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1. Inledning 
1.1 Problembakgrund 

Internprissättning (Transfer Pricing) har under de senaste åren blivit en av de viktigaste skatte-

frågorna för multinationella koncerner. Ökad globalisering och växande internationell handel 

har lett till att skattemyndigheter världen över fokuserar allt mer på prissättningen av 

gränsöverskridande koncerninterna transaktioner för att skydda sina länders skattebaser.1  

För att ett företag ska vara konkurrenskraftigt på dagens globala marknad måste de bästa 

produkterna säljas till bäst pris, likaså måste vinster och aktieägarvärde2 öka.3 Investeringar 

görs därför där det är som mest lönsamt; och skatt spelar givetvis en viktig roll när det kommer 

till lönsamhet. Inom en koncern är det särskilt stor risk att bolag avtalar om oriktiga, icke 

marknadsmässiga, priser på transaktioner inom koncernen (på exempelvis varor, tjänster, 

immateriella tillgångar eller finansiella instrument) för att minska beskattningsunderlaget. Ett 

moderbolag som betalar överpris för en vara till sitt dotterbolag utomlands minskar sitt 

beskattningsunderlag mer än vad som hade skett än vid ”normal” prissättning.4 Motsvarade så 

sker en ökning av beskattningsunderlaget för det utländska dotterbolaget. Sker transaktionen 

från ett moderbolag i ett högbeskattat land till ett annat bolag inom koncernen beläget i ett 

lågbeskattat land leder den felaktiga prissättningen till att beskattningen av viss del av 

moderbolagets vinst förflyttas till den del av koncernen det är skattemässigt mest fördelaktigt.  

Den totala skattebelastningen för koncernen minskar på så sätt.5  

För att undvika undandragandet av skatt är den grundläggande principen för intern-

prissättning att priset på en intern transaktion ska sättas som om transaktionen sker mellan två 

oberoende företag, enligt den s.k. armlängdsprincipen.6 Riktlinjerna för internprissättning utgår 

ifrån Artikel 9 i OECDs modellavtal och utvecklas vidare i OECD Transfer Pricing Guidelines 

for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OECD Guidelines). Sverige har valt att 

implementera en motsvarande regel – den s.k. korrigeringsregeln – i 14 kap. 19 § Inkomst-

skattelagen (1999:1229) (IL). Armlängdsprincipen tycks vara enkel att beskriva men den är 

dock svårare att tillämpa i verkligheten, speciellt avseende immateriella tillgångar som är svåra 

att värdera.  

                                                
1 OECD, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting – Explanatory Statement 2015, OECD Publishing, s 4.   
2 Aktieägarvärde utgör ett företags värde, minus dess skulder. 
3 OECD, Addressing Base Erosion and Profit Shifting 2013, OECD Publishing, s 28.  
4 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, upplaga 4:1, Lund, Studentlitteratur, 2014, s 176 f. 
5 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, upplaga 4:1, Lund, Studentlitteratur, 2014, s 176 f. 
6 Se Kapitel I i OECD Guidelines.  
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Immateriella tillgångar utgör idag ofta de mest värdefulla tillgångarna i ett företag och efter-

som tillgångarna i sig är lätta att förflytta över landsgränser används dessa allt oftare i trans-

aktioner för att öka lönsamheten för ett företag rent skattemässigt. Den omplacering av vinst 

som sker vid felprissatta transaktioner som är kopplade till immateriella tillgångar har kraftigt 

bidragit till skattebaserodering och förflyttning av vinster (Base Erosion and Profit Shifting).7  

I syfte att förhindra att vinster förflyttas från det land där ekonomisk aktivitet äger rum och 

från den plats där värdeskapandet sker upprättade OECD, på förfrågan av G20-länderna, år 

2013 en åtgärdsplan kallad BEPS Action Plan (nedan kallad BEPS) för att modernisera den 

existerande internationella skatteregleringen. BEPS innehåller 15 fokusområden (Actions) som 

OECD anser vara extra problematiska, varav av ett av dessa områden avser svårigheter att pris-

sätta immateriella tillgångar. Så sent som i oktober 2015 publicerades den slutgiltiga rapporten 

av BEPS, vilken bl.a. ska klarlägga viktiga frågor avseende immateriella tillgångar och rätten 

till avkastning från dessa. BEPS Action 8 utgör således en ändring av bl.a. Chapter VI i OECD 

Guidelines och ska fungera som ett verktyg för länder vid prissättning av immateriella 

tillgångar.   

1.2 Problemformulering 

•   Varför och på vilket sätt förekommer svårigheter vid internprissättning av immateriella 
tillgångar?  

•   Hur ska immateriella tillgångar prissättas enligt BEPS Action 8?  
•   Kommer BEPS Action 8 minska multinationella koncerners möjligheter att förflytta 

vinster genom internprissättning av transaktioner innehållande immateriella tillgångar 
från den plats värdeskapandet sker?”  

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att belysa olika skatteplaneringsstrategier som multinationella kon-

cerner använder sig av för att prissätta transaktioner innehållande immateriella tillgångar så att 

vinster som kan hänföras från dessa allokeras till länder med låg eller ingen beskattning. 

Avsikten är att klargöra hur sådana förflyttningar av vinster från immateriella tillgångar har 

skett samt att redogöra för hur OECDs nya riktlinjer i BEPS Action 8 avser att reglera sådana 

möjligheter. Det bakomliggande syftet är således att granska huruvida de nya riktlinjerna 

kommer att leda till att vinster som kan härledas till immateriella tillgångar i större utsträckning 

kommer att allokeras till och därmed beskattas på den plats där ekonomisk aktivitet och 

värdeskapandet sker. Genom att kritiskt granska om BEPS Action 8 faktiskt kommer att leda 

                                                
7 OECD, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting – Explanatory Statement 2015, OECD Publishing, s 15.  
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till att vinster från transaktioner innehållande immateriella tillgångar allokeras till den plats där 

värdeskapandet sker kan företag som innehar immateriella tillgångar, investerare i sådana 

företag, jurister på området samt andra intressenter få en uppfattning om hur regleringen kom-

mer att påverka olika skatteplaneringsupplägg samt vilka åtgärder som behöver vidtas på grund 

av de nya riktlinjerna. För att uppsatsen ska kunna användas ur ett svenskt perspektiv är syftet 

även att undersöka hur förändringarna i OECD Guidelines kommer att påverka svensk rätt.  

1.4 Metod och material 

Eftersom internprissättning baseras på internationell rätt kommer jag som primärkälla att 

använda mig av OECDs modellavtal och dess tillhörande kommentar och andra riktlinjer, så 

som OECD Guidelines och OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. OECDs 

modellavtal är dock inte i sig bindande för OECDs medlemsländer.8 I Sverige har OECDs 

modellavtal ändock ett visst rättskällevärde på grund av HFDs uttalande i RÅ 1996 ref. 84 där 

det stadgades att ”inom området för internationell beskattning [bör] särskild betydelse ofta 

tillmäts OECD:s modellavtal och de kommentarer till avtalet som utarbetas inom organisa-

tionen”. 

Min avsikt är även att klargöra huruvida OECDs modellavtal, tillhörande kommentar och 

OECD Guidelines kan tillämpas i svensk rätt och hur OECDs internprissättningsregler är 

förankrade i svensk lagstiftning. Jag kommer därför att använda mig av de svenska reglerna i 

14 kap. 19-20 §§ IL där OECDs riktlinjer om internprissättning har implementerats. Jag 

kommer att använda förarbeten, praxis och Skatteverkets Handledning för beskattning av 

inkomst 2014 (SKV 399) för att tolka de svenska reglerna om internprissättning. Viktigt att 

notera är att Skatteverkets (SKV) handledning inte har något rättskällevärde i sig, utan endast 

redovisar SKVs bedömningar och inte utgör någon fullständig redovisning av lagtext, allmänna 

råd eller praxis etc.9 SKVs uttalanden kan dock vara av intresse att ta upp eftersom dess syn på 

internprissättning kan vara vägledande vid tolkning av reglerna.  

För att få djupare förståelse för internprissättningsreglerna och för att väga in andra 

ståndpunkter kommer doktrin att användas som rättskälla. Eftersom internprissättning faller 

inom den internationella beskattningen kommer både svensk och utländsk doktrin att användas. 

Det finns dock begränsat med doktrin som berör just BEPS slutrapport eftersom den 

publicerades så sent som i oktober 2015, därför kommer doktrin som berör tidigare utkast av 

                                                
8 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, upplaga 4:1, Lund, Studentlitteratur, 2014, s 255. 
9 Skatteverket, Arkiv för rättslig vägledning, 
<http://www.skatteverket.se/rattsinformation/arkivforrattsligvagledning/handledningar/beskattningavinkomstskv
399.4.5fc8c94513259a4ba1d80006881.html> hämtad 2015-11-21. 
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BEPS Action 8 även att användas. Rättskällevärdet på doktrin som används i uppsatsen kommer 

värderas efter kvaliteten och styrkan i resonemangen.10  

Många av de källor jag använt mig av är skrivna på engelska. För att den exakta engelska 

innebörden inte ska fall bort vid en översättning till svenska har jag i många fall valt att infoga 

det engelska ordet efter det svenska. Avsikten med att infoga den engelska definitionen av ordet 

är att underlätta för läsaren att hitta i ursprungskällan. 

1.5 Avgränsningar 

I uppsatsen behandlas i huvudsak Action 8 i BEPS, som avser internprissättning av immateriella 

tillgångar. Action 8, 9 och 10 presenteras dock samtliga i en gemensam slutrapport vars 

gemensamma mål är att internprissättning ska överensstämma med värdeskapandet.11 Eftersom 

en bedömning av vilka risker som förflyttas vid transaktioner inom en företagsgrupp har stor 

relevans även vid internprissättning av immateriella tillgångar har Action 9, som behandlar just 

risker, berörts i viss mån för att kunna avgöra armlängdspriset på immateriella tillgångar. 

Action 10 som behandlar internprissättning av högrisktransaktioner och råvarutransaktioner har 

inte berörts i uppsatsen.  

1.6 Disposition 

Del I av uppsatsen inleds med Kapitel 2 som presenterar internprissättning och dess 

grundläggande princip – armlängdsprincipen – som återfinns i Artikel 9 i OECDs modellavtal. 

Kapitlet redovisar även hur armlängdsprincipen ska tillämpas enligt OECD Guidelines och 

vilka metoder som finns för att prissätta olika transaktioner. I Kapitel 3 följer en  redogörelse 

för hur Sverige har implementerat OECDs regler om internprissättning.  

Del II av uppsatsen inleds med den kritik som riktas mot armlängdprincipens tillämpning 

vid värdering av immateriella tillgångar. Därefter följer en kort genomgång av Chapter IV i 

OECD Guidelines som reglerar just internprissättning av immateriella tillgångar och varför 

kapitlet under 2015 har reviderats. I Kapitel 5 redogörs för de möjligheter som finns för 

multinationella koncerner att skatteplanera med hjälp av sina immateriella tillgångar. Avsikten 

med detta kapitel att få läsaren att förstå värdet av immateriella tillgångar och på vilka sätt 

immateriella tillgångar förflyttas för att skatterättsliga konsekvenser ska uppnås.  

Del III behandlar BEPS Action 8 som är de reviderade riktlinjerna för hur immateriella 

tillgångar ska prissättas vid gränsöverskridande koncerninterna transaktioner.  

                                                
10 Påhlsson, Robert, Inledning till Skatterätten, upplaga 3, Uppsala, Iustus Förlag, 2003, s 90 f.  
11 Se OECD, BEPS Action 8-10 Final Report. 
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Del IV av uppsatsen utgör en analys och diskussion om huruvida BEPS Action 8 lyckats att 

begränsa möjligheter att förflytta vinster från immateriella tillgångar från den platser där 

ekonomisk aktivitet och värdeskapande ägt rum.  
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2. Internprissättning och dess grundläggande principer enligt OECD 
2.1 Globalisering och beskattning 

I takt med ökad globalisering och ökad världshandel har skattemyndigheters fokus på pris-

sättning av gränsöverskridande koncerninterna transaktioner ökat för att skydda sina länders 

skattebaser. Fri rörlighet av kapital och arbetskraft, förflyttning av tillverkningsindustrin från 

högkostnadsländer till lågskostandsländer, gradvis avveckling av handelsbarriärer, den tekniska 

utvecklingen och den ständigt ökande betydelsen av att hantera risker har haft stor inverkan på 

hur gränsöverskridande verksamhet sker.12 Dessutom har globaliseringen av varumärken och 

den ständigt växande betydelsen av utveckling, skydd och användandet av immateriella till-

gångar påverkat hur multinationella företag struktureras och styrs. Multinationella företag utgör 

idag en stor del av världens globala BNP13 och även den koncerninterna handeln representerar 

en växande del av totala världshandeln.14  

 Ur ett skatteplaneringsperspektiv baseras beskattningen av ett företags vinster på ”the 

company-by-company principle”. Denna princip innebär att varje bolag beskattas som ett 

separat skatteobjekt. Emellertid har globaliseringen och bildandet av multinationella koncerner 

pågått sedan länge men trots det baseras de flesta beskattningsregler på den gamla företags-

strukturen, dvs. när företag drevs som enskilda bolag istället för i koncerner.15 Även om varje 

enskilt koncernbolags styrelse har ansvar för respektive bolags administration så brukar 

styrelser i bolag inom en koncern utöva sin kontroll inom vissa gemensamma riktlinjer och 

verksamhetsstrategier som koncernen tillsammans satt upp.16 I praktiken innebär det att bolag 

inom en koncern ofta drivs som ett enda företag eftersom de följer samma strategier, och att de 

enskilda koncernbolagen, i de flesta fall, endast utgör en rättslig konstruktion.17 På så sätt skapas 

det en konflikt mellan hur multinationella koncerner organiseras och hur beskattningslagar, som 

ofta är lokala och anpassade till enskilda skattesubjekt, generellt tillämpas. 

 Globaliseringen har inte bara lett till en förändring av hur företag idag struktureras utan även 

en förändring av vad företag gör och producerar har skett. Ur ett ekonomiskt perspektiv skapas 

det största värdet av en produkt eller tjänst antingen i ett tidigare led av produktionen där 

exempelvis produktdesign, FoU eller huvudkomponenter skapas, eller i de efterföljande 

                                                
12 OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting 2013, OECD Publishing, s 7.  
13 BNP är en förkortning av ordet bruttonationalprodukt och är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten under 
en tidsperiod.   
14 OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting 2013, OECD Publishing, s 7. 
15 Russo, Raffaele (red.), Fundamentals of International Tax Planning, Amsterdam, IBFD, 2007, s 33.  
16 Russo, Raffaele (red.), Fundamentals of International Tax Planning, Amsterdam, IBFD, 2007, s 33. 
17 Russo, Raffaele (red.), Fundamentals of International Tax Planning, Amsterdam, IBFD, 2007, s 33. 
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aktiviteterna när marknadsföring och s.k. branding18 sker.19 Kunskapsbaserade tillgångar, så 

som immateriella tillgångar, mjukvaror och organisationsförmågor har blivit allt viktigare för 

konkurrens och ekonomisk tillväxt.20  

 Vikten av globala strategier för att maximera vinster och minimera kostnader inklusive 

skattebördor har ökat i takt med att globaliseringen förändrat både företagsstrukturer och 

produkter. Samtidigt som beskattningsprinciperna kvarstått så gott som oförändrade, har det 

globala klimatet skapat möjligheter för multinationella företag att utnyttja de rättsliga skillnader 

som finns i olika länders skattelagstiftning för att minska den totala skattebördan. Utnyttjandet 

av rättsliga skillnader i skattelagstiftningar lett till minskade statskassor, skadat andra skatte-

betalare och försvagat konkurrensen. Konkurrensen påverkas på grund av att vissa företag som 

är aktiva på internationell nivå har, till skillnad från mindre företag som endast är aktiva på 

nationell nivå, möjlighet att utnyttja de skattefördelar som kan uppkomma på grund av att olika 

länders skattelagstiftning skiljer sig åt.21 För att minimera de skatteplaneringsmöjligheter som 

finns för multinationella koncerner har närståendetransaktioner reglerats på ett internationellt 

plan. Sådan reglering har bl.a. införts i internationella riktlinjer för internprissättning och genom 

den internationellt erkända ”armlängdsprincipen”.   

2.1 Vad är internprissättning? 

När företag gör affärer utomlands kan de välja att ingå avtal med oberoende företag, dvs. företag 

som de inte har något juridiskt eller ekonomiskt samband med. Vid en transaktion mellan 

oberoende parter drivs prissättningen av varor och tjänster av marknadskrafter dvs. tillgång och 

efterfrågan.22 Om en transaktion däremot sker mellan företag som har juridiska eller ekonom-

iska samband, dvs. bolag i ekonomisk intressegemenskap (associated enterprises), påverkas 

transaktionen oftast inte av de marknadskrafter som ovan nämnts. Bolag i ekonomisk intresse-

gemenskap23 avtalar ofta själva om priserna på grund av dess koncernförhållande vilket 

resulterar i att marknadskrafter inte tas i beaktning. Avvikelserna som följer av en sådan 

prissättning i jämförelse med en prissättning enligt marknadskrafter påverkar vinsterna i de 

olika bolagen i den ekonomiska intressegemenskapen och därigenom den skatt som ska betalas 

                                                
18 Det engelska uttrycket ”branding” är den process som skapar en image och ett unikt namn för en produkt eller 
tjänst i konsumenters sinne. Vanligen sker detta genom marknadsföring.   
19 OECD, Addressing Base Erosion and Profit Shifting 2013, OECD Publishing, s 27. 
20 OECD, Addressing Base Erosion and Profit Shifting 2013, OECD Publishing, s 27. 
21 OECD, Addressing Base Erosion and Profit Shifting 2013, OECD Publishing, s 39. 
22 För definition av marknadskrafter (Market Forces) se Oxford Dictionary of Business, upplaga 2, Oxford 
University Press, s. 312 där Market Forces definieras som: ”The forces of supply and demand that in a free market 
determine the quantity  available of a particular product or service and the price at which it is offered”. 
23 I uppsatsen kallas bolag i ekonomisk intressegemenskap även för koncern eller multinationell koncern. 
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i respektive bolags land.24 Det skatterättsliga området som behandlar konsekvenserna av 

prissättning av bl.a. varor och tjänster vid en gränsöverskridande transaktion mellan företag 

inom en och samma koncern kallas internprissättning.  

2.2 Armlängdsprincipen i OECDs modellavtal 

Målet med internprissättning ur ett skatterättsligt perspektiv är att att fördela vinster och 

förluster som uppkommer vid gränsöverskridande transaktioner inom en koncern rättvist 

mellan de multinationella bolagen och de länder vilka företagen driver verksamhet i. På så sätt 

måste länder samarbeta på en internationell nivå för hitta ett sätt att fördela den skattemässiga 

basen från multinationella företag.25 OECD och dess medlemmar tillämpar en internpris-

sättningsmetod som bygger på marknadsmässiga priser som kallas armlängdsprincipen.26 

Armlängdsprincipen definieras i Artikel 9.1 i OECDs modellavtal på följande sätt: 

”Associated enterprises 
1. Where  
a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, 

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

enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either 
case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or 
financial relations which differ from those which would be made between independent 
enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of 
the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in 
the profits of that enterprise and taxed accordingly.” 

Artikeln innebär att priser och andra villkor vid gränsöverskridande transaktioner mellan 

företag i en intressegemenskap ska överensstämma med de villkor som skulle ha avtalats mellan 

oberoende parter. Om priserna inte sätts enligt armlängdsprincipen medger artikel 9.2 att 

korrigering får ske, av det felaktiga priset och av den felaktiga beskattning som skett av 

företagen i intressegemenskapen, till vad som skulle ha avtalats mellan oberoende parter. Nedan 

kommer de olika rekvisiten i artikeln redogöras för.  

