in modifying the international tax 

treaty architecture by means of a multilateral instrument will require 

careful attention. Nevertheless, an analysis of precedents in other areas of 

international law and the specifics of various proposed changes to the 

model tax conventions illustrate that developing a multilateral instrument to 

rapidly implement agreed changes is completely feasible from a legal point 

of view.
318

 

 

Trots att innehållet i MLI inte har bestämts än, ges det i bilagan till MLI-rapporten (se 

Annex A) några teoretiska lösningar till bestämmelser som författarna kan välja att 

införa i MLI. Utifrån dessa exempel kan man dra några slutsatser om bland annat 

förhållandet mellan skatteavtalet och MLI samt hur MLI kan komma att fungera som 

implementeringsinstrument.  

 

Vad gäller förhållandet mellan skatteavtalet och MLI kommer det att införas 

bestämmelser som kan användas vid regelkonflikter. För skatteavtal som ingåtts före 

MLIs ikraftträdande kommer det att finnas konfliktklausuler, s.k. compatibility clauses, 

som stadgar att i situationer där en regel i skatteavtalet är oförenlig med en regel i MLI 

så får bestämmelsen i MLI företräde eller ersätter bestämmelsen i skatteavtalet.
319

 För 

skatteavtal som tillkommer efter MLI:s ikraftträdande föreslås det en s.k. obedience 

clause som stadgar att parterna inte i senare avtal får ha bestämmelser som strider mot 
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ändamålet och syftet med bestämmelserna i MLI. 
320

 Av det sagda följer det att MLI, 

när den väl ratificerats av en stat, kommer att ha överordnad ställning i förhållande till 

statens ingångna skatteavtal. Eftersom MLI kan komma att begränsa tolkningen av 

Sveriges existerande skatteavtal, möjligheterna för Sverige att omförhandla och göra 

ändringar till dessa avtal samt möjligheterna att oinskränkt ingå framtida skatteavtal är 

det mycket viktigt för Sverige att vid undertecknandet av MLI välja de åtgärder som är 

mest lämpade utifrån landets förutsättningar.  

 

Som redan nämnts finns det än så länge inte någon konkret information om MLIs 

utformning och innehåll; men i rapporten anges att MLI ska vara flexibelt och ge 

staterna möjligheten att välja de lösningar som bäst passar dem, exempelvis genom att 

staterna kan välja att helt eller delvis exkludera sig från tillämpningen av viss åtgärd, 

eller att staten får rätt att välja mellan olika alternativa åtgärder. Vad gäller 

åtgärdspunkt 6 har Sverige att välja mellan implementering av ändringarna i 

skatteavtalets titel och preambel samt antingen 1) PPT-regeln och LOB-regeln eller 2) 

bara PPT-regeln eller 3) bara LOB-regeln. Efter valet av en viss åtgärd måste Sverige ta 

ställning till huruvida åtgärden implementeras i sin helhet eller enbart vad gäller vissa 

delar. Till exempel, ifall Sverige väljer att implementera LOB-regeln, skulle det bli 

aktuellt att välja mellan att implementera regeln i sin helhet eller avstå från att 

implementera vissa av de uppställda kriterierna. Sverige bör även ta ställning till om det 

är den detaljerade LOB-regeln eller den förenklade versionen som bör implementeras. I 

MLI-rapporten förekommer en detaljerad diskussion om olika sätt att uppnå flexibilitet, 

se sidorna 41– 49.  

 

Förslaget om ett multilateralt instrument har fått stöd av många länder. Sverige deltar 

också tillsammans med 90 andra länder i utvecklingsarbetet. Enligt den planerade 

tidsramen ska MLI vara klar för undertecknande av länderna den 31 dececemer 2016.
321

 

Efter undertecknandet måste MLI som alla andra traktat införlivas i svensk rätt för att 

gälla i Sverige.
322

  Det återstår att se hur MLI kommer att vara utformat. Det är 

uppenbart att MLI behövs för att snabbt och effektivt implementera de olika åtgärderna 

som föreslås i BEPS-projektet. Nackdelen är att MLI, om det inte är tillräckligt 
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flexibelt, kan komma att begränsa ländernas möjligheter att skräddarsy åtgärderna för 

att passa deras egna förutsättningar. Oavsett vilken metod som väljs för att 

implementera åtgärderna som föreslås i åtgärdspunkt 6, om det är genom införandet i 

skatteavtalen eller via MLI, återstår frågan om vilka åtgärder Sverige bör implementera. 

I skrivande stund undersöker Finansdepartementet också vilka av dessa åtgärder Sverige 

bör implementera. Denna fråga behandlas i följande två kapitel.  

 

7.3 Utgångspunkt  

I uppsatsens övriga kapitel har jag undersökt en rad olika frågor och även kommit fram 

till några viktiga slutsatser. Dessa slutsatser utgör även premisser för frågan som är 

föremål för analys i denna uppsats. Treaty shopping utgör ett stort problem för många 

länder. Detta har uppmärksammats i flera rapporter som har publicerats av OECD, se 

avsnitt 3.3. I kapitel 5 har jag fastställt att Sverige för närvarande har få rättsmedel till 

sitt förfogande för att framgångsrikt kunna angripa treaty shopping. Trotts detta 

påverkas Sverige ganska lite av treaty shopping främst på grund av att Sverige i 

skatteavtalen har sänkt sitt beskattningsanspråk vad gäller utdelningar, räntor och 

royalties, se avsnitt 4.4. Då källskattesatsen enligt de svenska skatteavtalen oftast blir 

låg kan utländska bolag välja att direktinvestera i Sverige istället för att ägna sig åt 

treaty shopping. Av det sagda följer att Sverige kanske behöver införa åtgärder mot 

treaty shopping i sina skatteavtal inte för att skydda sin egen skattebas utan mer som ett 

tecken på solidaritet och lojalitet som Sverige kan anses ha gentemot andra stater samt 

för att skydda skattesystemets integritet. Den centrala utgångspunkten är därför att 

Sverige kanske inte har något särskilt ”akut” behov av de föreslagna åtgärderna. Detta 

bör ge Sverige större handlingsutrymme vid val av åtgärd vilket inbegriper större 

möjlighet för att välja den åtgärd som är minst ingripande mot skattebetalaren.  

 

7.4 Slutsats 

Det är uppenbart att de föreslagna åtgärderna skulle medföra en inskränkning av 

möjligheterna för personer i tredje land att använda andra länders skatteavtal i syfte att 

uppnå skattefördelar. Detta bör dock inte vara det enda kriteriet som avgör om de 

föreslagna åtgärderna bör implementeras. Jag anser att kriterier som ska vara 

utslagsgivande är huruvida åtgärderna uppfyller kraven på förutsebarhet, effektivitet 
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och rättssäkerhet. Dessa kriterier är viktiga inte minst vad gäller internationell 

beskattning där rättsläget är svårt att förstå och genomskåda. I handlingsplanen anges 

det att tydlighet och förutsebarhet är grundläggande byggstenar i den ekonomiska 

tillväxten och därför viktiga att bevara.
323

 Frågan är om de föreslagna åtgärderna lever 

upp till dessa krav.  

 

Jag ställer mig positivt till förslaget om att i titeln och preambeln till skatteavtalet införa 

ett uttalande om att syftet med skatteavtalet är att motverka skatteflykt och 

skatteundandragande. Enligt min mening är dessa de mest ingripande åtgärderna som 

föreslås då de påverkar direkt, dels tolkningen av skatteavtalets artiklar, dels 

möjligheten att tillämpa nationella skatteflyktsklausuler. Det faktum att det i 

skatteavtalet saknas ett angivet syfte att förhindra treaty shopping har oftast inneburit ett 

hinder mot eventuella försök att förhindra treaty shopping genom tolkning av 

skatteavtalet eller tillämpning av nationella skatteflyktsbestämmelser. Detta på grund av 

att en tolkning av skatteavtalet enligt principerna i art. 31 VCLT ställde krav på 

domstolarna att hålla sig till avtalets text och dess uttryckliga syfte att motverka 

dubbelbeskattning. Detta problem uppstår inte längre om det anges uttryckligen i 

skatteavtalets text att syftet med skatteavtalet är att förhindra skatteflykt. Dessa åtgärder 

skulle på ett effektivt sätt kunna motverka treaty shopping och andra former av 

missbruk. Samtidigt är dessa åtgärder, enligt min uppfattning, mindre ingripande än 