2.2.1 Rättssubjekt i olika stater 

Artikel 9 i OECDs modellavtal är avgränsad till att gälla endast överföringar mellan företag 

(enterprises).27 Enligt artikel 3 i modellavtalet kan ett företag bedrivas både som en juridisk och 

                                                
24 Monsenego, Jérôme, Introduction to Transfer Pricing, upplaga 1:1, Lund, Studentlitteratur, 2013, s 17.  
25 Monsenego, Jérôme, Introduction to Transfer Pricing, upplaga 1:1, Lund, Studentlitteratur, 2013, s 21. 
26 Se p 1.32 i OECD Guidelines. 
27 Innebörden av rättssubjekt i artikel 9 torde ha snävare innebörd än motsvarande regel som är implementerad i 
Sverige. Enligt svenk lag ställs inga krav på att den utländska personen ska vara ett företag eller en näringsidkare.  
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fysisk person.28 Närmare innebörd av företag är inte definierat i modellavtalet men enligt 

kommentaren till artikel 3 får frågan om en verksamhet utövas inom ramen för företag avgöras 

enligt nationell lagstiftning.29 Företagen, vilka en transaktion sker mellan, måste även vara 

belägna i två olika stater och ha något typ av affärsförhållande. Artikeln stadgar att om villkor 

avtalats eller föreskrivits mellan de båda företagen i dess handelsförbindelser eller ekonomiska 

förbindelser får korrigerande åtgärder ske.30  

2.2.2 Förekomst av ekonomisk intressegemenskap  (associated enterprises) 
För att artikeln ska vara tillämplig måste en ekonomisk intressegemenskap föreligga. Detta 

föreligger a) om ett bolag, direkt eller indirekt, deltar i ledningen, övervakningen eller äger 

kapital i ett annat bolag (moderbolag-dotterbolag). Det föreligger också en ekonomisk intresse-

gemenskap b) om samma personer, direkt eller indirekt, deltar i ledningen eller övervakningen 

av de båda företagen eller äger del dessa företags kapital (dotterbolag-dotterbolag). Om ett av 

företagen uppfyller rekvisiten i artikel 9.1 a) eller b) anses dessa vara i en intressegemenskap.31  

2.1.3 Förekomst av prisavvikelse 
Artikeln kräver också att en inkomstöverföring ska ha skett mellan två företag, i deras 

finansiella eller kommersiella relation, som inte motsvarar marknadsmässiga villkor. Enligt 

artikel 9.1 utgör marknadspriset det pris som två oberoende bolag skulle ha avtalat om. En 

sådan transaktion mellan oberoende företag kommer genom uppsatsen att kallas en okontroll-

erad transaktion. En transaktion som sker mellan företag i en intressegemenskap kommer att 

kallas en kontrollerad transaktion.  

2.3 Armlängdsprincipen i OECD Guidelines 

Internprissättning enligt armlängdprincipen baseras på den prissättning som ett oberoende 

företag i en jämförbar situation skulle ha satt på en transaktion. Armlängdsprincipen består 

således av en jämförelse av kontrollerade transaktioner och okontrollerade transaktioner.32 I 

kommentaren till Artikel 9 i OECDs modellavtal anges att tillämpningen av Artikel 9, och 

                                                
28 OECD, OECD Model Tax Convention on Income and on Capital 2014 (Full Version), OECD Publishing, Article 
3 p 1a) – 1 c).  
29 OECD, Commentary on Article 3: Concerning Genral Definitions, p 4, i OECD Model Tax Convention on 
Income and on Capital 2014 (Full Version), OECD Publishing.  
30 Enligt Arvidsson har OECDs artikel en större räckvidd än den svenska, som tar sikte på rättssubjektens 
avtalsförhållande. Se Arvidsson, Richard, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättning 
i multinationella koncerner, Lund, Juristförlaget, 1990, s 178. 
31 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, s 23. 
32 Se p 1.33 i OECD Guidelines som stadgar följande om armlängdsprincipen: ”a comparasion of the conditions 
in a controlled transaction with the conditions in a transaction between indipendent enterprises”.  



 16 

därmed armlängdsprincipen, utvecklas i OECD Guidelines.33 För att kunna jämföra en 

kontrollerad och en okontrollerad transaktion behövs först en funktionsanalys av den kontroll-

erade transaktionen genomföras som för att utreda vilken roll respektive part tar i en transaktion. 

Därefter görs en jämförelseanalys, vilken är till för att avgöra vilket pris den kontrollerade 

transaktionen ska ha för att överensstämma med armlängdsprincipen.  

2.3.1 Funktionsanalys  

I en transaktion mellan två oberoende företag prissätts ofta transaktion utefter vilken roll 

respektive part tar i transaktionen gällande ansvar och riskfördelning. På den öppna marknaden 

är den part som åtar sig större risk i en transaktion mer utsatt för vinster och förluster som är 

kopplade till transaktionen. Denna part blir därför vanligtvis kompenserad för de ökade riskerna 

oavsett om riskerna med transaktionen realiseras.34 I en transaktion mellan företag inom en 

intressegemenskap behöver därför en funktionsanalys (functional analysis) göras för att utreda 

vilka roller de olika bolagen i en transaktionen tar.  

Funktionsanalysen avser att identifiera och jämföra framförallt tre element som är betydande 

för att internprissättningen ska reflektera parternas roller i transaktion. Dessa element är; vilka 

funktioner parterna åtagit sig,35 vilka tillgångar som används36 samt hur riskfördelningen ser 

ut.37 De tre elementen är nära sammanlänkade på så sätt att risker ofta beror på utförandet av 

olika funktioner eller att ägandet av tillgångar ofta följer av både utförandet av vissa funktioner 

och med riskerna som förknippas med dessa.38 För att funktionsanalysen skall ge en rättvisande 

bild måste hänsyn tas till alla parter som är inblandande i en transaktion. Detta är viktigt för att 

kunna avgöra till hur stor del en part i transaktionen bidrar till värdeskapande (value creation) 

i relation till de andra parterna i transaktionen. Vikten av att veta var värdeskapandet uppstår i 

en transaktion har framhållits av OECD i ett flertal rapporter för att undvika att skattebaser 

eroderas.39 

                                                
33 OECD, Commentary on Article 9: Concerning the taxation of Associated Enterprises, p 1, i OECD Model Tax 
Convention on Income and on Capital 2014 (Full Version), OECD Publishing; se även OECD, OECD Guidelines 
2010, OECD Publishing, p 15.  
34 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p 1.45.  
35 Vilka funktioner som avses är exempelvis design, tillverkning, forskning och utveckling (FoU), marknadsföring, 
transport etc. Se  p 1.43 i OECD Guidelines för fullständig uppräkning.  
36 Med tillgångar avses materiella tillgångar (så som byggnader, maskiner, inventarier etc.) och immateriella 
tillgångar (så som patent, varumärken, know-how etc.) och finansiella tillgångar  (så som aktier och kontanter). Se 
p 1.44 OECD Guidelines.  
37 Exempel på risker är marknadsrisker (så som prisfluktuationer), kreditrisker, finansiella risker (så som 
valutarisker), risker med investering och användning av materiella anläggningstillgångar och utrustning, risk för 
misslyckade av investering i forskning- och utvecklingsarbete. Se p 1.46 OECD Guidelines.  
38 Monsenego, Jérôme, Introduction to Transfer Pricing, upplaga 1:1, Lund, Studentlitteratur, 2013, s 27.  
39 Detta kommer vidare att beskrivas i  kapitel 5 och 6 i denna uppsats. Se även OECD, Action Plan on Base 
Erosion and Profit Shifting 2013, s. 14: ” In the area of transfer pricing, the rules should be improved in order to 
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2.3.2 Jämförbarhetsanalys  

Efter funktionsanalysen ska en jämförbarhetsanalys (comparability analysis) ske. Jämförbar-

hetsanalysen syftar till att utvärdera om prissättningen på transaktioner mellan bolag i en 

intressegemenskap är marknadsmässig, dvs. i enlighet med armlängdsprincipen. Den interna 

prissättningen bör ha som utgångspunkt att grundas på samma affärssed som präglar företagets 

övriga affärsbeslut.40 OECD har fastställt ett antal jämförbarhetsfaktorer som är av betydelse 

för att kunna bedöma den kontrollerade transaktionens jämförbarhet. Dessa faktorer är följande:  

•   Avtalsvillkor 
•   Vilka funktioner parterna utför, vilka tillgångar de bidrar med och hur riskfördelningen 

ser ut, samt hur de kopplas till värdeskapandet 
•   Egenskaper hos de varor eller tjänster som överförs 
•   Ekonomiska omständigheter för parterna och för de marknader agerar på och  
•   De affärsstrategier som eftersträvas av parterna.41  

Jämförbarhetsanalysen bygger på att jämföra villkoren i en kontrollerad transaktion med vill-

koren i en okontrollerad. En del av jämförelseanalysen går därför ut på att hitta jämförbara 

okontrollerade transaktioner. För att en sådan jämförelse ska vara användbar måste de ekonom-

iska särdragen av transaktion vara tillräckligt jämförbara.42 För att transaktioner ska vara jäm-

förbara får inga avvikelser (om det föreligger några) mellan de jämförda transaktionerna 

väsentligt påverka villkoren i transaktionen. Transaktioner anses också vara jämförbara om 

lämpliga justeringar kan undanröja sådana skillnader.43 Justeringarna består av ändringar i den 

information som rör okontrollerade transaktioner för att bättre överensstämma med de ifråga-

varande kontrollerade transaktionen.44 I praktiken beror justeringarna på vilken internpris-

sättningsmetod som används för prissätta transaktioner mellan bolag i en intressegemenskap.45 

Eftersom varje transaktion har specifika förutsättningar och kan skilja sig åt på många sätt kan 

det vara svårt att hitta en ”perfekt” jämförelsetransaktion. Ofta resulterar därför en uppskattning 

                                                
put more emphasis on value creation in highly integrated groups, tackling the use of intangibles, risks, capital and 
other high-risk transactions to shift profits”; se även OECD, OECD Aligning Transfer Pricing Outcomes with 
Value Creation – Actions 8-10: 2015 Final Reports. 
40 Allvin, Anders; Ekwall, Tobias, Jämförbarhetsanalysen – en kommentar kring OECD:s förslag till omarbetade 
riktlinjer, 2010, SN 2010 s. 263.  
41 OECD, BEPS Action 8-10 Final Report, OECD Publishing, p 1.36. 
42 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p 1.32.  
43 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p 1.33; se även ”Step 8” i p 3.4.  
44 Justeringar av detta slag beskrivs mer ingående i p 3.47-3.54 i OECD Guidelines. 
45 I kapitel 2.4 nedan kommer internprissättningsmetoder som är erkända av OECD att presenters.  
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av armlängdmässigt pris i ett intervall av värden (arm’s length range46) som alla är i princip 

lika tillförlitliga och därför faller inom armlängdsmässigt pris.47  

2.4 Metoder för internprissättning enligt OECD 

För att kunna prissätta en kontrollerad transaktion mellan bolag i en intressegemenskap enligt 

armlängdsprincipen tillämpas olika internprissättningsmetoder som OECD erkänt. Valet av 

internprissättningsmetod har även praktisk betydelse eftersom metoden som väljs avgör vilken 

intern process ett bolag ska rätta sig efter för att armlängdsprincipen ska följas. Ett bolag 

bestämmer i princip själv vilken internprissättningsmetod som får tillämpas. Valmöjligheten 

begränsas dock till att den mest lämpliga metoden ska användas.48 Detta kräver således att 

bolaget utreder vilken interprissättningsmetod som är mest lämplig för den ifrågavarande 

transaktionen.49 I OECD Guidelines beskrivs två kategorier av internprissättningsmetoder; 

traditionella transaktionsbaserade metoder och transaktionsbaserade vinstmetoder. OECD 

anser att de traditionella transaktionsmetoderna är mer precisa och därför bör användas i större 

utsträckning.50 De metoder som är erkända av OECD är dock inte uttömmande utan andra 

metoder som följer armlängdsprincipen får också tillämpas.51 

2.4.1 Traditionella transaktionsbaserade metoder 
Det finns tre olika traditionella transaktionsbaserade metoder; marknadsprismetoden, åter-

försäljningsmetoden och kostnadsplusmetoden.  

2.4.1.1. Marknadsprismetoden 

Marknadsprismetoden (Comparable Uncontrolled Price (CUP) Method) går ut på att jämföra 

priset på varor eller tjänster som överförs i en kontrollerad transaktion med priset som sätts på 

varor eller tjänster i en jämförbar okontrollerad transaktion under jämförbara förhållanden.52 

När det är möjligt att hitta en jämförbar okontrollerad transaktion anses marknadsprismetoden 

vara den metod som är mest direkt och mest pålitlig för att fastställa ett armlängdspris. Detta 

beror på att alla eventuella avvikelser på priset vid en kontrollerad transaktion jämfört priset 

vid en okontrollerad transaktion vanligtvis beror på de inblandade bolagens kommersiella och 

                                                
46 Definitionen av arm’s length range är enligt OECD Guidelines, s 23, följande: ”A range of figures that are 
acceptable for establishing whether the conditions of a controlled transaction are arm’s length and that are derived 
either from applying the same transfer pricing method to multiple comparable data or from applying different 
transfer pricing methods.”  
47 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p 3.55-3.66. 
48 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p 2.2.  
49 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p 2.2. 
50 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p 2.3. 
51 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p 2.9. 
52 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p 2.13. 
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ekonomiska förhållanden.53 Enligt OECD ska därför marknadsprismetoden alltid tillämpas i 

första hand, före de andra metoderna.54  

 Svårigheten med marknadsprismetoden är dess höga krav på jämförbarhet.55 Vissa trans-

aktioner inom en intressegemenskap, så som exempelvis transaktioner av råmaterial, kan var 

relativt lätta att jämföra med okontrollerade transaktioner, men de flesta varor och tjänster är 

svåra att prissätta i direkt jämförelse med okontrollerade transaktioner. Även om det bara är 

minimala skillnader mellan de varor eller tjänster som överförs i en okontrollerad respektive 

kontrollerad transaktion kan skillnaderna väsentligt påverka priset även om karaktären av 

verksamheten i övrigt genererar samma vinstmarginal.56 Om skillnader föreligger kan lämpliga 

justeringar företas för att prispåverkan ska elimineras. Graden av justeringar och hur till-

förlitliga justeringarna är påverkar dock metodens tillförlitlighet.57   

2.4.1.2. Återförsäljningsprismetoden 

Återförsäljningsprismetoden (Resale Price Method, RPM) utgår från det återförsäljningspris 

som en vara eller tjänst, som är inköpt av ett bolag i en intressegemenskap, säljs vidare för till 

ett oberoende företag. Återförsäljningspriset reduceras därefter med återförsäljningspris-

marginalen (eller bruttomarginalen), dvs. den vinst som bolaget beräknar göra och de kostnader 

som bolaget avser täcka vid en försäljning. Det återstående beloppet, efter avdrag för andra 

kostnader som kan hänföras till köpet, utgör armlängdspriset för varan eller tjänsten som 

överförs i den kontrollerade transaktionen.58  

 Återförsäljningsprismetoden ställer inte lika höga krav på jämförbarhet mellan kontrollerade 

och okontrollerade transaktioner som marknadsprismetoden gör eftersom skillnader i varor 

eller tjänster inte påverkar återförsäljningsprismarginalen i samma utsträckning som priset 

påverkas.59 Metoden kräver dock att funktioner, risker och tillgångar av de kontrollerade och 

okontrollerade bolagen är faktiskt jämförbara.60 Återförsäljningsprismetoden är mest lämplig 

när återförsäljaren inte väsentligen har ökat produktens värde genom att exempelvis omvandla 

produkten så dess tidigare identitet upplöses eller omvandlas. Metoden är mindre lämplig om 

immateriella tillgångar kan hänföras till produkten, så som varumärken eller varunamn. Det blir 

                                                
53 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p 2.3. 
54 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p 2.14. 
55 Av de av OECD erkända internprissättningsmetoderna är marknadsprismetoden den metod som ställer högst 
krav på jämförbarhet avseende varor och tjänster. Se OECD Guidelines, p 1.40. 
56 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p 2.15. 
57 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p 2.16. 
58 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p 2.21. 
59 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p 2.23. 
60 Monsenego, Jérôme, Introduction to Transfer Pricing, upplaga 1:1, Lund, Studentlitteratur, 2013, s 44. 
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då svårt att beräkna hur stor del den ursprungliga produkten bidragit till värdet av den slutgiltiga 

produkten.61 Återförsäljningsprismetoden är även mer precis om varan eller tjänsten säljs en 

kort tid efter att den köptes in.62  

2.4.1.3 Kostnadsplusmetoden 

Kostnadsplusmetoden (Cost Plus Method) består av att sälja varor och tjänster till ett pris som 

motsvarar den faktiska kostnaden som uppkommer vid en transaktion. Till kostanden läggs en 

vinstmarginal för att kompensera säljarens utförda funktioner och marknadsmässiga villkor.63 

Summan efter att vinstmarginalen har tillagts utgör armlängdspriset för den kontrollerade 

transaktionen. Hur stor vinstmarginalen ska vara beror på vilka funktioner som utförs, vilka 

risker som kan kopplas till dessa och vilka tillgångar som används av bolaget som säljer varorna 

eller tjänsterna. Vinstmarginalen för en säljare i en kontrollerad transaktion fastställs genom att 

jämföra vinstmarginalen för samma säljare i en jämförbar okontrollerad transaktion, dvs. internt 

jämförelseobjekt. Vinstmarginalen kan också fastställas genom att jämföra den kontrollerade 

transaktionen med helt oberoende säljare, s.k. externt jämförelseobjekt.64  

 Svårigheter vid tillämpning av kostnadsplusmetoden är bl.a. att avgöra hur stor vinstmarg-

inalen ska vara. Om det föreligger skillnader mellan den kontrollerade transaktionen och den 

okontrollerade transaktionen kan justeringar behöva göras. Särskild hänsyn bör tas till 

skillnader i kostnader som kan hänföras till de funktioner som utförs av parterna, särskilt när 

det avser immateriella tillgångar som används eller utvecklas. Ibland motsvarar vinstmarg-

inalen (och därmed marknadspriset) inte kostnaderna som kan hänföras till en transaktion om 

exempelvis en värdefull upptäckt har gjorts och endast små kostnader uppstått vid utvecklandet 

av dessa varor.65 Ibland föreligger det även skillnader i redovisningsstandarder mellan den 

kontrollerade och den okontrollerade transaktionen. För att säkerställa att samma typ av 

kostnader används i båda transaktionerna kan justeringar göras för att säkerställa att de 

överensstämmer.66  

                                                
61 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p 2.23. 
62 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p 2.23. 
63 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p 2.39. 
64 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p 2.40. 
65 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p 2.43. 
66 Ibland behöver även vissa operationella utgifter räknas in för att transaktionerna ska överensstämma och vara 
jämförbara, se p 2.46 i OECD Guidelines.  
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2.4.2 Transaktionsbaserade vinstmetoder 

Det finns två transaktionsbaserade metoder: vinstfördelningsmetoden och nettomarginalme-

toden. OECD har tidigare varit negativt inställd till de transaktionsbaserade internprissättnings-

metoderna eftersom de fokuserar på vinster och inte på transaktioner. Oberoende företag skulle 

vanligtvis inte göra affärer och sätta priser som baseras på vinster, utan det görs istället på en 

basis av transaktionen med hänsyn till parternas funktioner samt vilka risker och tillgångar som 

hänförs till transaktionen. På grund av vissa tillämpningssvårigheter med de traditionella trans-

aktionsbaserade metoderna har dock de transaktionsbaserade vinstmetoderna fått högre tilltro 

sedan 2010 års uppdatering av OECD Guidelines.67 Emellertid ges de traditionella transaktions-

metoderna fortfarande företräde även om de båda metoderna skulle kunna tillämpas på ett lika 

tillförlitligt sätt.68   

2.4.2.1 Nettomarginalmetoden 

Vid tillämpning av nettomarginalmetoden (The Transactional Net Margin Method, TNMM) 

undersöks rörelseresultatet före finansiella poster och skatt (EBIT) i förhållande till en lämplig 

bas (exempelvis försäljning, kostnader eller tillgångar)69 som ett bolag realiserar från en kont-

rollerad transaktion.70 Metoden lägger således fokus på nettomarginalen, som till skillnad från 

bruttomarginalen (och därmed återförsäljningsprismetoden), inkluderar operativa kostnader. 

Nettomarginalen hos ett bolag i en kontrollerad transaktion jämförs därefter med netto-

marginalen för samma bolag i en okontrollerad transaktion (dvs. intern jämförelse) för att 

avgöra om nettomarginalen är armlängdsmässig. Om en sådan transaktion inte hittas kan ett 

utomstående bolag i en okontrollerad transaktion användas som jämförelseobjekt (extern 

jämförelse). Nettomarginalmetoden undersöker således endast en part i en transaktion  och är 

en s.k. ensidig metod (one-sided method).  

 Nettomarginalmetoden utgör enligt OECD en ”praktisk lösning vid olösbara internpris-

sättningsproblem”.71 Detta beror bland annat på att metoden inte påverkas av skillnader i prod-

ukter eller i de funktioner som utförs i en transaktion i lika stor utsträckning som de traditionella 

                                                
67 De transaktionsbaserade vinstmetoderna var innan 2010 års upplaga av OECD Guidelines refererade till som en 
”sista utväg” (”last resort”), se p 3.50 i OECD Guidelines, 2009.  
68 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p 2.3. 
69 För att beräkna nettomarginalen ska valet av bas inriktas mot vad som speglar värdet av de funktioner som utförs 
i transaktionen, denna utgör en sk. vinstindikator (Net Profit Indicator). För mer  djupgående information om olika 
vinstindikatorer, se OECD Guidelines, p 2.76-2.102.  
70 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p 2.58. 
71 Se p 2.74,  OECD Guidelines som stadgar följande om nettomarginalmetoden: ”a practical solution to otherwise 
insoluble transfer pricing problems if it is used sensibly and with appropriate adjustments to account for 
differences…” 
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transaktionsbaserade metoderna gör.72 Emellertid är nettomarginalmetoden mer känslig för 

skillnader i de operativa kostnaderna jämfört med övriga metoder, och dessa kostnader måste 

därför särskilt bevakas. Nettomarginalmetoden lämpar dessutom sig mindre bra i transaktioner 

där varje part bidrar med värdefulla och unika prestationer, exempelvis med utveckling eller 

ägande av immateriella tillgångar, eftersom parterna vanligtvis delar på den vinst som 

uppkommer på grund av transaktionen i relation till respektive parts prestation.73 Eftersom 

nettomarginalmetoden endast undersöker en part i transaktionen blir det därför svårt avgöra 

lönsamheten hos denna part samt svårt att hitta jämförelseobjekt. En bättre metod i dessa 

situationer är vinstmarginalmetoden.74  

2.4.2.2 Vinsfördelningsmetoden 

Vinstfördelningsmetoden (The Transactional Profit Split Method) undersöker båda parter i en 

transaktion och utgör således en tvåsidig interprissättningsmetod (two-sided method). Metoden 

används ofta när det inte finns jämförbara transaktioner eller om transaktionen ifråga är kom-

plex. Detta är ofta fallet när bolag inom en intressegemenskap delar immaterialrättsliga tillgång-

ar eller andra funktioner inom koncernen. Vinstfördelningsmetoden används också för att 

inkludera vissa synergieffekter som kan uppkomma vid kontrollerade transaktioner. Om inga 

jämförbara okontrollerade transaktioner finns tillgängliga kan följaktligen varken pris eller 

marginaler sättas. Den enda möjliga lösningen kan således vara att dela rörelseresultatet som 

uppkommer från en viss transaktion lika mellan parterna, i likhet med vad oberoende parter 

hade gjort vid gemensamma projekt så som exempelvis ett joint venture.75   

 OECD har inte utfärdat någon särskild vinstfördelningsstrategi utan endast stadgat att 

fördelningen ska, så nära som möjligt, uppskattas till som vad som hade skett om bolagen var  

oberoende varandra.76 En fördelningsstrategi kan bl.a. baseras på hur mycket värde varje part 

tillfört en vara eller tjänst,  hur stora kostnader varje part haft eller ägarandelar av immateriella 

tillgångar. 

 

  

                                                
72 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p 2.69; se även p 2.62.  
73 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p 2.59. 
74 Se kapitel 2.4.2.2.  
75 Monsenego, Jérôme, Introduction to Transfer Pricing, upplaga 1:1, Lund, Studentlitteratur, 2013, s 59. 
76 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p 2.115. 



 23 

3. Internprissättning i svensk rätt 
3.1 Internationell svensk skatterätt  

I Sverige blir internationella avtal och regler traditionellt sett inte gällande rätt förrän de 

införlivats i det svenska rättssystemet.77 Sverige har på så sätt ett dualistiskt synsätt på inter-

nationell rätt, vilket innebär att den svenska rätten och den internationella rätten utgör två olika 

rättssystem. Dessutom tillhör regler som berör beskattning det obligatoriska lagområdet och 

dessa kan endast meddelas av riksdagen, enligt 8 kap. 3 § 2 p regeringsformen (RF).78 

Skatteverket ska, enligt 12 kap. RF, tillämpa lag och avgöra skatteärenden i enlighet med 

skattelagstiftning och domstolar, vars uppgift är att skipa rätt enligt 11 kap. RF, ska också 

tillämpa lag.79 Eftersom beskattning tillhör det obligatoriska lagområdet kan SKV och 

domstolar således inte tillämpa internationella dubbelbeskattningsavtal eller andra 

internationella överenskommelser om de inte antagits av riksdagen och införlivats i svensk 

lagstiftning (här; skattelagstiftning). Införlivandet av dubbelbeskattningsavtal i svensk lag sker 

genom en införlivandelag vilken blir den lagstiftning som tillämpas. Eftersom avtalet blir 

införlivat i svensk rätt utgör det formellt sett inte längre internationell skatterätt, utan blir en del 

av den svenska rätt, s.k. svensk internationell skatterätt.80  

3.2 OECDs modellavtal, kommentaren och andra riktlinjer - konstitutionell 

legitimitet i svensk rätt 

OECDs modellavtal utgör en mall för hur dubbelbeskattningsavtal kan och bör se ut. Till 

modellavtalet finns en rekommendation från OECDs högsta beslutande organ, rådet, att OECDs 

medlemmar (däribland Sverige) bör följa modellavtalet när nya dubbelbeskattningsavtal 

förhandlas samt att den tillhörande kommentaren ska användas vid tolkning av avtalen.81 Rådets 

uttalande utgör dock endast en rekommendation och är därför inte bindande för 

medlemsstaterna, men det förväntas ändå att medlemmarna ska följa den.82 Sverige har 

emellertid, sedan sitt medlemskap i OECD 1960, i stort sett alltid följt OECDs modellavtal när 

nya skatteavtal har förhandlas fram.83 Modellavtalet i sig är inte införlivat i svensk rätt, men 

                                                
77 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, upplaga 4:1, Lund, Studentlitteratur, 2014, s 249.  
78 Regeringsformens fullständiga namn; Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform. 
79 Hultqvist, Anders, Wiman, Bertil, BEPS – Implementering i svensk skatterätt, Svensk Skattetidning, 2015, s 312. 
80 Hultqvist, Anders, Wiman, Bertil, BEPS – Implementering i svensk skatterätt, Svensk Skattetidning, 2015, s 314. 
81 OECD, OECD Model Tax Convention on Income and on Capital 2014 (Full Version), OECD Publishing, 2015, 
Appendix II, p I.  
82 Hultqvist, Anders, Wiman, Bertil, BEPS – Implementering i svensk skatterätt, Svensk Skattetidning, 2015, s 318. 
83 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, upplaga 4:1, Lund, Studentlitteratur, 2014, s 254. 
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varje dubbelbeskattningsavtal som bygger på modellavtalet och som införlivas i svensk rätt gör 

att normerna som baseras på modellavtalet kan sägas få konstitutionell grund.  

 Dubbelbeskattningsavtal (eller s.k. traktat) ska tolkas med hjälp av artiklarna 31-33 i 

Wienkonventionen om traktaträtten. Emellertid kan även andra tolkningshjälpmedel använda. 

Kommentaren till modellavtalet samt OECD Guidelines är viktiga hjälpmedel vid tolkning av 

dubbelbeskattningsavtal men frågan är dock i vilken mån dessa kan tillmätas betydelse i svensk 

rätt eftersom de inte har konstitutionellt stöd. Dahlberg, professor i finansrätt vid Uppsala 

universitet, menar att kommentaren till modellavtalet inte ensam kan vara av avgörande 

betydelse vid tolkning av skatteavtal.84 Anledningen är att OECDs modellavtal inte har 

tillräcklig konstitutionell legitimitet och som regel inte heller folkrättslig legitimitet. Dahlberg 

menar att kommentaren endast torde kunna få en avgörande betydelse i de fall uttalanden i 

kommentaren funnits under en lång tid så att de, enligt artikel 31 i Wienkonventionen, kan få 

betydelse av ”gängse mening”.85 Även om kommentarer och Guidelines (s.k. soft law) fyller en 

”praktisk funktion” kan utnyttjande av sådana undvika de konstitutionella formerna för norm-

bildning.86 Hultqvist och Wiman, professorer i finansrätt vid Uppsala respektive Stockholms 

universitet, har uttalat att samtidigt som globaliseringen fordrar mer internationella normer är 

det viktigt att ha de ”grundläggande konstitutionella och folkrättsliga förutsättningarna i 

åtanke” eftersom det finns risk för att riksdagens makt att skapa skatteregler annars undandras. 

Det skulle således kunna drabba beskattningens legitimitet.87  

3.2.1 Praxis avseende kommentaren och OECD Guidelines 
 HFD har i flera fall åberopat kommentaren till modellavtalet vid tolkning av svenska 

skatteavtal. I RÅ 1996 ref. 84 konstaterade HFD både att de metoder för avtalstolkning som 

finns i artiklarna 31-33 i Wienkonventionen bör ligga till grund för en tvist mellan en enskild 

och skattemyndighet och att särskild betydelse ofta bör tillmätas OECDs modellavtal och dess 

tillhörande kommentarer. Även OECD Guidelines har tillmätts betydelse vid tolkning av arm-

längdsprincipen som inkorporerats i 14 kap. 19 § IL genom RÅ 1991 ref 107 (det s.k. Shell-

målet). HFD konstaterade i domen att problematiken kring korrigeringsregeln är internationell 

och den baseras på OECDs modellavtal och en särskild OECD-rapport från år 1979 (”Transfer 

Pricing and Multinational Enterprises”). HFD fastställde därmed att OECD Guidelines kan 

tjäna ledning vid tillämpning av korrigeringsregeln. SKV anser att domen även ger stöd för att 

                                                
84 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, upplaga 4:1, Lund, Studentlitteratur, 2014, s 255. 
85 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, upplaga 4:1, Lund, Studentlitteratur, 2014, s 255. 
86 Hultqvist, Anders, Wiman, Bertil, BEPS – Implementering i svensk skatterätt, Svensk Skattetidning, 2015, s 314. 
87 Hultqvist, Anders, Wiman, Bertil, BEPS – Implementering i svensk skatterätt, Svensk Skattetidning, 2015, s 316 
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riktlinjer från OECD som givits ut efter 1979 även är vägledande vid tillämpning av 

korrigeringsregeln.88 Villkoret är dock att riktlinjerna inte går utöver vad som följer av 14 kap. 

19-20 §§ IL.89 

3.3 Armlängdsprincipen i svensk rätt 

I svensk lagstiftning kommer, som ovan nämnt, armlängdsprincipen i artikel 9 i OECDs 

modellavtal till uttryck i 14 kap. 19 §  IL, i den s.k. korrigeringsregeln. Korrigeringsregeln ger 

uttryck för att om resultatet av en näringsverksamhet blir lägre till följd av att villkor avtalats 

som avviker från vad som skulle ha avtalats mellan oberoende parter, ska resultatet korrigeras 

till det belopp som skulle ha avtalats mellan oberoende parter. För att paragrafen ska gälla krävs 

dock att: 

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

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

  3. det framgår inte av omständigheterna att villkoren kommit till stånd av andra skäl än 
ekonomisk intressegemenskap.”90 

3.3.1 Rättssubjekt i olika stater 
14 kap. 19 § IL är tillämplig på överföringar som sker mellan minst två avtalsparter, varvid den 

som överför inkomsten skall vara skattskyldig för denna i Sverige, medan den som mottager 

inkomsten inte skall vara det.91 Således omfattas inte överföringar som sker inom ett och samma 

rättssubjekt, så som exempelvis en överföring från ett svenskt företag till dess filial belägen 

utomlands, eftersom ett avtalsförhållande inte då kan anses föreligga.92 Regeln stadgar även att 

den överförande parten ska vara näringsidkare. Begreppet klargörs inte närmare i IL men i 

doktrinen stadgas att begreppet kan härledas från den civilrättsliga beteckningen närings-

verksamhet, vilket avser en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt och som är av ekonomisk 

                                                
88 Skatteverket, Handledning för beskattning av inkomst 2014 (SKV 399), s 514.  
89 Hultqvist, Anders, Wiman, Bertil, BEPS – Implementering i svensk skatterätt, Svensk Skattetidning, 2015, s 321-
322. 
90 14 kap. 19 § p 1-3 IL.  
91 Arvidsson, Richard, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättning i multinationella 
koncerner, Lund, Juristförlaget 1990, s 121. 
92 Arvidsson, Richard, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättning i multinationella 
koncerner, Lund, Juristförlaget 1990, s 132. 
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art.93 Mottagaren av inkomst behöver dock inte vara näringsidkare,94 utan lagrummet stadgar 

endast att det behöver vara en person, antingen juridisk eller fysisk, som inte är skattskyldig i 

Sverige. Kretsen av rättssubjekt är följaktligen är vidare för mottagare än för överförare och 

denna skillnad förklaras av svårigheten att utreda ägarförhållanden utomlands.95  

3.3.2 Förekomst av ekonomisk intressegemenskap 

En förutsättning för att justering ska kunna ske är att det föreligger en ekonomisk intresse-

gemenskap mellan parterna. Definitionen av ekonomisk intressegemenskap uppställs i 14 kap. 

20 § IL enligt följande:  

”Ekonomisk intressegemenskap som avses i 19 § anses föreligga om  
-   en näringsidkare, direkt eller indirekt, deltar i ledningen eller övervakningen av en annan 

näringsidkares företag eller äger del i detta företags kapital, eller 
-   samma personer, direkt eller indirekt, deltar i ledningen eller övervakningen av de båda 

företagen eller äger del i dessa företags kapital.” 

Gällande ägarinflytandet kan det antingen utgöras av att det ena företaget, direkt eller indirekt, 

äger del i det andra företagets kapital eller att samma personer, direkt eller indirekt, äger del i 

båda företagens kapital. Med företag avses ett rättssubjekt som är en juridisk eller fysisk person 

och som är näringsidkare. Emellertid är lagtexten missvisade eftersom det, som ovan nämnts, 

inte krävs att mottagaren (det utländska rättssubjektet) är en näringsidkare eller ett företag. Det 

räcker att det är en fysisk person. Gällande storleken på det kapitalinnehav som krävs uppställs 

inga krav i varken förarbeten eller praxis, och det är därför sannolikt att endast en mycket liten 

kapitalandel räcker.96  

 Vid direkt eller indirekt kontroll av företagen föreligger en ekonomisk intressegemenskap 

om antingen det ena företaget deltar i ledningen eller övervakningen av det andra eller om 

samma personer deltar i ledningen eller övervakningen av båda företagen. Begreppen ledning 

och övervakning är inte närmare definierade men andra former av kontroll torde också 

                                                
93 Arvidsson, Richard, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättning i multinationella 
koncerner, Lund, Juristförlaget 1990, s 136; se även Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustav, Melz, Peter, 
Silverberg, Christer och Simon-Almendal, Teresa, Inkomstskatt – En läro- och handbok i skatterätt, upplaga 15, 
Lund, Studentlitteratur, 2015. 
94 Arvidsson, Richard, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättning i multinationella 
koncerner, Lund, Juristförlaget, 1990, s 136; se även SOU 1964:29 s 46.  
95 Arvidsson, Richard, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättning i multinationella 
koncerner, Lund, Juristförlaget, 1990, s 136; se även af Klercker, Bertil, Resultatutjämning mellan olika 
beskattningsår vid beskattning av inkomst av rörelse enligt svensk rätt, Stockholm, P.A Nordstedts och söner, 
1948, s 85 not 4.  
96 Arvidsson, Richard, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättning i multinationella 
koncerner, Lund, Juristförlaget, 1990, s 141. 
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inbegripas i tolkningen, så som kontroll som följer av lån.97 Arvidsson, professor i handelsrätt 

med särskild inriktning mot skatterätt vid Handelshögskolan i Stockholm, benämner att 

intressegemenskap baseras på ett formellt beroende vilket är ett förhållande som grundar sig på 

ett ägande eller ett inflytande på ledning och styrning. Förhållandet behöver dock inte innebära 

att det föreligger ett ekonomiskt samband mellan avtalsparterna. Även fall av informellt 

beroende utgör en intressegemenskap. Informellt beroende kan till exempel föreligga om ett 

företag på grund av sin produktions skull är beroende av ett annat företag så att det senare 

företagen kan utöva inflytande över ledningen.98  

3.3.3 Förekomst av prisavvikelse 

För att korrigeringsregeln skall bli tillämplig ska en näringsidkares inkomst ha blivit lägre till 

följd av att villkor avtalats som avviker från vad oberoende parter skulle ha avtalat om. Avtals-

villkoren mellan företag i en intressegemenskap ska följaktligen vara marknadsmässiga – eller 

armlängdsmässiga. SKV anser att regeln är tillämplig när avtalsvillkor ensidigt ändras till den 

ena partens nackdel utan affärsmässig grund för det.99  

Det är oklart hur stor prisavvikelse som krävs för att priset inte ska vara marknadsmässigt. I 

RÅ 1991 ref. 107 konstaterade HFD att rekvisitet prisavvikelse inte är uppfyllt så snart priset 

avviker från marknadsmässigt pris på enstaka varutransaktioner. Domstolen menade att det i 

många fall, exempelvis när avtalsparter har fortlöpande affärer med varandra, överensstämmer 

bättre med lagens syfte att göra en helhetsbedömning av de långsiktiga effekterna av de grunder 

och metoder för prissättningen som tillämpas.100 Ett undantag, då regeln inte är tillämplig, är de 

fall när en icke marknadsmässig prissättning skett som beror på annat än intressegemenskapen. 