LOB-och PPT-reglerna. Eventuellt skulle de avtalsslutande staterna, för att öka 

rättssäkerheten och förutsebarheten, även genom ytterligare riktlinjer behöva klargöra 

vad som enligt dem är att betraktas som skatteflykt och skatteundandraganden. Av det 

som sagts kan konstateras att syftet att motverka skatteflykt, som tydligt anges i 

skatteavtalets text, är en åtgärd som kan tillämpas självständigt för att angrippa treaty 

shopping, dvs. det skulle inte finnas något större behov för att använda denna åtgärd i 

kombination med en LOB-regel eller en PPT-regel.  

 

Beträffande LOB-regeln kan det konstateras att den är utformad på sådant sätt att 

skattebetalare som inte träffas av de uppställda kriterierna inte heller har rätt till 

skatteavtalets förmåner. Jag anser inte att denna konstruktion är lämplig då den fungerar 

som en ”presumtion” för att syftet med alla etableringar i gränsöverskridande situationer 
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är att missbruka skatteavtalet. Presumtion kan ”brytas” endast om personen lyckas göra 

gällande att denne har rätt till förmåner enligt kriterierna i LOB-regeln. Bestämmelsen 

om discretionary relief som ger skattebetalare som inte omfattas av dessa kriterier en 

andra chans att ändå få rätt till förmåner utgör för skattebetalaren ett ”osäkert kort” då 

det blir svårt för denne att förutse om och under vilka förutsättningar rätten till förmåner 

skulle medges enligt bestämmelsen. Istället ger bestämmelsen om discretionary relief 

utrymme för godtycke och ökar risken för korruption i den staten som avser att tillämpa 

den.  

  

Ett annat argument som talar mot en LOB-regel är det faktum att det ekonomiska livet 

alltid förändras och därför är en strikt, rigid LOB-regel som medger rätten till 

skatteavtalets förmåner utifrån ett uttömmande antal kriterier mindre lämpad. Samtidigt 

är det största problemet med regeln att den är tekniskt komplicerad vilket försvårar 

förutsebarheten och rättssäkerheten. Skattebetalaren måste löpande se till att de test som 

ställs upp i LOB-regeln är uppfyllda. För ett bolag eller en fond kan det i praktiken bli 

svårt att löpande ha insyn i exempelvis hur många procent av andelarna som ägs av 

personer i tredje land, hur stor del av vinsten som får betalas till personer i tredje land, 

hur stor procent av aktierna som ska vara börsnoterade osv. Detta kan leda till ökade 

kostnader för bolag som verkar i en internationell miljö. Avslutningsvis kan det 

konstateras att kriterierna i LOB-regeln ska säkerställa att skatteavtalets förmåner 

medges endast till personer som har tillräcklig koppling till hemviststaten. Men vissa 

kriterier är kanske alltför stränga, exempelvis de höga trösklarna som ställs i ownership-

testet eller base erosion-testet. Ibland krävs det att skattebetalaren uppfyller båda dessa 

test vilket kan uppfattas som alltför restriktivt.  

 

Teoretiskt anser jag att PPT-regeln utgör en bättre metod för att motverka treaty 

shopping, även om bestämmelsen har fått mycket kritik från remissinstanserna. Jag 

föredrar PPT-regeln framför LOB-regeln främst på grund av att den är mer flexibel och 

mindre tekniskt invecklad än LOB-regeln. Men problemet med PPT-regeln är att den 

har samma brister och tillämpningsproblem som de flesta generalklausuler. Dess 

allmänna utformning och vida tillämpningsområde gör att PPT-regeln blir 

svårtillämplig om inte staterna anpassar den i sina skatteavtal och förenar den med 

tydliga riktlinjer som klargör vilka situationer regeln är tänkt att tillämpas på. Det kan 

däremot vara svårt för staterna att precisera de omständigheter som ska beaktas vid en 
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prövning enligt PPT-regeln och samtidigt behålla regelns karaktär av generalklausul. 