Om exempelvis en ny vara introduceras på marknaden är det vanligt att ett företag under kortare 

tid tillämpar en prissättning på varan som inte ger tillräcklig vinst eller full kostnadstäckning.101  

  

                                                
97 Arvidsson, Richard, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättning i multinationella 
koncerner, Lund, Juristförlaget, 1990, s 141. 
98 Arvidsson, Richard, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättning i multinationella 
koncerner, Lund, Juristförlaget, 1990, s 142 not 85.  
99 Skatteverket, Handledning för beskattning av inkomst 2014 (SKV 399) s 503. 
100 RÅ 1991 ref. 107.  
101 Prop. 1982/83:73 s 11; se även prop. 1965:126 s 57.   
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4. Övergripande om internprissättning av immateriella tillgångar 
4.1 Introduktion 

Med immateriell tillgång förstås bl.a. patent, varumärken, design, know-how, affärshemlig-

heter, varumärken m.m. Ofta utgör immateriella tillgångar de mest värdefulla tillgångarna i ett 

företag.102 Vid köp av en produkt eller tjänst är valet inte sällan beroende av de immateriella 

tillgångarna som är kopplade till produkten eller tjänsten, så som exempelvis varumärke eller 

design. Eftersom att immateriella tillgångar bidrar till värdeskapandet av produkter och tjänster, 

och likaså till stora delar av de inkomster och den beskattning som kan hänföras till verk-

samheten, tendrar tillgångarna att bli förflyttade till det land där det är mest fördelaktig beskat-

tning. Vid överföring av immateriella tillgångar till koncernbolag i andra länder är därför en 

korrekt internprissättning viktig för att skattebasen i ursprungslandet inte ska eroderas.  

4.2 Särskild reglering i Chapter VI av immateriella tillgångar 

OECD har reglerat prissättningen av immateriella tillgångar i ett eget kapitel i OECD 

Guidelines, Chapter VI, vilket ska utgöra en komplettering till armlängdsprincipens grund-

läggande reglering i Chapter I-III som beskrivits i kapitel 2 ovan.103 En korrekt prissättning av 

immateriella tillgångar kan verka lätt i teorin men är inte lika lätt i praktiken eftersom vissa 

prissättningssvårigheter kan förekomma gällande de immateriella tillgångarna. OECD har 

därför, i Chapter VI, rekommenderat vilka metoder som är lämpliga för att komma fram till ett 

korrekt armlängdspris när immateriella tillgångar används i kommersiell verksamhet.104  

Den största problematiken när armlängdsprincipen ska tillämpas är svårigheten att hitta 

jämförbara transaktioner.105 Svårigheten grundar sig i att såväl skattemyndigheter som skatte-

betalare ofta har svårt att hitta tillräckligt med information om jämförbara transaktioner för att 

kunna tillämpa armlängdsprincipen korrekt. Gällande transaktioner med immateriella tillgångar 

blir det ännu svårare att hitta information avseende jämförelseobjekt, särskilt om transaktionen 

inkluderar väldigt värdefulla immateriella tillgångar (high value intangibles) eftersom dessa 

ofta har unik karaktär.106  

                                                
102 Monsengo Jérôme, Introduction to Transfer Pricing, upplaga 1:1, Lund, Studentlitteratur, 2013, s 65; se även 
Toshio Miyatake, Transfer Pricing and Intangibles i ’General Report, Cahiers de driot fiscal international’ 
(Volume 92a 2007) s 19; se dessutom Isabel Verlinden  och Yoko Mondelaers, Transfer Pricing aspects of 
intangibles: at the crossroads between legal, valuation and transfer pricing issues i ’International Transfer Pricing 
Journal’ (January /February 2010) s 49.  
103 Chapter VI har under 2015 reviderats genom BEPS Action 8 vilket nedan kommer att redogöras för i kaptitel 
4.3 och mer ingående i kapitel 6.  
104 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p 6.1. 
105 Markham, Michelle, The Transfer Pricing of Intangibles, Hague, Kluwer Law Internationel, 2005, s 24 not 67. 
106 Markham, Michelle, The Transfer Pricing of Intangibles, Hague, Kluwer Law Internationel, 2005, s 25. 
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Immateriella tillgångarna är till sin natur svåra att handla med eftersom dess egenskaper 

oftast inte är lämpade för en stabil prissättning. Av den anledningen finns det inte några 

organiserade marknader för just immateriella tillgångar.107 Istället är det vanligare att transak-

tioner av immateriella tillgångar sker inom koncerner mellan bolag i olika länder.108 OECD 

stadgar i OECD Guidelines att bolag i intressegemenskaper ofta ställas inför andra kommers-

iella villkor än vad oberoende företag gör.109 Ett exempel är att ett oberoende företag förmod-

ligen inte skulle vilja sälja sina immateriella tillgångar till ett fast pris om den potentiella vinsten 

för tillgången inte kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt eller inte fullt ut motsvarar sitt värde.110 

Däremot skulle ett bolag inom en koncern kunna överväga att genomföra en sådan transaktion 

eftersom vinsten inte går förlorad till en oberoende part. Vid transaktioner som oberoende 

företag inte vanligtvis skulle företa blir därför armlängdsprincipen särskilt svår att tillämpa 

eftersom det endast finns lite eller ingen information alls om vilka villkor som skulle ha stadgats 

av de oberoende företagen.111  

En annan orsak till varför det är svårt att prissätta immateriella tillgångar är att immateriella 

tillgångar ofta är unika till sin karaktär. Det är därför svårt att hitta jämförbara transaktioner 

eftersom värdet ofta ligger i att tillgången skiljer sig från andra tillgångar eller att den är just 

unik. Dessutom kan immateriella tillgångar vara svåra att värdera under viss tid.112 

4.3 Revidering av Chapter VI genom BEPS Action 8 

Chapter VI har emellertid reviderats under år 2015 genom BEPS Action 8 eftersom transak-

tioner av immateriella tillgångar till stor del bidragit till att skattebaser eroderats och att vinster 

förflyttats från det land där ekonomisk aktivitet och värdeskapande ägt rum. Multinationella 

företag har under lång tid använt sig av olika länders interna rätt samt föreningen av olika 

skatteavtal för att optimera sin beskattning på grund av frånvaron av ett strukturerat 

internationellt regelverk113. På senare tid har utnyttjandet av skillnaderna mellan olika länders 

lagstiftning och olika utformade skatteavtal uppmärksammats allt mer av stater världen över. 

                                                
107 Markham, Michelle, The Transfer Pricing of Intangibles, Hague, Kluwer Law Internationel, 2005, s 25; Se 
även Lev, Baruch, Intangibles: Management, Measurement and Reporting, Washington D.C, Brookings Insitution 
Press, 2001, s 43-49.  
108 Markham, Michelle, The Transfer Pricing of Intangibles, Hague, Kluwer Law Internationel, 2005, s 25. 
109 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p 1.11. 
110 Markham, Michelle, The Transfer Pricing of Intangibles, Hague, Kluwer Law Internationel, 2005, s 25. 
111 Se OECD Guidelines 2010, p 1.11 som stadgar följande. ”Where independent enterprises seldom undertake 
transactions of the type entered into by associated enterprises, the arm’s length principle is difficult to apply 
because there is little or no direct evidence of what conditions would have been established by independent 
enterprises.”  
112 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p 6.13; se även p 1.9.  
113 Monsenego, Jérôme, En överblick över BEPS-projektet, SN 2014 s. 2. 
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Det är inte bara stater som kritiserat multinationella koncerners skatteplaneringsstrategier utan 

även aktieägare har kritiserat aggressiv skatteplanering eftersom det anses vara stor risk att 

koncerner tar skada, både av dåligt rykte och av ekonomiska sanktioner som kan realiseras. 

Cafékedjan Starbucks fick exempelvis utstå en kundbojkott och fick parlamentarisk kritik efter 

att deras skatteplaneringsstrategier uppdagades.114 OECD har, på uppdrag av G20-länderna, 

utformat BEPS-projektet (Base Erosion and Profit Shifting Project). Målet med BEPS är att 

samordna länders interna skattelagstiftning och skatteavtal, genom rekommendationer till stater 

som är anslutna till OECD, för att multinationella företag ska betala  ”rätt” skatt.115 Syftet med 

BEPS är alltså inte att bekämpa illegalt skatteundandragande utan istället att utforma regler som 

OECDs medlemmar kan följa för att undvika att deras skattebaser eroderas och att vinster 

förflyttas utom landsgränserna.116 De nya riktlinjerna ska lägga större vikt vid var värdes-

kapandet sker i en företagsgrupp för att undvika att vinster som kan hänföras till immateriella 

tillgångar förflyttas till andra länder.117 Företag i en intressegemenskap ska få ersättning som 

baseras på det värde som företaget skapar genom de funktioner som utförs, tillgångar som 

används och de risker som kan antagas finnas vid utveckling, förbättring, underhåll, skydd och 

utnyttjande av immateriella tillgångar.  

  

                                                
114 Reynolds, Fiona, Is chasing lower tax really a strategy for value creation?, 2014-09-12, Top 1000 Funds,  
http://www.top1000funds.com/opinion/2014/09/12/is-chasing-lower-taxes-really-a-strategy-for-value-creation/ 
hämtad 2016-01-22.  
115 Uttrycket ”rätt” skatt benämns ofta på engelska som ”fair share of taxes”. Monsenego beskriver att innebörden 
av ”rätt” skatt naturligtvis kan diskuteras, men att det enligt OECD innebär att skatt betalas på bolagsvinster i 
förhållande till värdet som skapas i ett visst land. Se Monsenego, Jérôme, En överblick över BEPS-projektet, SN 
2014 s. 2, not 3.  
116 Monsenego, Jérôme, En överblick över BEPS-projektet, SN 2014 s. 2. 
117 OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting 2013, OECD Publishing, s 14. 
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5. Skatteplaneringsstrategier som leder till skattebaserodering och 
vinstförflyttning 
5.1 Inledning  

Som ovan nämnt, har följden av att länders skattelagstiftningar skiljer sig åt skapat incitament 

för multinationella koncerner att förflytta delar av sin inkomst från högbeskattade länder till 

länder med längre eller ingen beskattning alls. Sådana förflyttningar av inkomster leder till att 

den totala skattebördan, eller den s.k. effektiva skattesatsen, inom en koncern minskar.118 Likaså 

gynnas aktieägarna av att skattebördan minskas eftersom det resulterar i högre lönsamhet, mer 

återinvesteringar eller större utdelning. Det har därför blivit tydligt att företagsledningar världen 

över strävar efter att, inom lagens gränser, minska företagens totala skattebörda. Enligt flera 

undersökningar har multinationella koncerner en betydligt lägre effektiv skattesats än nationellt 

verksamma koncerner.119 En undersökning visar bl.a. att multinationella koncerner, som innehar 

mycket immateriella tillgångar, under en tioårsperiod haft en effektiv skattesats på 22,4 % 

jämfört med koncerner inom samma bransch som endast bedriver verksamhet på ett nationellt 

plan som under en tioårsperiod haft en effektiv skattesats på 36,2 %.120  

5.2 Vägen till en global skattestrategi 

När en multinationell koncern implementerar en global skattestrategi utvärderas först den 

effektiva skattesatsen i relation till liknande företag för att identifiera vilka faktorer som driver 

företagets vinst (profit drivers) och därmed det relaterade skattetrycket.121 De vinstdrivande, 

och därmed de skattedrivande faktorerna (tax rate drivers), kan påverka den effektiva skatte-

satsen både finansiellt och operativt. Vinstdrivande faktorer kan delas in i två kategorier; 

finansiella och funktionella vinstdrivare. De finansiella vinstdrivarna utgöras av bl.a. 

avkastning på externa och interna affärsrisker och kapitalinvesteringar, exempelvis 

inkomstproducerande tillgångar som immateriella tillgångar. En negativ skattedrivare är i detta 

sammanhang exempelvis inkomst från immateriella tillgångar i högbeskattade länder.122 

Funktionella vinstdrivare utgörs av företagets viktigaste funktioner (exempel FoU, tillverkning 

och marknadsföring) och var dessa funktioner sker.123 Den plats funktionerna sker på kan 

                                                
118 Med ”effektiva skattesats”  menas den genomsnittliga skattesatsen inom en koncern.  
119 OECD, Addressing Base Erosion and Profit Shifting 2013, OECD Publishing, s 61 ff. 
120 OECD, Addressing Base Erosion and Profit Shifting 2013, OECD Publishing, s 61; se även J.P Morgan, North 
America Equity Research, Global Tax Rate Makers: Undistributed Foreign Earnings Top $1.7 Trillion; At least 
60 % of Multinational Cash is Abroard, 2012-05-16. 
121 Russo, Raffaele (red.), Fundamentals of International Tax Planning, Amsterdam, IBFD, 2007, s 74. 
122 Russo, Raffaele (red.), Fundamentals of International Tax Planning, Amsterdam, IBFD, 2007, s 74. 
123 Russo, Raffaele (red.), Fundamentals of International Tax Planning, Amsterdam, IBFD, 2007, s 74. 
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avsevärt påverka var vinster uppstår och därmed påverka den effektiva skattesatsen. Att behålla 

funktioner i högbeskattade länder utgör därför en negativ skattesatsdrivare. Motsatsvis uppnås 

en positiv skattedrivare om funktioner placeras i en lågbeskattad stat eller om funktioner flyttas 

till en sådan stat.124 Likaså kan en förflyttning av risker som är kopplade till sådana funktioner 

leda till utflyttning av inkomster till lågbeskattade länder. Under förutsättning att internpris-

sättningsregler följs och att förflyttningen av inkomsten stöds av operativt innehåll kan en sådan 

förflyttning resultera i förminskad effektiv skattesats.125  

5.3 Vinstförflyttningsmetoder 

Så gott som alla multinationella koncerner som skatteplanerar använder sig av vinstförflytt-

ningsmetoder (profit migration strategies) av olika slag. Under en sådan strategi identifierar 

koncernen ”flyttningsbara” vinster i ett högbeskattat land för att sedan flytta dessa vinster till 

ett lågbeskattat land. En sådan förflyttning av ett företags vinster ska alltså kunna ske på laglig 

väg, inom risktoleransen, och permanent skjuta upp skatten på vinsten genom accepterade 

skatteplaneringsåtgärder.126  

 Vinstförflyttning kan ske genom finansiella riskhanteringstekniker men också genom mer 

konkreta åtgärder så som att flytta tillgångar, funktioner, risker och/eller immateriella tillgån-

gar.127 En vinstförflyttningsstrategi kan vara att förflytta en redan existerande anläggning till ett 

lågbeskattat land eller öppna ett ny anläggning i ett lågbeskattat land. Detta är framförallt det 

som skett med mycket av tillverkningsindustrin, som förflyttats från högkostnads- och hög-

beskattade länder till länder där kostnader för arbetskraft är lägre, exempelvis Kina.128 En annan  

metod att förflytta vinster på är att centralisera landspecifika verksamhetsmodeller så att 

funktioner och risker centraliseras till ett lågbeskattat land.129  

 Många företag som vill utvecklas och växa gör det genom att expandera dess produkt- och 

serviceutbud genom investeringar i och/eller uppköp av teknik och varumärken. Tekniska lös-

ningar eller varumärkestillgångar kan i sådana företag ofta vara de största vinstdrivarna och 

därför de största skattedrivarna. Emellertid ägs och utvecklas sällan sådana immateriella till-

gångar av moderföretag i högbeskattade länder. Det immaterialrättsliga ägandet kan antingen 

                                                
124 Russo, Raffaele (red.), Fundamentals of International Tax Planning, Amsterdam, IBFD, 2007, s 75. 
125 Russo, Raffaele (red.), Fundamentals of International Tax Planning, Amsterdam, IBFD, 2007, s 75. 
126 Russo, Raffaele (red.), Fundamentals of International Tax Planning, Amsterdam, IBFD, 2007, s 76. 
127 Russo, Raffaele (red.), Fundamentals of International Tax Planning, Amsterdam, IBFD, 2007, s 77. 
128 Russo, Raffaele (red.), Fundamentals of International Tax Planning, Amsterdam, IBFD, 2007, s 77. 
129 Russo, Raffaele (red.), Fundamentals of International Tax Planning, Amsterdam, IBFD, 2007, s 77. 
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vara vara högt centraliserat eller inte alls centraliserat beroende på hur uppköps- och utveck-

lingsmönstret ser ut. Dessutom sammanfaller inte alltid inte det legala ägandet med ”den som 

faktiskt har rätt till inkomsten” (the beneficial owner130).131 Den interna internprissättnings-

policyn motsvarar och belönar inte heller alltid den som har faktisk rätt till inkomsten eller den 

faktiska ekonomiska ägaren till de viktigaste immaterialrättigheterna. I samband med affärs-

utveckling kan vinstförflyttningstekniker användas för att utnyttja de viktigaste immateriella 

tillgångarna från en skattemässigt gynnsam plats. Det kan uppnås genom bl.a. kostnads-

fördelning av utvecklingskostnader för de immateriella tillgångarna, kostnadsbärande licens-

avtal eller revision av transaktionsflöden så de sammanfaller med det verkliga ägandet (den 

som har faktisk rätt till inkomsten) av den immateriella tillgången. Vikten av att hantera immat-

eriella tillgångar ökar, både på grund av den tekniska utvecklingen och på grund av 

tillgångarnas karaktär som vinst- och skatterdrivare.  

5.4 Vinstförflyttningsmetoder vid internprissättning av transaktioner 

innehållande immateriella tillgångar 

Immateriella tillgångar utgör ofta viktiga komponenter av värdeskapandet i ett företag, särskilt 

i företag som bygger sin verksamhet på dessa tillgångar. Som exempel kan tänkas att ett 

läkemedelsföretag inte skulle bli framgångsrikt utan dess recept och produktregistreringar till 

läkemedlet det producerar eller ett mjukvaruföretag skulle inte lyckas utan sina registrerade 

mjukvaror. Ju större inflytande de immateriella tillgångarna har över verksamheten, ju viktigare 

blir det att placera inkomsten på en plats, inom koncernen, där den beskattas mest fördel-

aktigt.132 Inom internprissättningsområdet innebär armlängdsprincipen att ju mer omfattande 

funktioner, tillgångar eller risker en part bidrar med i en transaktion, ju större kan ersättningen 

                                                
130 Enligt OECDs modellavtal anses royaltyinkomster vara beskattningsbara endast i den stat där ”den som faktiskt 
ha rätt till inkomsten” har hemvist (dvs. där ”the benefical owner” har sin hemvist). På så sätt har staten där 
royaltyinkomsten uppstår och där den legala ägaren har sin hemvist ingen beskattningsrätt. Se OECD, 
Commentary on Article 12 Concerning the Taxation of Royaltys, p 4-3 i OECD Model Tax Convention on Income 
and on Capital 2014 (Full Version), OECD Publishing.  
131 I svensk rätt har HFD i en dom från 21 maj 2012 i mål nr 6063-11 förklarat att uttrycket ”beneficial owner” 
och ”den som faktiskt har rätt till inkomsten” i princip ska motsvara varandra. Avgörandet rörde dock regler om 
begränsningar i avdragsrätten för ränta. Jur dr. David Kelist är osäker om samma uttryck i skatteavtalens 
bestämmelser om ränta, utdelning och royalty, i IL:s regler som baseras på ränte- och royaltydirektivet eller i 
Kupongskattlagens regler skulle tolkas på samma sätt.  Se Kleist, David, Den som ”faktiskt har rätt till inkomsten”- 
ett HFD-avgörande som kan få oanade följder, InfoTorg Juridik - Mitt i Juridiken, 2012-05-30 
http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/praktikerartiklar/article179619.ece?format=print hämtad 
2015-01-19.  
132 I praktiken är det inte bara skattemässiga överväganden som styr vilken plats immateriella tillgångar försätts. 
Hänsyn tas också till hur bra immaterialrättsligt skydd som kan åstadkommas i staten, om det finns regelverk som 
hindrar förflyttning av inkomsten till viss stat, om det finns tillgång till kompetent arbetskraft samt tillräckligt bra 
infrastruktur för att skapa, hantera och vidareutveckla tillgångarna. Se Russo, Raffaele (red.), Fundamentals of 
International Tax Planning, Amsterdam, IBFD, 2007, s 171.  
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för transaktionen tänkas bli. På så sätt har det därför skapats incitament att förflytta just 

funktioner, tillgångar och risker till stater där dess avkastning beskattas mer fördelaktigt. Medan 

underliggande funktioner kan vara svåra att förflytta, kan risker och äganderätt av materiella 

och immateriella tillgångar, till sin natur, vara lättare att förflytta.133 Frågor som uppkommer i 

dessa sammanhang är huruvida ett företag som övertar immateriella tillgångar verkligen är 

bärare av de risker som förenas med utvecklandet och utnyttjandet av tillgångarna i kommers-

iella sammanhang och huruvida det är förenligt med de politiska normerna om undvikande av 

olämplig skattebaserosion att beskatta sådana vinster i en stat där inte värdeskapandet sker.134  

 Nedan kommer olika sätt som multinationella koncerner använder sig av för att allokera 

vinster på från immateriella tillgångar att beskrivas. Uppräkningen är inte uttömmande utan 

utgör endast en exemplifiering av hur immateriella tillgångar används i skatteplanerande syfte.  

5.4.1 Användning av holdingbolag 
En multinationell koncern kan använda holdingbolag för att äga och förvalta en grupp anknutna 

bolag eller dotterbolag i en specifik region. Ett sådant upplägg kan resultera både i operativ och 

ekonomisk effektivitet, speciellt om det kombineras med andra affärsfunktioner. Med hjälp av 

andra skatteplaneringsstrategier kan ett holdingbolag dessutom vara viktigt för att en koncern 

ska kunna konkurrera skattemässigt på den globala marknaden. Ett holdingbolag kombinerar 

ofta holdingaktiviteter med finansiella och/eller immaterialrättsliga aktiviteter (se exempelvis 

kapitel 5.4.2-5.4.4 nedan), så som exempelvis utveckling, förvaltning och nyttjande av imma-

teriella tillgångar. Anledningen till varför immateriella tillgångar ofta organiseras genom 

holdingbolag är för att lättare kunna hantera och utnyttja tillgångarna eller aktivera åtkomst till 

olika skatteavtal som reducerar källskatten på utdelning, ränta och royaltyflöden.135 Det finns 

många olika sätt att använda sig av en holdingbolagsstruktur för att nå skattemässiga fördelar 

och tre grundläggande strukturer kommer att beskrivas nedan.  

                                                
133 OECD, Addressing Base Erosion and Profit Shifting 2013, OECD Publishing, s 42. 
134 OECD, Addressing Base Erosion and Profit Shifting 2013, OECD Publishing, s 42. 
135 Russo, Raffaele (red.), Fundamentals of International Tax Planning, Amsterdam, IBFD, 2007, s 86.  
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 Den första strukturen bygger på att holdingbolaget upprättas i 

en lågbeskattad stat där bolaget utför licensaktiviteter. Staten, vari 

bolaget är beläget ska inte beskatta utdelning och realisations-

vinster, och ränta och royaltyinkomster ska beskattas till en rela-

tivt låg skattesats, antigen under en speciell regim eller genom låg 

föreskriven skattesats i landet. Ur ett internprisperspektiv sker 

transaktionen av den immateriella tillgången genom licenser-

ingen, vilket innebär att ersättningen, royaltyn, måste vara armlängdsmässig. Risken för skatte-

undandragande vid ovan nämnda struktur föreligger om holdingbolaget endast är legal ägare 

till den licenserade immateriella tillgången men varken har kontroll över eller utför några 

funktioner, tar några risker eller bidrar med andra tillgångar, vid utveckling, förbättring, 

underhåll, skydd och utnyttjande av de immateriella tillgångarna.  

 Den andra strukturen bygger på att huvudkontoret upp-

rättar en filial som genomför finansiering eller immaterial-

rättsliga aktiviteter. På detta sätt kan den effektiva skatte-

satsen sänkas på räntor och royaltyinkomster.136 Exempelvis 

kan ett cypriotiskt bolag öppna en filial i ett lågbeskattat 

land, så som Irland. Under förutsättning att verksamheten i 

det irländska bolaget inte uppnår samma nivå som irländsk 

handel beskattas inkomsten inte i Irland. På vissa villkor kan även inkomsterna från den 

Irländska filialen undkomma beskattning på Cypern. Utnyttjandet av en filial kan därför 

reducera den effektiva skattesatsen till näst intill noll.137  

 I den tredje holdingstrukturen används ett traditionellt 

skatteparadis i kombination med en ”kedjestruktur” av 

företag. Genom att placera ett holdingbolag i ett skatte-

paradis tillsammans med ett holdingbolag i en lågbe-

skattad stat (vanligtvis i Europa) kan en effektiv skattesats 

på näst intill noll åstadkommas från inkomster från 

holding-, finansiering-, och licenseringsverksamhet.138 

                                                
136 Russo, Raffaele (red.), Fundamentals of International Tax Planning, Amsterdam, IBFD, 2007, s 91. 
137 Russo, Raffaele (red.), Fundamentals of International Tax Planning, Amsterdam, IBFD, 2007, s 91. 
138 Russo, Raffaele (red.), Fundamentals of International Tax Planning, Amsterdam, IBFD, 2007, s 91. 
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Holdingbolaget i skatteparadiset licenserar direkt eller indirekt genom holdingbolaget i den 

lågbeskattade staten.139  

5.4.1.1 Exempel; Google  

Google är ett bra exempel på en multinationell koncern som skatteplanerar genom att upprätta 

holdingbolag i andra länder för att senare använda internprissättning för att överföra vinster till 

dessa. Google genererade exempelvis en försäljning om 18 miljarder dollar under perioden 

2006-2011 i Storbritannien men beskattades endast 16 miljoner i landet under samma period.140 

Google hävdade att försäljningen av annonsutrymme till kunder i Storbritannien skedde genom 

ett bolag i Irland. The Public Accounts Committee i Storbritannien menade dock att oavsett om 

försäljningen fakturerades från Google Irland så genererades inkomsten av försäljare i 

Storbritannien och det enda syfte med ett sådant upplägg var att undvika brittisk företagsskatt.141 

Likaså har försäljningen i Googles dotterbolag på Irland uppgått till 15,023 miljarder euro 

respektive 12,457 miljarder euro under åren 2011 och 2012 men resulterade i en vinst före skatt 

på 153 miljoner euro respektive 24 miljoner euro. Google hade under året gjort överföringar, 

troligen royalitybetalningar, till sitt moderbolag, Google Ireland Holding, som var registrerat i 

Irland men ”administrerades från Bermuda”.142 Adressen i Bermuda utgjordes dock endast av 

en c/o adress, på samma adress som en advokatbyrå.143 Googles sätt att allokera sina vinster 

påvisar att multinationella koncerner kunnat utnyttja internprissättningsreglerna för att bedriva 

aggressiva skatteplaneringsstrategier.  

5.4.2 Outsourcing av forskning och utveckling  
En multinationell koncern kan säkerställa att immateriella tillgångar ägs där det är önskvärt, 

oavsett var verksamheten som skapat immaterialrättigheterna varit belägen. Enligt den s.k. 

FoU-modellen blir ett bolag, som i huvudsak bedriver forskning och utveckling (FoU-bolag) 

och därmed bedriver verksamheten på egen bekostnad och på egen risk, vanligtvis ägare till de 

immateriella tillgångar (t.ex. patent och know-how) som skapas inom verksamheten. Emellertid 

                                                
139 Russo, Raffaele (red.), Fundamentals of International Tax Planning, Amsterdam, IBFD, 2007, s 91. 
140 Stewart Jim, OECD Comments Revided on Public Discussion Draft - BEPS Actions 8, 9 and 10: Revisions to 
Chapter 1 of the Transfer Pricing Guidelines (Including Risk, Recharacterisation and Special Measures), del 2, 
2015-02-10, s 504. 
141 Public Accounts Committee, Tax Avoidance - Google - Ninth Report of Session 2013–14, 2013-06-13, s 5 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmpubacc/112/112.pdf hämtad 2016-02-05. 
142 Public Accounts Committee, Minutes of Evidence -Oral Evidence - HC 716, 2012-11-12, Q475 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmpubacc/716/121112.htm hämtad 2016-02-05.  
143 Jim Stewart i OECD, Comments Revided on Public Discussion Draft - BEPS Actions 8, 9 and 10: Revisions to 
Chapter 1 of the Transfer Pricing Guidelines (Including Risk, Recharacterisation and Special Measures), del 2, 
2015-02-10, s 504. 
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är det möjligt att för ett FoU-bolag att genomföra forskning och utveckling genom ett ”forsk-

ningsavtal” (contract research) på uppdrag av ett annat koncernbolag (IP-bolaget).144 IP-

bolaget, som outsourcar145 forskning och utveckling, betalar en ersättning för att FoU-bolaget 

ska utföra forskningsuppdraget. Ersättningen grundas oftast på de kostnaderna som FoU-

bolaget har med ett armlängdsmässigt tillägg (se kostnadsplusmetoden i kap. 2.4.1.3).146 

Eftersom FoU-bolaget inte står för någon ekonomisk risk blir tilläggsmarginalen, som en 

generell regel, liten. IP-bolaget är det bolag som bär risken för att forskningen kan misslyckas 

och likaså bär de kostnader för utveckling innan tillgångarna börjar att utnyttjas kommersiellt. 

Genom denna struktur kan den största delen av de immateriella tillgångarnas värdeskapande 

allokeras till IP-bolaget istället för till FoU-bolaget.147  

 Det finns även andra strategier för FoU som resulterar i liknande resultat som ovanstående. 

En variant är att ett FoU-bolag utför forskning och utveckling på uppdrag av flera bolag i en 

koncern som sedan avser att använda sig av immateriella tillgångarna som resulterar från FoU. 

Även om ägandet av tillgångarna ofta registreras på ett av koncernbolagen, blir alla inblandade 

koncernbolag, genom användandet av tillgångarna, s.k. ”beneficial owners” (de ”som faktiskt 

har rätt till inkomsten”). Ur skattehänseende har oftast inte det legala ägandet, dvs. registrer-

ingen av patent, betydelse för beskattningen utan vad som blir avgörande i de flesta länder är  

vilka ”som faktiskt har rätt till inkomsten”.148 Liknande strategier, som ovan nämnts, kan också 

tillämpas på andra former av immateriella tillgångar. Exempelvis kan ett marknadsföringsbolag 

få i uppdrag att utveckla kännedom om visst varumärke på marknaden genom ett s.k. marknads-

föringsavtal (contract advertising).  

 De skattemässiga effekterna av att organisera skapandet av immateriella tillgångar genom 

forskningsavtal är att ägandet av de immateriella tillgångarna medvetet kan placeras i en låg-

beskattad stat och att intäkterna således blir beskattade till en lägre skattesats.149 Den bakom-

liggande orsaken är att minska den totala skattesatsen i koncernen utan att behöva förflytta sin 

                                                
144 Russo, Raffaele (red.), Fundamentals of International Tax Planning, Amsterdam, IBFD, 2007, s 172. 
145 Ordet ”outsourcing” är ett engelskt låneord som refererar till när ett företag låter ett annat företag sköta en eller 
flera processer eller funktioner. 
146 Russo, Raffaele (red.), Fundamentals of International Tax Planning, Amsterdam, IBFD, 2007, s 172. 
147 Russo, Raffaele (red.), Fundamentals of International Tax Planning, Amsterdam, IBFD, 2007, s 172. 
148 Russo, Raffaele (red.), Fundamentals of International Tax Planning, Amsterdam, IBFD, 2007, s 173. 
149 Russo, Raffaele (red.), Fundamentals of International Tax Planning, Amsterdam, IBFD, 2007, s 174. 
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FoU-verksamhet.150 Emellertid skulle den traditionella FoU-modellen kunna bli mer skatte-

mässigt fördelaktig om forskningen blir ett misslyckade eftersom avdraget för kostnader för 

forskningsarbetet blir större i en stat med högre skatt.151 

5.5.3 Utnyttjande av redan existerande immateriella tillgångar 
När immateriella tillgångar redan är skapade kan ett bolag välja mellan två sätt att utnyttja dem 

på. Antingen kan tillgångarna användas i den egna verksamheten, exempelvis i tillverknings-

verksamhet eller i verksamhet som kontrakterar tillverkningen till annan part (contract 

manufacturing), eller låta ett annat bolag i koncernen, mot en royaltyavgift, använda tillgång-

arna i sin verksamhet. Om ett koncernbolag väljer att kontraktera tillverkningen till ett annat 

koncernbolag mot en avgift, står uppdragsgivaren (principalen) oftast för de flesta risker och 

funktioner (exempelvis produkt- och obsoletrisker eller beslut om kvalitet, kvantitet etc.) som 

kopplas till tillverkningen. Principalen får då rätt till avkastning från produktionen och rätt till 

den avkastning som de immateriella tillgångarna genererar.152  

 Ur ett skatteplaneringsperspektiv kan en multinationell koncern, för att undvika beskattning 

på avkastningen från de immateriella tillgångarna, placera principalen i ett lågbeskattat land 

medan tillverkaren begränsas på funktioner och risker som kan hänföras till produktionen. 

Samma upplägg kan ett koncernbolag som är legal ägare av immateriella tillgångar använda sig 

av genom att låta andra koncernföretag använda tillgångarna genom licensavtal för att minska 

beskattningen på sina royaltyintäkter.153 Exemplet 

till höger visar ett upplägg som gör att tillverkaren 

endast får en liten del av den totala vinsten, som 

beskattas i det land aktiviteten äger rum. Resterande 

vinst tillfaller principalen, med undantag från av-

kastningen från de immateriella tillgångarna som 

allokeras hos ägaren.154   

                                                
150 Evers, Lisa Katharina, ”Intellectual Property Box Regime”, European Parliament, Policy Department A: 
Economic and Scientific Policy, In-depth Analysis (PE 567.454), 2015-10-13 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/563454/IPOL_IDA(2015)563454_EN.pdf hämtad 
2016-01-18. 
151 Russo, Raffaele (red.), Fundamentals of International Tax Planning, Amsterdam, IBFD, 2007, s 174.  
152 Monsenego, Jérôme, Introduction to Transfer Pricing, upplaga 1:1, Lund, Studentlitteratur, 2013, s 75. 
153 Monsenego, Jérôme, Introduction to Transfer Pricing, upplaga 1:1, Lund, Studentlitteratur, 2013, s 76. 
154 Monsenego, Jérôme, Introduction to Transfer Pricing, upplaga 1:1, Lund, Studentlitteratur, 2013, s 77. 
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Transfer Pricing, upplaga 1:1, Lund, Studentlitteratur, 2013, s 77. 
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5.5.4 Förflyttning av immateriella tillgångar 

Medan det är relativt lätt för en multinationell koncern att bestämma var immateriella tillgångar 

ska uppstå är det desto svårare att förflytta redan existerande tillgångar mellan koncernbolag 

för att uppnå skattefördelar. En transaktion mellan företag inom en koncern är generellt sett 

beskattningsbar. Svårigheter uppstår dock med att identifiera vilka bolag som faktiskt har rätt 

till avkastning (dvs. vilka som är s.k. beneficial owners) från de immateriella tillgångarna om 

de framställts på uppdrag av flera koncernbolag genom forskningsavtal.155 Likväl uppstår 

svårigheter med värderingen av tillgångarna på grund av tillgångarnas ofta unika karaktär.  

5.5.4.1 Exempel; Skype 

Ett exempel som påvisar svårigheten att värdera vissa immateriella tillgångar under viss tid är 

om en produkt med stor potential skapats men ännu inte kommit ut på marknaden. Det är då 

svårt att uppskatta värdet och om produkten saknar användare kan värdet beräknas till noll. 

Skulle en värdering enligt marknadsprismetoden göras ligger alltså värdet inte i produkten i sig 

utan värdet skapas väl ute på marknaden på grund av efterfrågan. Ett bolag som utnyttjat svårig-

heten att prissätta immateriella tillgångar är nättelefoniföretaget Skype. År 2005 såldes Skype 

för över 20 miljarder svenska kronor men trots detta hade skattemyndigheterna i Luxemburg 

strax innan försäljningen intygat att bolaget inte var värt någonting alls. Skype hade, på grund 

av att produkterna ”saknade värde”, skattefritt kunnat förflytta både patent och varumärken till 

ett nybildat dotterbolag på Irland där skattesatsen för immateriella tillgångar är noll, för att 

därefter sälja bolaget för miljardbelopp.156  

                                                
155 Russo, Raffaele (red.), Fundamentals of International Tax Planning, Amsterdam, IBFD, 2007, s 180. 
156 TT, ”Skype skatteplanerade i Luxemburg”, SvD, Stockholm, 2014-12-10, http://www.svd.se/skype-
skatteplanerade-i-luxemburg/om/naringsliv hämtad 2016-01-19.  
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6. Internprissättning av immateriella tillgångar enligt BEPS Action 8 
6.1 Introduktion 

Som det i kapitel 4 och 5 har visats har de internationella reglerna för internprissättning av 

immateriella tillgångar kunnat användas för att kringgå eller minska en multinationell koncerns 

beskattning. Detta har resulterat i att allokeringen av vinster inte sammanfaller med var den 

ekonomiska aktiviteten och värdeskapandet, som genererat vinsterna, ägt rum. OECD har 

därför under år 2015 reviderat bl.a. reglerna i Chapter VI av OECD Guidelines genom BEPS 

Action 8. Syftet med Action 8 är att säkerställa att resultatet av internprissättning sammanfaller 

med värdeskapandet. Nedan följer en genomgång av BEPS Action 8 och den väsentliga kritik 

som riktats mot ändringarna.  

6.2 Identifiering av immateriella tillgångar 

OECD har uppmärksammat att en för snäv definition av begreppet immateriell tillgång kan leda 

till att skattebetalare eller skattemyndigheter kan hävda att vissa tillgångar kan överföras eller 

användas utan ersättning eftersom de faller utanför begreppets definition. I de nya riktlinjerna 

har OECD därför definierat ordet immateriell tillgång tydligare. En immateriell tillgång är (i) 

någonting som inte är en fysisk eller finansiell tillgång, (ii) som kan ägas eller kontrolleras i 

kommersiell verksamhet, (iii) vars användande eller överföring ska kompenseras på samma sätt 

som vid en transaktion mellan oberoende parter i jämförbara situationer.157 En tillgång kan 

klassificeras som en immateriell tillgång oberoende om det finns något juridiskt, avtalsmässigt 

eller annan form av skydd för tillgången, och oavsett till vilken grad tillgången är skyddad.158  

 Enligt det nya riktlinjerna utgör patent, know-how, varumärken, firmanamn, rättigheter 

under avtal, licenser och likande begränsande rättigheter i immateriella tillgångar immateriella 

tillgångar eftersom de kan ägas och kontrolleras.159 Goodwill och ongoing concern-värden160 

kan i vissa fall utgöra immateriella tillgångar, exempelvis om tillgångar som representerar verk-

samheten överförs kan delar av det det s.k. rennomévärdet (reputational value) också överföras, 

dvs. det som kallas goodwill eller going concern. Armlängdsprincipen ska i sådana situationer 

även tillämpas på sådana värden.161 Synergier som skapas inom en grupp och marknadsspecifika 

egenskaper som i vissa fall kan påverka armlängdspriser utgör inte immateriella tillgångar 

                                                
157 OECD, BEPS Action 8-10 Final Reports, OECD Publishing, p 6.6.  
158 OECD, BEPS Action 8-10 Final Reports, OECD Publishing, p 6.8.  
159 OECD, BEPS Action 8-10 Final Reports, OECD Publishing, p 6.19-26. 
160 Ongoing concern innebär att ett företag anses ha resurser att fortsätta driva sin verksamhet  i framtiden eller 
undvika konkurs. 
161 OECD, BEPS Action 8-10 Final Reports, OECD Publishing, p 6.28. 
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enligt det reviderade Chapter VI eftersom de inte kan ägas eller kontrolleras.162 Emellertid har 

ytterligare vägledning införlivats i Chapter I i OECD Guidelines avseende de fall då synergier 

och marknadsspecifika egenskaper samt överföring av arbetskraft kan komma att påverka 

armlängdspriset.163 Kritik har emellertid riktats mot dessa riktlinjer eftersom OECD inte angett 

i vilken utsträckning synergier, marknadsspecifika egenskaper eller arbetskraft ska påverka 

armlängdspriset för att justeringar ska göras. Kritik har även riktats mot att det saknas riktlinjer 

för hur koncerner ska agera om det saknas tillförlitliga jämförelseobjekt.164  

6.3 Allokering av inkomster  

Det nya riktlinjeret klargör att det inte endast är det legala ägandet av immateriella tillgångar 

som ger rätt till den avkastning som nyttjandet av immateriella tillgångarna genererar. Även de 

koncernbolag som utför viktiga funktioner, kontrollerar ekonomiskt väsentliga risker och bidrar 

med tillgångar vid utveckling, förbättring, underhåll, skydd och utnyttjande av immateriella 

tillgångar kommer ha rätt till ersättning som motsvarar värdet av deras respektive bidrag. Sådan 

ersättning ska beräknas i enlighet med reglerna i Chapter I-III i Transfer Pricing Guidelines. 