PPT-regeln ställer även krav på de avtalsslutande staterna att, efter implementering, 

samarbeta löpande för att se till att regeln tillämpas likadant i båda staterna. För att 

PPT-regeln ska fungera är det alltså viktigt att regeln blir förutsebar för skattebetalaren 

vilket ställer krav på tydliga riktlinjer från staterna. I sin nuvarande form har PPT-regeln 

flera brister och oklarheter som Sverige bör lösa före en eventuell implementering, se 

kapitel 5.  

 

Svaret på frågan som har ställts i inledningen sammanfattar jag på följande sätt. Av de 

tre åtgärder mot treaty shopping som föreslås i åtgärdspunkt 6, anser jag att LOB-regeln 

är minst lämplig att implementeras. Trots att den sätter upp objektiva kriterier för 

beviljandet av förmåner uppnår LOB-regeln, på grund av dess komplexitet, inte den 

nivå av förutsebarhet och rättssäkerhet som kan förväntas från en regel med objektiva 

kriterier. Av de tre åtgärder mot treaty shopping som föreslås i åtgärdspunkt 6 anser jag 

att ändringarna som föreslås i skatteavtalets titel och preambel är mest lämpliga att 

implementeras av Sverige. Skälet till detta har förklarats ovan. Av de tre åtgärder mot 

treaty shopping som föreslås i åtgärdspunkt 6 kan PPT-regeln utgöra en bra metod mot 

treaty shopping förutsatt att regeln förtydligas för att bli mer förutsebar och rättssäker. 

En annan faktor som bör beaktas vad gäller PPT-regeln är att en korrekt, förutsebar och 

effektiv tillämpning av PPT-regeln i praktiken förutsätter att de avtalsslutande staterna 

utvecklar någon form av mekanism som möjliggör för myndigheterna i dessa stater att 

enkelt och kostnadseffektivt följa bolagens verksamhet i utlandet.  

 

Att implementera både LOB-regeln och PPT-regeln är, enligt min uppfattning, inte en 

bra idé då detta endast skulle leda till en kumulering av alla brister och oklarheter som 

kännetecknar båda reglerna. Istället bör man fortsätta arbetet med att förbättra reglerna 

så att de självständigt kan utgöra ett effektivt och tillräckligt rättsmedel mot treaty 

shopping.   

 

Avslutningsvis vill jag göra följande precisering. Man kan lätt få intryck av att OECD 

kanske hade lite för höga ambitioner när den utformade LOB-regeln och PPT-regeln, 

nämligen att motverka alla fall av treaty shopping. Skattebetalarens intresse, som borde 

ha varit centralt vid utformningen av reglerna, har fått alltför litet utrymme. Detta kan 

utläsas av reglernas utformning och kommentarerna i anslutning till dem där 
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skattebetalarens intresse och behov av rättsäkerhet och förutsebarhet har diskuterats 

ganska lite av OECD. Risken för att reglerna kan träffa även legitima arrangemang samt 

risken för eventuellt missbruk från myndigheternas sida borde ha analyserats närmare. 

LOB-och PPT-regeln kan leda till oklarhet och onödiga komplikationer för 

skattebetalaren vilket till slut kan verka hämmande på internationell handel. Reglernas 

nuvarande utformning, särskilt vad gäller LOB-regeln, lägger hela bördan på 

skattebetalaren som ska bevisa att inget missbruk av skatteavtalet förekommer. I sådant 

fall borde kriterierna förenklas och förtydligas. Syftet med de föreslagna åtgärderna är 

att förhindra treaty shopping och andra fall av missbruk och inte att försvåra för 

skattebetalaren att få rätten till förmånen beviljad. Man kanske inte behöver förhindra 

alla fall av treaty shopping om detta skulle motverka det syfte som skatteavtalet haft 

från början– att främja internationell handel. 
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