OECD har dock uppmärksammat att reglerna kan vara svåra att tillämpa vid transaktioner av 

immateriella tillgångar eftersom det bl.a. kan vara brist på jämförelsetransaktioner och brist på 

jämförbara immateriella tillgångar samt att det kan finnas svårigheter med att isolera den effekt 

den immateriella tillgången har på koncernens inkomst.165 OECD har därför utvecklat en 

process i sex steg för att fastställa rätten till avkastning för transaktioner innehållande immat-

eriella tillgångar.166 

1.   Identifiering av immateriella tillgångar och specifika risker som kan kopplas till dessa.  
2.   Identifiering av avtalsvillkor och det legala ägandet 
3.   Funktionsanalys – identifiering av funktioner, använda tillgångar och risktagande 
4.   Undersökning om risktagandet motsvarar avtalsvillkoren 
5.   Identifiering av transaktionen 
6.   Avgörande av armlängdspris på varje parts bidrag. 

6.3.1 Identifiering av avtalsvillkor och det legala ägandet 

Avtal är utgångspunkten vid en internprissättningsanalys av immateriella tillgångar. Avtal 

beskriver bl.a. vilka roller, ansvarsområden och rättigheter bolag i en koncern har i förhållande 

                                                
162 OECD, BEPS Action 8-10 Final Reports, OECD Publishing, p 6.30-31. 
163 Se vidare vägledning i OECD, BEPS Action 8-10 Final Reports, OECD Publishing, p 1.144-163. 
164 Brauner, Yariv, Transfer Pricing in BEPS: First Round – Business Interests Win (But, Not in Knock-Out), 
Intertax, vol. 43, issue 1, Kluwer International Law 2015, s 77. 
165 Se fullständig lista av svårigheter som finns vid tillämpning av Chapter I-III i OECD, BEPS Action 8-10 Final 
Reports, OECD Publishing, p.6.33.  
166 OECD, BEPS Action 8-10 Final Reports, OECD Publishing, p 6.34. 
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till de immateriella tillgångarna.167 OECD menar dock att det är parternas verkliga agerande 

som är avgörande. Om parternas verkliga agerande skulle skilja sig från avtalet, är det parternas 

verkliga agerande som ska ligga till grund bestämmande av armlängdspriset.168  

 Inom internprissättning anses en legal ägare av en immateriell tillgång vara antingen den 

som är registrerad ägare av en immateriell tillgång så som patent eller varumärken, eller den 

som har exklusiv rätt enligt lag eller avtal till en immateriell tillgång, så som know-how eller 

företagshemligheter.169 Om ingen ägare kan hittas i lag eller i avtal anses den som kontrollerar 

beslut om utnyttjande av en immateriell tillgång och har kapacitet att begränsa andras använd-

ning av tillgången vara legal ägare.170 Det legala ägandet utgör dock inte fullständig grund för 

rätt till avkastning från tillgångarna. Den slutgiltiga avkastningen till den legala ägaren beror 

på vilka funktioner som utförts, vilka tillgångar som använts och hur stora risker som tagits och 

vilka funktioner, tillgångar och vilket risktagande andra bolag inom koncernen bidragit med.171  

6.3.2 Funktionsanalys – funktioner, tillgångar och risker 

En funktionsanalys är nödvändig för att avgöra vem som utför och utövar kontroll över funk-

tioner, bidrar med tillgångar och tar risker vid utveckling, förbättring, underhåll, skydd och 

utnyttjande av immateriella tillgångar för att kunna ge lämplig kompensation till de som bidrar 

till värdeskapandet och genereringen av vinster. Svårigheter att tillämpa funktionsanalysen, 

som ovan beskrivits i kapitel 2.3.1, kan dock uppstå om immateriella tillgångar utvecklats inom 

koncernen och därefter överförs till ett annat koncernbolag för vidareutveckling, om immat-

eriella tillgångar fungerar som en plattform för vidareutveckling eller om exempelvis mark-

nadsföring och tillverkning är särskilt viktigt för värdeskapandet.172 OECD har därför införlivat 

en kompletterande särskild vägledning av funktionsanalysen för sådana svåra fall.  

6.3.2.1 Utförande och kontroll av funktioner 

OECD konstaterar att om den legala ägaren av en immateriell tillgång ska ha rätt till full 

avkastning från tillgången ska ägaren ha utfört samtliga funktioner, bidragit med samtliga 

tillgångar och tagit samtliga risker som kopplas till utveckling, förbättring, underhåll, skydd 

och utnyttjande av den immateriella tillgången.173 Emellertid behöver den legala ägare inte 

utföra alla funktioner själv, utan sådana funktioner kan outsourcas till andra företag antingen 

                                                
167 OECD, BEPS Action 8-10 Final Reports, OECD Publishing, p 6.35. 
168 OECD, BEPS Action 8-10 Final Reports, OECD Publishing, p 6.36. 
169 OECD, BEPS Action 8-10 Final Reports, OECD Publishing, p 6.37-38. 
170 OECD, BEPS Action 8-10 Final Reports, OECD Publishing, p 6.40. 
171 OECD, BEPS Action 8-10 Final Reports, OECD Publishing, p 6.42. 
172 OECD, BEPS Action 8-10 Final Reports, OECD Publishing, p 6.49. 
173 OECD, BEPS Action 8-10 Final Reports, OECD Publishing, p 6.51.  
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utom eller inom koncernen. Eftersom oberoende företag skulle ha blivit kompenserade för funk-

tioner de utfört ska även företag inom en koncern få ersättning för deras bidrag.174 Vid outsourc-

ing till oberoende företag kontrollerar oftast den legala ägaren den oberoende partens arbete. 

Sker outsourcing till ett bolag inom koncernen brukar dock sådan kontroll inte ske av den legala 

ägaren utan istället av koncernbolaget. I sådant fall ska den legala ägaren även kompensera 

koncernbolaget för dess kontrollerande funktioner enligt armlängdsprincipen.175 Om den legala 

ägaren inte har utfört några funktioner ska denna inte heller ha rätt till avkastning för utförande 

eller kontroll av funktioner som kopplas till utveckling, förbättring, underhåll, skydd och 

utnyttjande av den immateriella tillgången. 

 Vissa särskilt viktiga funktioner brukar bidra extra mycket till värdeskapandet av en im-

materiell tillgång. Funktioner som materiellt påverkar värdet av en tillgång kan bl.a. vara design 

och kontroll av forskning och marknadsföringsprogram, kontroll över strategiska beslut av 

utvecklingsarbeten, hantering och kontroll av budget eller beslut avseende försvar eller skydd 

av tillgångar. Om dessa funktioner outsourcas ska de kompenseras med en lämplig del av 

avkastningen från utnyttjandet av tillgångarna.176 Svårigheter med att hitta jämförbara transak-

tioner när funktioner outsourcas kan innebära att internprissättningsmetoder som inte baseras 

på jämförelseobjekt används, exempelvis vinstfördelningsmetoden eller ex ante värderings-

tekniker.177  

6.3.2.2 Användning av tillgångar 

Bolag som bidrar med tillgångar vid utveckling, förbättring, underhåll, skydd och utnyttjande 

av immateriella tillgångar ska kompenseras för detta. Tillgångar kan bl.a. vara immateriella 

tillgångar som används i FoU eller marknadsföring (så som know-how och kundrelationer), 

fysiska tillgångar eller finansieringsmedel.178 Ett bolag som endast finansierar en immateriell 

tillgång men inte utövar några funktioner kan inte förvänta sig någon avkastning eftersom 

bolaget inte kontrollerar risk eller utför funktioner som kan kopplas till den finansierade 

aktiviteten. Kompensation för finansiering ska avgöras med hänsyn till all relevant fakta och 

överensstämma med motsvarande finansieringsarrangemang mellan oberoende parter.179  

 OECD konstaterar att finansiering och risktagande går hand i hand. Risken varierar dock 

från varje enskild transaktion beroende på exempelvis hur kreditvärdig den mottagande parten 

                                                
174 OECD, BEPS Action 8-10 Final Reports, OECD Publishing, p 6.51. 
175 OECD, BEPS Action 8-10 Final Reports, OECD Publishing, p 6.53. 
176 OECD, BEPS Action 8-10 Final Reports, OECD Publishing, p 6.56. 
177 OECD, BEPS Action 8-10 Final Reports, OECD Publishing, p 6.57. 
178 OECD, BEPS Action 8-10 Final Reports, OECD Publishing, p 6.59. 
179 OECD, BEPS Action 8-10 Final Reports, OECD Publishing, p 6.59. 
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är eller om finansieringen har säkerhet etc.180 Det är viktigt att skilja på finansiell risk och opera-

tiv risk (risker vid exempelvis utveckling av immateriella tillgångar). När en finansierande part 

utövar kontroll över risker som kopplas till finansieringen kan som kompensation endast för-

väntas en riskjusterad avkastning på det investerade kapitalet. När avkastningen avgörs är det 

viktigt att se vilka andra finansieringsalternativ som finns. 181 

 Att ha kontroll över en specifik finansiell risk innebär att det finns en möjlighet att ta rele-

vanta beslut som rör finansieringen och faktiskt utöva beslutsfattande funktioner.182 Om ex-

empelvis finansiering ges för utvecklandet av en immateriell tillgång är ett beslut om att fortgå 

eller neka en riskbärande möjlighet kopplat till finansieringen. Beslut som rör finansieringen 

kan ibland även kopplas till viktiga utvecklingsrisker eftersom exempelvis kreditvärdigheten 

hos mottagaren eller riskerna vid utveckling av tillgången ofta är avgörande för projektets 

fortgående. Beslut som även behandlar operativa risker kan få betydelse för finansieringens 

avkastning.183 

6.3.2.3 Åtagande av risk  

Det eller de bolag som har åtagit sig viss risk vid utveckling, förbättring, underhåll, skydd och 

utnyttjande av immateriella tillgångar ska också vara ansvarig för konsekvenserna om risken 

realiseras. Risken har därför stor betydelse för priset på en kontrollerad transaktion.184 Risker 

som kan ha betydelse för funktionsanalysen vid transaktioner av immateriella tillgångar  är bl.a. 

risk som kan hänföras till utveckling av immateriella tillgångar, risk för att en produkt blir 

oanvändbar (exempelvis att den lätt kan göras om av konkurrenter etc.), intrångsrisk, produkt-

ansvar och risk vid utnyttjandet av tillgångarna (exempel att inte få den avkastning man 

beräknat).185 Viktigt är att det bolag som bär risken och således är berättigat till avkastning också 

bär ett faktiskt ansvar för både aktiviteter och kostnader som uppstår om risken realiseras.   

6.2.3.4 Faktisk (ex post) avkastning 

OECD har även tagit hänsyn till hur avkastningen ska fördelas mellan koncernbolagen om den 

faktiska avkastningen skiljer sig från den beräknade. Sådana situationer kan exempelvis uppstå 

om oförutsedda risker förverkligas eller om konkurrenter utvecklar teknik som gör den 
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immateriella tillgången obrukbar.  En försiktig beräkning om vilka bolag i koncernen som tagit 

väsentliga risker måste då göras.186 

6.3.2.5 Tillämpning av föregående principer 

För att avgöra om ersättningen till koncernbolag som bidrar med funktioner, tillgångar och 

risktagande är armlängdsmässig måste graden och nivån av bidrag samt mängden och vilken 

form av ersättning som betalas beaktas.187 För att avgöra om ersättningen är armlängdsmässig 

bör en jämförelse göras med ett oberoende företag som utför liknande funktioner, tillför lik-

nande tillgångar eller tar liknande risker. När koncernbolag utför marknadsförings- eller försälj-

ningsaktiviteter eller FoU för en legal ägare kan frågor om huruvida koncernbolaget endast ska 

kompenseras för utförda aktiviteter eller om koncernbolaget även ska kompenseras för den 

värdeökning av den immateriella tillgången som åstadkommits på grund av de utförda aktivitet-

erna. Vid marknadsförings- och försäljningsaktiviteter beror kompensation för värdeökning på 

innehållet i de tillgångar bolaget fått.188 Kompensation för FoU-aktiviteter kan bl.a. bero på 

vilka kompetenser FoU-bolaget har och om egna immateriella tillgångar används etc.189 

Gällande kompensation för användande av firmanamn (company name) bör ägaren till firma-

namnet bli kompenserad om de övriga bolagen åtnjuter fördelar. Likaså ska kompensation 

betalas till ett bolag som innehar goodwill på grund av sitt oregistrerade varumärke.190  

6.3.3 Kritik mot funktionsanalysen 

Kritik har emellertid riktats mot den praktiska tillämpningen av funktionsanalysen. Devereaux 

och Vella, två professorer inom företagsbeskattning vid Oxford University, har bl.a. uttalat att 

det finns svårigheter med att avgöra var värdeskapandet uppstår eftersom värde kan uppstå 

utifrån många olika aktiviteter, exempelvis finansiering, FoU, försäljning och marknadsföring. 

Eftersom aktiviteterna ofta är placerade i olika länder menar de att det är omöjligt att exakt peka 

ut var de ekonomiska aktiviteterna som bidragit till värdeskapandet utförts.191 Likaså har 

revisionsbyrån Deloitte konstaterat att de nya riktlinjerna ger knapphändig vägledning om hur 

avkastningen ska fördelas om flera olika bolag bidrar till värdeskapandet.192 De menar även att 

de exempelscenarion OECD tar upp är för simpla och endast förutsätter att en part åtar sig vissa 
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risker och aktiviteter medan andra parter endast utför sig viss service eller får finansiell 

avkastning. Deloitte ser svårigheter med att avgöra vilka aktiviteter som bidrar mest till 

värdeskapandet.193 Gabarino och D´Avasso skriver dessutom i en artikel att kritiker som 

kommenterat utkastet av BEPS Action 8 som kom ut i september år 2014 (Guidance on Transfer 

Pricing Aspects of Intangibles) menar att strategiska beslut dessutom kan fattas av endast ett 

fåtal personer i ett företags högsta ledning, vilka kan befinna sig på olika platser runt om i 

världen. På så sätt kan det vara svårt att verkligen avgöra var värdeskapandet uppstår vid 

kontroll och beslutsfattande funktioner även om koncernstrukturer granskas noga.194  

6.4. Identifiering av transaktioner  

Enligt OECD kan immateriella tillgångar dels vara föremål för en specifik transaktion, exempel 

om de licenseras eller säljs, dels utgöra en del av en transaktion som består av varor eller 

tjänster, så som när en del av priset på varorna reflekteras av värdet på den immateriella till-

gången. OECD kallar dessa två typer av transaktioner för transaktioner av immateriella till-

gångar eller av rättigheter i immateriella tillgångar och transaktioner som inkluderar använ-

dandet av immateriella tillgångar vid försäljning av varor eller tillhandahållande av tjänster.195 

 Om en immateriell tillgång säljs eller licenseras till ett bolag inom koncernen  är det viktigt 

att identifiera hur tillgången får utnyttjas eftersom begränsningar i användandet kan påverka 

värdet.196 Om två eller flera olika immateriella tillgångar säljs eller licenseras i kombination kan 

det totala värdet av tillgångarna vara större än om de skulle säljas separat. Det är därför viktigt 

att undersöka vilka immateriella tillgångar och vilka funktioner, tillgångar och vilken parts 

risktagande som varit bidragande till värdeskapandet vid en internprissättningsanalys.197 Ibland 

säljs eller licenseras immateriella tillgångar tillsammans med andra tillgångar (varor eller 

service), exempel som vid franchiseavtal. Om sådana ”paket”-transaktioner är unika kan det 

vara svårt att hitta jämförelsetransaktioner, vilket kan göra det nödvändigt att separera varje 

tillgång för att analyseras separat ur internprissättningsperspektiv.198   

 En transaktion som inkluderar användandet av immateriella tillgångar kan exempelvis vara 

när en biltillverkare som tillverkat en bil enligt värdefulla patent säljer bilar till ett bolag inom 
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koncernen. Om patentet har bidragit till att värdet av bilen har ökat ska detta tas hänsyn till vid 

prissättningen av bilen, trots att någon immateriell tillgång inte överförts till det andra 

bolaget.199  

6.5 Kompletterande tillämpning av armlängdprincipen vid transaktioner 

innehållande immateriella tillgångar 

När immateriella tillgångar, legala ägare och bolag som bidrar till värdeskapandet har ident-

ifierats ska de armlängdsmässiga förutsättningarna bestämmas för varje transaktion. På grund 

av att det ibland kan vara svårt att hitta jämförbara transaktioner när immateriella tillgångar är 

inblandade och att det ibland kan vara svårt att prissätta immateriella tillgångar under en viss 

tidsperiod har OECD utarbetat kompletterade riktlinjer till de grundläggande principerna för 

armlängdsprincipen. OECD börjar med att konstatera att när en jämförbarhetsanalys görs så 

måste de realistiska alternativen (options realistically available) för varje part i transaktionen 

övervägas.200 Transaktionen bedöms på så sätt utefter vad oberoende företag i liknande situati-

oner hade gjort eller inte gjort.201 

6.5.1 Specifika riktlinjer för transaktioner av immateriella tillgångar eller av 

rättigheter i immateriella tillgångarna 

6.5.1.1 Jämförbarhetsanalys 

När en jämförbarhetsanalys görs av en transaktion av immateriella tillgångar eller en trans-

aktion av rätten att använda immateriella tillgångar måste hänsyn tas till de immateriella till-

gångarnas unika karaktär, särskilt om marknadsprismetoden eller andra metoder som förlitar 

sig på jämförelseobjekt används.202 När rätten att använda en immateriell tillgång har sålts eller 

licenserats kan en viktig jämförbarhetsfaktor vara om rätten till användning är exklusiv eller 

icke exklusiv. En part som kan exkludera andra verksamheter från marknaden får en högre 

marknadsandel eller marknadsinflytande och på så sätt får även den immateriella tillgången ett 

högre värde.203 Likaså kan begräsningar geografiskt ha betydelse för värdet av en transaktion 

av immateriella tillgångar. 204 

  Till vilken grad och hur länge en immateriell tillgång är skyddad är också viktigt att över-

väga vid jämförelser eftersom mer omfattade och längre skydd kan hindra konkurrenter från att 
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träda in på den egna marknaden. Exempelvis skulle två i övrigt identiska patent inte ha samma 

värde om det ena patentet utgår tidigare än det andra.205 Detsamma gäller även den tekniska 

livslängden av vissa immateriella tillgångar. Ett patent som genererar marknadsfördelar en 

längre period har högre värde än ett patent som i övrigt är likt men vars livslängd är kortare på 

grund av teknisk utveckling och av utveckling av nya produkter.206  

 Ibland överförs immateriella tillgångar som fortfarande är under utveckling. Som generell 

regel anses de inte vara lika värdefulla som de tillgångar som redan har kommersiell bärkraft. 

När en jämförelseanalys omfattar delvis utvecklade immateriella tillgångar ska sannolikheten 

att framtida utveckling kommer att leda till kommersiellt viktiga fördelar utvärderas.207 Rätten 

att förbättra, ändra och uppdatera immateriella tillgångar kan också ha betydelse för värdet av 

tillgången eftersom vissa immateriella tillgångar få minskad konkurrenskraft om utveckling av 

tillgången inte fortgår.208  

 De ovan beskrivna jämförbarhetsöverväganden har att göra med förväntning på framtida 

avkastning från användningen av den immateriella tillgången. Skillnader i faktisk och potentiell 

lönsamhet mellan jämförelseobjekten ska tas hänsyn när jämförbarhetsanalysen tillämpas.209    

6.5.1.2 Jämförelse av risk 

Förekomsten av risker vid försäljning eller licensering av immateriella tillgångar och allo-

keringen av risker mellan bolagen måste övervägas vid en jämförbarhetsanalys i enlighet med 

Chapter I Section D.1.2. Revideringen av hur risker ska analyseras i Chapter I grundar sig på 

BEPS Action 9. Förändringarna kritiserades vid dess första utkast av många intressenter, däri-

bland revisionsbyrån Deloitte som påtalade att ordet risk borde definieras tydligare eftersom 

ordet kan ha många betydelser och på olika sätt av olika parter.210 Emellertid tycks ordets inne-

börd i relation till immateriella tillgångar, ha definierats på ett ett tydligare sätt i den slutgiltiga 

rapporten av Action 8-10. OECD menar att vid transaktioner av immateriella tillgångar ska risk 

som kan hänföras till forskning och utveckling, risk för inkurans och nedskrivningar av värdet 

i tillgången, risk för intrång hos den egna eller i andras andras immateriella tillgångar samt 

produktansvar som kan relateras till framtida användning beaktas.211  
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6.5.1.3 Justeringar och användande av databasjämförelse 

Liksom för transaktioner av andra tillgångar kan justeringar göras för skillnader som föreligger 

mellan jämförelseobjekten i enlighet med Chapter III. OECD påpekar dock att skillnader mellan 

immateriella tillgångar kan få väsentliga ekonomiska konsekvenser som är svåra att justera på 

ett pålitligt sätt. Om det inte går att genomföra pålitliga justeringar bör en interprissättnings-

metod som inte förlitar sig lika mycket på jämförelseobjekt tillämpas.212 För att kunna göra 

justeringar kan information av potentiellt jämförbara immateriella tillgångar, royaltynivå, 

licensavtal eller andra avtal hämtas från handelsdatabaser. Principerna från Chapter III ska även 

användas i dessa fall.  Det är av vikt att utvärdera hur specifik informationen är för att jämför-

barhetsanalysen ska bli korrekt.213  

6.5.1.4 Val av interprissättningsmetod 

När en internprissättningsmetod ska väljas ska hänsyn tas till den immateriella tillgångens 

natur, till svårigheten att hitta jämförbara transaktioner eller immateriella tillgångar samt till 

svårigheten att tillämpa vissa av internprissättningsmetoderna.214 Valet av den mest lämpliga 

interprissättningsmetoden ska baseras på en funktionsanalys som ger en fullständig bild av 

koncernens globala affärsprocess och hur överförda immateriella tillgångar samspelar med 

andra funktioner, tillgångar och risker i den globala verksamheten.  

 I de fall jämförbarhetsanalysen påvisar att det inte finns några jämförbara transaktioner eller 

immateriella tillgångar som kan avgöra ett armlängdspris, kräver armlängdsprincipen att en 

annan metod används för att avgöra det pris som skulle avtalats av parter en liknande okontroll-

erad transaktion. För att avgöra ett sådant pris ska följande faktorer övervägas:215 

•   Funktioner, tillgångar och risker av respektive part 
•   Vilka affärsmässiga skäl som finns för transaktionen 
•   Vilka andra realistiskt möjliga val det finns för parterna 
•   Vilka konkurrensfördelar som överförs genom de immateriella tillgångarna 
•   Framtida förväntade ekonomiska fördelar 
•   Andra jämförbarhetsfaktorer, exempelvis marknadsegenskaper, synergier etc.  

Användandet av ensidiga värderingsmetoder, så som återförsäljningsmetoden eller netto-

marginalmetoden (se kap. 2.4.1.2 och 2.4.2.1 ovan) är inte lämpliga metoder för att värdera 

transaktioner som innehåller immateriella tillgångar. Likaså är metoder som baserar värdet av 

en immateriell tillgång på dess utvecklingskostnader inte att föredra eftersom värdet av en 
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färdigutvecklad immateriell tillgång oftast inte motsvarar dess utvecklingskostnader.216  Istället 

är marknadsprismetoden och vinstfördelningsmetoden de som anses vara mest användbara vid 

internprissättning av immateriella tillgångar.  

6.5.1.4.1 Marknadsprismetoden och vinstfördelningsmetoden  

När jämförbara transaktioner eller immateriella tillgångar kan identifieras är marknads-

prismetoden lämplig att använda för att bestämma ett armlängdsmässigt pris. Principerna som 

tillämpas för marknadsprismetoden i Chapter I ska även tillämpas på transaktioner med 

immateriella tillgångar tillsammans med jämförbarhetsanalysen i det reviderade Chapter VI.217  

 Vinstfördelningsmetoden kan används om det under vissa omständigheter inte går att finna 

tillförlitliga jämförbara transaktioner. Metodens tillförlitlighet bedöms utefter tillgängligheten 

av pålitlig information avseende kombinerade vinster, lämpligt allokerade kostnader och 

trovärdigheten av faktorer som används för att fördela de kombinerade inkomsterna.218 Vinst-

fördelningsmetoden kan komma att användas vid försäljning av alla rättigheter i en immateriell 

tillgång. När en vinstfördelningsanalys baseras på prognostiserade inkomster och utgifter måste 

noggrannheten av prognostiseringen tas hänsyn till (se kap. 6.5.1.4.2 nedan). Vinstfördelning-

smetoden kan även användas vid transaktioner av delvis utvecklade immateriella tillgångar. En 

sådana analys baseras ofta på förväntade kassaflöden och på förmåner som förväntas upp-

komma i framtiden och på grund av ett lyckat slutförande av utvecklandet av tillgången.219 Om 

begränsade rättigheter i fullt utvecklade immateriella tillgångar överförs genom en licens eller 

liknande och ingen jämförbar transaktion kan hittas kan vinstfördelningsmetoden användas för 

att värdera respektive parts bidrag i transaktionen.  

6.5.1.4.2 Värderingstekniker  

När det inte finns några tillförlitliga jämförbara transaktioner kan olika värderingstekniker 

(valuation techniques) användas för att prissätta en transaktion av immateriella tillgångar, 

speciellt sådana värderingstekniker som baseras på förväntade framtida diskonterade inkomst- 

eller kassaflöden. Värderingsteknikerna som används måste vara konsekventa med armlängds-

principen och med principerna i OECD Guidelines.220 Viss försiktighet bör exempelvis tas om 
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bokföringsvärden används eftersom sådana värden ibland är för snäva för internprissättnings-

ändamål.221 Värderingstekniker som mäter framtida diskonterade kassaflöden från utnyttjandet 

av överförda immateriella tillgångar kan enligt OECD vara särskilt användbara. Värdet av den 

immateriella tillgången bestäms på så sätt utefter det framtida kassaflöde som kan utvinnas 

under dess resterande livstid. Värdet beräknas därefter genom att diskontera det förväntade 

kassaflödet till nuvärde. För att värderingen ska bli så exakt som möjligt behöver korrekta eko-

nomiska prognoser, antaganden om tillväxttakt, val av diskonteringsränta, bestämmande av 

livslängden av den specifika tillgången och skattesatser uppsattas på ett realistiskt och tillför-

litligt sätt eftersom att små variationer kan göra stor skillnad på värdet av den immateriella 

tillgången.222 De antagandena som koncernen gör måste därför motiveras och analyseras i 

dokumentationen för internprissättning.  

6.5.2 Immateriella tillgångar vars värde är mycket osäkert vid tiden för 

transaktionen 

Om immateriella tillgångar har specifika egenskaper kan det både vara svårt att hitta jämförelse-

objekt och att bestämma värdet för den immateriella tillgången för tidpunkten när transaktionen 

sker. I dessa fall ska värdet bestämmas på samma sätt som oberoende parter hade gjort under 

jämförbara omständigheter.223 Ett sätt för oberoende parter att fastställa priset på en transaktion 

är att beräkna framtida fördelar (anticipated benefits) av en tillgång. För att avgöra de framtida 

fördelarna ska hänsyn tas till vilken utsträckning senare utveckling av de immateriella tillgång-

arna är förutsebar. I de fall utveckling inte är förutsebart kan risken för felvärdering regleras 

genom att anta korttidsavtal, infoga prisjusteringsklausuler i avtalet eller anta en betalnings-

struktur som är villkorad som skydd om senare utveckling eller tillväxt är oförutsebar.224  

6.5.3 Svårvärderade immateriella tillgångar  
Skattemyndigheter kan möta svårigheter med att fastställa och kontrollera utvecklingen och 

vilka händelser som har betydelse för prissättningen av en immateriell tillgång eftersom de inte 

har samma insyn och kunskap om de immateriella tillgångar som överförs som parterna i 

transaktionen har. OECD har därför skapat ett specialverktyg för att utjämna denna inform-

ationsasymmetri där skattemyndigheter ska kunna kontrollera att värderingen av s.k. svår-

värderade immateriella tillgångar (hard-to-value intangibles) är armlängdsmässig och baseras 
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på en avvägning av förutsebar utveckling eller förutsebara händelser som är av betydelse för 

värderingen.225 Termen svårvärderade immateriella tillgångar innefattar immateriella tillgångar 

eller rättigheter i immateriella tillgångar för vilka (i) inga jämförelseobjekt finns vid tid för 

transaktionen och (ii) för vilka prognoser av framtida kassaflöden eller inkomster, eller 

antaganden som använts för att värdera tillgångarna, är mycket osäkra.226 Egenskaper som är 

vanliga hos svårvärderade immateriella tillgångar är att de exempelvis endast är delvis 

utvecklade, inte ska utnyttjas kommersiellt de närmaste åren, utgör en komponent av en annan 

immateriell tillgång som är svårvärderbar, eller förväntas utnyttjas på ett nytt sätt vilket gör en 

beräkning av värdet är mycket osäker.227 

 Genom bevisning efter (ex post) transaktionens genomförande får skattemyndigheterna 

möjlighet att avgöra huruvida parterna i transaktionen tagit hänsyn till en rimligen förutsebar 

utveckling genom att jämföra det faktiska utfallet med den information som använts för att 

avgöra armlängdspriset innan (ex ante) transaktionen skedde. Detta tillvägagångssätt innebär 

således att skattebetalarna behöver föra dokumentation för att stödja sitt prognostiserade pris 

på tillgången. OECD stadgar också att om den verkliga skillnaden mellan det prognostiserade 

utfallet och det verkliga utfallet inte skiljer sig mer än 20%, transaktionen täcks av ett Advanced 

Pricing Arrangement (APA) eller om det inte gick att förutse hur utvecklingen skulle ske får 

justeringar inte göras.228  

 Revisionsbyrån PwC har riktat kritik mot de nya riktlinjerna om svårvärderade immateriella 

tillgångar och de anser att användandet av ex post information gör det högst osäkert och 

oförutsebart att fastställa priset på immateriella tillgångar. Emellertid menar PwC att 

riktlinjerna ändock är förenlig med andra förslag inom BEPS Action Plan, så som att mindre 

vikt bör tillmätas separata bolag och juridiska avtal samt att skattemyndigheter ska ha mer makt 

att omförordna transaktioner.229 

                                                
225 OECD, BEPS Action 8-10 Final Reports, OECD Publishing, p 6.191.  
226 OECD, BEPS Action 8-10 Final Reports, OECD Publishing, p 6.189.  
227 OECD, BEPS Action 8-10 Final Reports, OECD Publishing, p 6.189. 
228 För fler undantag, se OECD, BEPS Action 8-10 Final Reports, OECD Publishing, p 6.193-194. 
229 PwC, OECD Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles: Hard-to-value Intangibles,Tax Policy 
Bulletin, 2015-06-08, s 3 http://www.pwc.com/gx/en/tax/newsletters/tax-policy-bulletin/assets/pwc-oecd-
guidance-hard-value-intangibles.pdf hämtad 2016-02-02.  
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6.5.4 Specifika riktlinjer för transaktioner som inkluderar användandet av 

immateriella tillgångar vid försäljning av varor eller tillhandahållande av 

tjänster 
Även vid transaktioner som inkluderar användandet av immateriella tillgångar vid försäljning 

av varor eller tillhandahållande av tjänster har OECD utfärdat ytterligare vägledning för hur 

armlängdspriset ska bedömas. Om ett företag vid en transaktion av varor använder sig av know-

how, kundrelationer, kundlistor och kundinformation i sin distribution och marknadsföring av 

varorna ska inverkan på lönsamheten bedömas. I situationer där jämförbara okontrollerade 

transaktioner kan hittas och där de immateriella rättigheterna inte är unika och värdefulla kan 

ensidiga metoder användas. Finns inte några tillförlitliga jämförbara transaktioner ska vinst-

fördelningsmetoden användas.230 I vissa fall kan även andra internprissättningsmetoder och 

värderingstekniker som inte bygger på identifiering av jämförelseobjekt användas. 231  

  

  

                                                
230 OECD, BEPS Action 8-10 Final Reports, OECD Publishing, p 6.205, 6.209. 
231 OECD, BEPS Action 8-10 Final Reports, OECD Publishing, p 6.212. 
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7. Analys och diskussion 
7.1. Inledning 

Hittills i uppsatsen har jag besvarat varför och på vilket sätt immateriella tillgångar är svåra att 

internprissätta, jag har redogjort för vilka incitament multinationella koncerner har för att 

minska sin skattebelastning på den globala marknaden samt på vilket sätt internprissättning av 

transaktioner innehållande immateriella tillgångar har använts av multinationella koncerner för 

att allokera vinster till bolag i länder med förmånligare beskattning. Jag har även redogjort för 

hur immateriella tillgångar ska prissättas enligt de nya riktlinjerna som rapporterats i BEPS 

Action 8. Målet med BEPS Action 8 är, som tidigare nämnt, att få internprissättningen av 

transaktioner innehållande immateriella tillgångar att bättre överensstämma med värde-

skapande och ekonomisk aktivitet. I detta kapitel avser jag därför att besvara den sista frågan i 

min frågeställning; 

”Kommer BEPS Action 8 minska multinationella koncerners möjligheter att förflytta vinster 
genom internprissättning av transaktioner innehållande immateriella tillgångar från den plats 
värdeskapandet sker?”  

För att kunna besvara aktuell frågeställning kommer jag först att behöva granska vilka problem 

som kan uppkomma vid tillämpningen av det nya riktlinjerna. Eftersom jag även valt att 

redogöra för hur OECDs internprissättningsregler införlivats i svensk rätt kommer jag även att 

diskutera hur förändringarna i OECD Transfer Pricing Guidelines kommer påverka den svenska 

rättstillämpningen. 

7.2 Problem vid tillämpning av riktlinjerna i BEPS Action 8 

7.2.1 Identifiering av immateriella tillgångar 
I de nya riktlinjerna har definitionen av en immateriell tillgång tydliggjorts. På så sätt kommer 

multinationella koncerner lättare kunna avgöra vilka transaktioner som klassificeras som 

transaktioner innehållande immateriella tillgångar och på så sätt kontrollera att prissättningen 

av dessa är korrekt i större utsträckning. Emellertid kan den immateriella tillgång som OECD 

benämner som ongoing concern skapa vissa problem eftersom det inte framgår tydligt vad som 

ongoing concern-värden utgör. Risken är att skattemyndigheter inte tolkar begreppet på samma 

sätt som koncerner gör, vilket kan skada förutsebarheten för koncerner. OECD har även stadgat 

att synergier, marknadsspecifika egenskaper och arbetskraft inte utgör immateriella tillgångar, 

men att jämförbarhetsjusteringar ska göras om de anses påverka armlängdspriset. OECD har 

dock inte angett i vilken utsträckningen dessa egenskaper behöver påverka armlängdspriset för 

att justeringar ska behöva göras. Inte heller anges det hur koncerner ska agera om det saknas 
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tillförlitliga jämförbarhetsobjekt. Eftersom de nya riktlinjerna inte tydligt presenterar ett 

tillvägagångssätt för hur hänsyn ska tas till dessa ”icke-immateriella tillgångar” vid intern-

prissättningen får skattebetalarna själva hitta sätt att hantera det på. Förutsebarheten skadas på 

så sätt eftersom det är möjligt att skattemyndigheter påstår att de multinationella koncernerna 

inte gjort en korrekt bedömning vid prissättning av transaktionen.  

7.2.2 Allokering av vinster och värdeskapande 

7.2.2.1 Ökad fokus på ”Substance over Form”  

Genom de nya riktlinjerna kommer företag att behöva identifiera och få djupare förståelse för 

hur värdet i immateriella tillgångar skapas. En ägare som varken kontrollerar eller utför några 

funktioner, tar några risker eller bidrar med några tillgångar kommer inte heller kunna ta del av 

vinsten från de immateriella tillgångarna. Liksom tidigare kommer funktionsanalysen vara 

avgörande för fördelning av vinsten mellan bolag i en koncern men ytterligare vägledning har 

genom BEPS Action 8 införlivats för att hantera fall när funktionsanalysen gjort att vinster 

fördelats på ett icke rättvist sätt. Större fokus har efter införandet av de nya riktlinjerna lagts på 

hur parterna i en transaktion faktiskt agerar istället för hur avtalen dem emellan är konstruerade. 

Det har alltså skett en förändring av hur skattemyndigheter ska avgöra en korrekt 

vinstfördelning och var värdeskapandet uppstår. Skattemyndigheter ska basera ett korrekt 

internpris på den dokumentation som en koncern tillhandahåller skattemyndigheten. Tidigare 

kontrollerades sådan information mot de avtal som parterna i en transaktion ingått med varandra 

för att se vilken roll varje part i en transaktion tog gällande funktioner, tillgångar och risker. 

Problemet var att avtalen inte alltid stämde överens med parternas faktiska agerade och vinster 

kunde därför förflyttas till andra länder. Genom de nya riktlinjerna har skattemyndigheter fått 

mer makt att undersöka parternas faktiska agerande genom kräva ut mer information om dess 

verkliga förhållande samt likaså makt att bortse från avtal som inte överensstämmer med 

parternas verkliga förhållanden. De nya riktlinjerna har således större fokus på substansen i en 

transaktion än på avtalsinnehållet (på engelska ofta benämnt Substance over Form). För att 

skattemyndigheter ska kunna avgöra var det verkliga värdeskapandet sker ställs högre krav på 

dokumentation och informationsgivning från skattebetalarna. Utförligare dokumentationskrav 

har vidare utvecklats genom BEPS Action 13 vilket dock inte ska behandlas i denna uppsats. 

Det kan ändock vara viktigt att nämna att ökad fokus på substans (på det verkliga 

värdeskapandet), istället för avtal, kommer att leda till en ökad arbetsbördabörda för de 

multinationella koncernerna i fråga om informationsgivning och dokumentation. En första 

fråga som bör ställas är huruvida en ökad arbetsbörda för multinationella koncerner verkligen 
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är  motiverad eftersom det skulle innebära en konkurrensnackdel jämfört med koncerner som 

inte agerar på en internationell nivå. En ökad dokumentationsbörda torde dock vara det enda 

sättet för skattemyndigheterna att få mer insyn i hur multinationella koncerner prissätter sina 

transaktioner och möjligtvis det enda sättet för att kunna avgöra om en korrekt 

internprissättning har skett. Även om arbetsbördan blir högre för multinationella koncerner 

jämfört med andra aktörer som inte agerar på den internationella marknaden torde intresset att 

minska felaktig vinstallokering väga tyngre.  

 BEPS Action 8 anger inte på ett helt klart vis vilka aktiviteter som har tillräckligt med 

substans för att skapa värde hos immateriella tillgångar. Det skulle därför kunna leda till att 

multinationella koncerner anser att dess avtal återger det verkliga förhållandet i en viss situation 

medan skattemyndigheten gör en annan bedömning där de anser att koncernen inte värderat 

kontroll och/eller funktioner, tillgångar och risker på korrekt sätt. Avtalet som ligger till grund 

för transaktionen kan på så sätt anses tappa sin funktion, vilket är ett stort avsteg från de flesta 

länders mest grundläggande princip ”pacta sunt servanda”, att avtals ska hållas, och att parterna 

ska följa avtalen. Även om det finns fall när avtal inte återspeglar verkligheten kan det enligt 

mig vara ett ingripande i koncerners integritet att ge skattemyndigheter möjlighet att frångå 

koncerners avtal. Enligt mig kan OECDs tillvägagångsätt leda till att avtalets funktion sätts ur 

spel även på ett större plan. Ett förslag skulle istället vara att i första hand grunda prissättningen 

på avtal och endast i de fall det finns starka skäl att misstänka att avtalen är upprättade av 

skattemässiga skäl får skattemyndigheter företa mer omfattande ingripanden för att avgöra som 

substans föreligger i ”det verkliga förhållande”. Även om G20-länderna och OECD har kommit 

fram till att ett åsidosättande av vissa avtal inom internprissättningens område är legitimt för att 

vinster inte ska allokeras till ett land där värdeskapandet inte sker, kan det enligt mig ifrågasättas 

om avtalet inte får en svagare betydelse även i andra situationer genom BEPS Action 8.  

 En annan fråga som också bör tas upp är om ökad fokus på substans verkligen kommer att 

leda till en korrekt prissättning i praktiken. De företag som verkligen vill undandra skatt genom 

internprissättning kommer troligen finna sätt att dölja parternas verkliga förhållanden för skatte-

myndigheter oavsett om skattemyndigheterna utför grundligare undersökningar. Emellertid så 

har vinstförflyttning och skattebaserodering som beror på felaktig internprissättning av immat-

eriella tillgångar inte varit olaglig, utan koncerner har endast utnyttjat bristfällig reglering. Att 

multinationella koncerner som tidigare skatteplanerat på laglig väg nu istället skulle välja att 

undanhålla information för skattemyndigheter, vilket strider mot gällande reglering, är dock 

enligt mig otroligt eftersom det utgör en för stor risk för både bolagets rykte och ekonomi.  
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7.2.2.2. Globaliseringen och substanskrav vid funktionsanalysen 

OECD har, som ovan nämnts, infört kompletterande riktlinjer till funktionsanalysen för att 

vinster, i ”särskilt svåra fall”, ska uppstå på den plats inom koncernen där värdeskapandet sker. 

OECD har identifierat att särskilt svåra fall kan vara när immateriella tillgångar utvecklas inom 

koncernen och därefter överförs till ett annat koncernbolag för vidareutveckling, när 

immateriella tillgångar fungerar som en plattform för vidareutveckling, eller när 

marknadsföring och tillverkning är särskilt viktigt för värdeskapandet.  

 Jag anser emellertid att det kan uppstå praktiska svårigheter med att allokera vinster där 

värdeskapandet sker. Som nämnt tidigare i uppsatsen har strukturen för dagens globala aktörer 

förändrats. Koncerner har idag ofta komplicerade företagsstrukturer med stora transaktions-

flöden på grund av att de utför många olika typer av aktiviteter (exempelvis finansiering, 

marknadsföring, försäljning, tillverkning, FoU). Vad som komplicerar ytterligare är att aktiv-

iteterna kan bedrivas i olika länder och att även kunderna, bl.a. på grund av dagens digital-

isering, kan finnas i olika länder. Liksom Devereaux och Vella anser jag att det kan komma att 

bli svårt att avgöra vilken eller vilka av aktiviteterna som är bidragande till värdeskapandet. Jag 

håller även med Deliotte som anser att det kan bli svårt att avgöra vilka aktiviteter som bidrar 

mest till värdeskapandet, dvs. att det är svårt att avgöra vilka aktiviteter som ska bli mest 

kompenserade och därmed få den största vinsten allokerad landet där aktiviteten utförs. Som 

exempel kan nämnas ett bolag inom koncernen som har kontroll över FoU som outsourcats till 

ett annat koncernbolag. Om ledningen i det kontrollerande bolaget ger instruktioner om hur 

FoU-bolaget ska fortgå med dess forskning anses det utgöra ett visst värdeskapande moment. 

Likaså anses FoU-bolagets utförande av aktiviteterna skapa värde eftersom det är där nya idéer 

skapas. Frågan är då hur det ska avgöras vilken aktivitet som anses skapa mest värde för de 

immateriella tillgångarna, ledningens instruktioner eller forskarnas idéer?   

 Ett annat exempel på när det skulle vara extra svårt att avgöra vart värdeskapandet uppstår 

är när ett varumärke som är unikt och värdefullt ägs av ett bolag i en koncern som är beläget i 

en lågbeskattad stat och produkter och tjänster som produceras i ett annat bolag säljs under 

varumärket. Eftersom produkterna och tjänsterna skulle bli värdefulla till stor del på grund av 

varumärket skulle det vara viktigt att undersöka hur mycket produkterna skulle ha varit värda 

om varumärket inte representerade produkterna, för att kunna avgöra i vilken del av koncernen 

värdet har uppstått. OECD har i den reviderade funktionsanalysen av immateriella tillgångar 

identifierat att vissa aktiviteter bidrar extra mycket till värdeskapandet, exempelvis kontroll av 

marknadsföringsprogram. Det kan dessutom finns svårigheter att avgöra hur mycket kontroll 

ägarföretaget har, om produktionsbolaget marknadsför och säljer varorna under varumärket. I 
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riktlinjerna finns inte någon större praktisk vägledning för hur det ska avgöras hur mycket vissa 

funktioner bidrar till värdeskapandet. Det stadgas endast att funktionerna ska kompenseras med 

en lämplig del av avkastningen och att ju mer betydelsefulla bidrag ett bolag bidrar med ju mer 

kompensation ska detta få. Sådana riktlinjer kan öppna upp för en skönsmässig bedömning och 

det skulle kunna resultera i att skattemyndigheter anser den bedömning som koncerner gjort 

inte är korrekt utförd.  

 En annan intressant fråga gäller substansen vid kontroll (så som exempelvis kontroll av 

marknadsföringsprogram, kontroll av forskning och utveckling eller kontroll av risker etc.) dvs. 

vad som faktiskt krävs för att ett företag ska ha ska anses ha kontroll över vissa funktioner och 

risker. Behöver beslutsfattande personer i fråga befinna sig på den plats där bolaget är beläget 

för att bolaget i fråga ska ha rätt till avkastning? Hur många personer behövs för att kontroll 

ska anses föreligga? I dagens globala och digitaliserade samhälle skulle strategiska beslut lika 

gärna kunna fattas från andra platser än den geografiska plats ett bolag är beläget på. Som i 

uppsatsen redogjorts för har kritik riktats mot OECD:s hantering av kontroll- och 

beslutsfattande funktioner eftersom att viktiga beslut kan fattas av endast ett fåtal personer som 

kan befinna sig på olika geografiska platser. Låt säga att ett koncernbolag i ett lågbeskattat land 

har uppdragit ett annat koncernbolag, genom forskningsavtal, att utföra forskning och 

utvecklingsarbeten i ett högbeskattat land. Koncernbolaget i det lågbeskattade landet är 

ansvarigt för styrning och kontroll över forskning- och utvecklingsverksamheten (även om 

OECD menar att det inte är vanligt att ägarbolaget behåller kontrollen vid outsourcing inom 

koncerner antas det ske i detta fall) och kommer bli legal ägare till eventuella immateriella 

tillgångar som uppstår. Om det ansvariga koncernbolaget skulle vara ett holdingbolag, vars 

ledning är utspridd i många olika länder och som dessutom sitter i ledande positioner inom 

andra koncernbolag, kan verkligen kontrollen anses ske hos holdingbolaget då? Jag anser att 

globaliseringen och digitaliseringen har gjort att avstånden världen över har minskat på så sätt 

att möten numera kan hållas via internet (exempelvis genom Skype) och viktiga beslut kan tas 

oavsett om avstånden är stora. Dessutom är det relativt enkelt att förflytta sig runt världen på 

bara några timmar med flyg eller annan transport till billiga priser, om det skulle behövas. På 

grund av ovan sagda och på grund av att att viktiga beslut faktiskt kan tas av endast ett fåtal 

kompetenta personer i ledande befattning anser jag att bolag, som inte har personer som tar 

viktiga beslut på samma geografiska plats som bolaget, ändå kan ha kontroll över olika 

funktioner tillgångar och risker. Andra typer av substans måste dock också tas hänsyn till i 

sådana fall. Exempelvis skulle antalet anställda i bolaget komma att bedömas och vilken 

kapacitet dessa har för att anses ha kontroll. Låt säga att FoU-bolaget innehar 400 anställda och 
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att holdingbolaget endast har 10 anställda. När frågan om var värdeskapandet äger rum ska 

avgöras kan det finnas risk för att skattemyndigheten i det högbeskattade landet bedömer att 

största delen av värdeskapandet sker i FoU-bolaget eftersom det har flest anställda medan 

skattemyndigheter i den lågbeskattade staten bedömer att största delen av värdeskapandet sker 

hos holdingbolaget eftersom det ansvarar för styrning och kontroll över FoU-verksamheten. 

Den slutgiltiga frågan för skattemyndigheterna i det högbeskattade landet är alltså att avgöra 

om holdingbolaget, med sina 10 anställda, har tillräcklig kapacitet att utföra den kontroll av 

funktioner, tillgångar och risker som de utger sig för att göra. Substansbedömningen blir därför 

en fråga av subjektiv art vilket kan göra att beskattningen kan komma att bli mycket oförutsebar 

för multinationella koncerner. 

 En annan fråga, också relaterad till kontroll, är i hur stor utsträckning ett koncernföretag 

behöver vara kunnig och insatt inom exempelvis FoU-verksamhet för att anses kunna ha 

kontroll över verksamheten. Låt säga att ett företags ledning inte har någon teknisk kunskap, 

men ändå är ansvariga för att besluta om investeringar i FoU. Finns inte tillräcklig kompetens 

kan rådgivning ibland sökas hos bl.a. FoU-bolaget eller hos annan utomstående. Ett sådant 

förfarande innebär emellertid att koncernbolaget endast har kontroll över utveckling på en 

managementliknande nivå, men inte på detaljnivå. Eftersom OECD inte närmare beskriver 

innebörden av ordet kontroll tror jag att det öppnar upp för att företag ska kunna ta sig runt 

reglerna. En annan fråga är också hur skattemyndigheter, som aldrig kommer få full insyn i en 

koncerns verksamhet, verkligen ska ska kunna få reda på det verkliga förhållandet. 

 Som ovan beskrivits i kapitel 5.4 är det lättare att förflytta risker än underliggande funktioner 

till lågbeskattade länder. Det är b.la. vad som sker när ett koncernbolag i ett lågbeskattat land 

outsourcar FoU eller produktion till ett dotterbolag inom koncernen. Bolaget i det lågbeskattade 

landet blir ägare till de immateriella tillgångarna och står för den finansiella risken för projekten 

i dotterbolaget. På så sätt kan ägarbolaget dra nytta av vinster från de immateriella tillgångarna 

och kompensera dotterbolaget för dess kostnader plus ett visst vinstpåslag (kostnads-

plusmetoden). Eftersom vinsterna lokaliseras till det lågbeskattade landet blir den totala skatten 

inom koncernen därför lägre än om den hade placerats hos dotterbolaget. Emellertid avser den 

kompletterande funktionsanalysen i det nya riktlinjerna att reglera just sådana situationer. 

Företag som endast står för risken av finansiering och inte utför några andra funktioner eller tar 

andra risker ska endast få rätt till en riskfri avkastning på kapitalet. För att avgöra om 

moderföretaget i det lågbeskattade landet verkligen tar risker kommer hänsyn tas till huruvida 

bolaget i fråga verkligen kan bära de risker som är kopplade till FoU:n eller produktionen om 
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risken realiseras. Även i dessa fall finns oklarheter kring vad som krävs för att hantera riskerna. 

Krävs exempelvis viss kompetens, ett visst antal personer, visst kapital etc.?    

7.2.3 Jämförbarhet och prissättningsmetoder 
Som nämnts flera gånger i uppsatsen är en av svårigheterna med att prissätta immateriella 

tillgångar bristen på jämförbara transaktioner eftersom att immateriella tillgångar ofta är unika. 

OECD har därför i BEPS Action 8 introducerat alternativa värderingstekniker för att värdera 

immateriella tillgångar, vilka inte baseras på ett jämförbarhetsobjekt. Om exempelvis rättig-

heterna i en immateriell tillgång ska säljas och priset på framtida avkastning ska beräknas kan 

förväntade framtida diskonterade kassa- eller inkomstflöden användas för att fastställa 

internpriset. OECD har emellertid inte uttömmande angett vilka värderingstekniker som kan 

användas och inte heller djupare beskrivit hur de ska tillämpas, utan i riktlinjerna anges endast 

att värderingsteknikerna ska överensstämma med armlängdsprincipen och principerna i OECD 

Guidelines. På grund av att OECD inte tydligt angett hur värderingsteknikerna ska tillämpas 

kan det leda till att koncerner och skattemyndigheter tillämpar dem på olika sätt och därmed 

kommer fram till olika armlängdspriser. Om skattemyndigheter använder en värderingsteknik 

som inte tidigare är fastställd av OECD finns det även risk för att skattemyndigheterna i olika 

länder kommer fram till olika armlängdspriser för transaktionen, vilket skulle kunna leda till 

dubbelbeskattning. När ett prognostiserat framtida diskonterat kassaflöde ska beräknas anger 

OECD även att korrekta ekonomiska prognoser, antaganden om tillväxt, val av diskonterings-

ränta, bestämmande av livslängd etc. ska uppskattas på ett realistiskt och tillförlitligt sätt. 

OECD har uppmärksammat att små variationer i de ovan nämnda uppskattningarna väsentligt 

kan påverka värdet av en tillgång men det regleras samtidigt inte exakt hur avväganden ska 

göras. Även i dessa fall finns risk för att skattemyndigheter anser att koncerner inte tagit hänsyn 

till all relevant fakta, eftersom värderingar av diskonterade kassaflöden är så pass komplexa. 

För att de nya värderingsteknikerna ska vara godtagbara krävs således att koncerner motiverar 

och analyserar dess uppskattningar tydligt. Eftersom riktlinjerna för de nya värderingsteknik-

erna inte är helt klara skulle det även kunna leda till att multinationella koncerner medvetet drar 

nytta av dessa oklarheter för att felprissätta sina transaktioner och på så sätt förflytta vinster. 

Koncerner har trots allt ett informationsövertag över skattemyndigheterna och skulle därför 

medvetet kunna motivera ett tillvägagångssätt som är felaktigt för att undandra skatt. 

 Även om de nya värderingteknikerna medför vissa oklarheter anser jag ändå de nya 

värderingsteknikerna som OECD rekommenderar är ett bra sätt att komma till stånd med 
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problematiken avseende prissättning transaktioner av immateriella tillgångar som är unika och 

svåra att hitta jämförbara transaktioner till.  

7.2.4 Tillgångar som är svåra att prissätta under viss tid och svårvärderade 

tillgångar 

Skattebaserodering och vinstförflyttning uppstår inte endast på grund av svårigheter att avgöra 

vilka bolag inom en koncern som bidrar till värdeskapandet. Svårigheter med att värdera vissa 

immateriella tillgångar under viss tid är också en bidragande faktor. Jag har bl.a.  tidigare nämnt 

att försäljningen av Skype är ett exempel på detta. OECD har nu infört riktlinjer för att beräkna 

framtida utveckling genom att beräkna framtida fördelar där alla förutsebara händelser ska 

räknas in. Svårigheten jag ser med detta tillvägagångssätt är att det är svårt för en skatte-

myndighet att kontrollera om en koncern verkligen tar hänsyn till alla förutsebara händelser 

eftersom skattemyndigheten inte har tillgång till samma information och inte har lika stor 

kunskap som koncernen om verksamheten. Risken är att koncerner utnyttjar sitt informations-

övertag och ”underlåter” att förutse vissa framtida händelser. Om exempelvis en immateriell 

tillgång överförs från ett bolag i en högbeskattad stat till ett bolag inom koncernen i en låg-

beskattad stat skulle tillgången kunna säljas till underpris och de positiva framtida händelserna 

som koncernen ”underlät” att förutse (dvs. vinstgenerering) blir  beskattade i den lågbeskattade 

staten. OECD har dock även angett i de fall framtida utveckling är svårt att förutse kan 

prisjusteringsklausuler eller betalningsstrukturer som är villkorade på grund av senare utveck-

ling infogas i avtalen. Enligt mig är detta ett bra sätt att reglera prissättningen av immateriella 

tillgångar som är svåra att värdera under viss tid. Emellertid anser jag att det hade varit lämpligt 

att tillämpa detta tillvägagångssätt vid varje transaktion som är svår att prissätta under viss tid 

eftersom det alltid förekommer svårigheter med att förutse framtida händelser.   

 Immateriella tillgångar som exempelvis är delvis utvecklade eller utgör en komponent av en 

annan tillgång som är svårvärderbar kan vara extra svåra att prissätta. Jag har ovan nämnt att 

koncerner har ett informationsövertag. OECD har genom de nya riktlinjerna försökt utjämna 

den informationsasymmetri som föreligger mellan koncerner och skattemyndigheter genom att 

ge skattemyndigheter möjlighet att justera prissättningen av transaktioner av vissa svår-

värderade immateriella tillgångar i efterhand, om det faktiska utfallet av transaktionen inte 

motsvarar det tidigare beräknade utfallet. Tanken är att skattemyndigheterna genom tillgång till 

information ex post transaktionen ska kunna avgöra om koncerner tagit hänsyn till en rimligen 

förutsebar utveckling. Även om jag inte anser att informationsövertaget helt utsuddas kommer 

skattemyndigheter få mycket bättre insyn i multinationella koncerners transaktioner. Det är 
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också troligt att multinationella koncerner noggrannare kommer att undersöka rimligen 

förutsebara händelser och därmed prissätta svårvärderade tillgångar på ett mer korrekt sätt 

eftersom skattemyndigheter givits möjlighet till utförligare granskning. Liksom PwC anser jag 

dock att det blir osäkert och högst oförutsebart för multinationella koncerner att fastställa priset 

på svårvärderade immateriella tillgångar eftersom skattemyndigheterna i efterhand kan komma 

och justera priserna. Emellertid kan en sådan utveckling, att det verkliga förhållandet ska vara 

ledande för prissättningen av immateriella tillgångar, anses vara i linje med vad som i 

ovanstående kapitel nämnts om substans.  

 Det kan dock ifrågasättas till hur stor del skattemyndigheter ska få ingripa i multinationella 

koncerners verksamhet. Målet med armlängdsprincipen är att priset på en transaktion ska sättas 

till vad oberoende parter skulle ha gjort. Självklart drivs oberoende parter av att göra bra affärer, 

men det förekommer även fall när oberoende transaktioner prissätts felaktigt på grund av 

felaktiga prognostiseringar om framtida händelser etc. Det förekommer alltså s.k. ”dåliga 

affärer”. Vid transaktioner inom multinationella företag verkar det inte finns något utrymme 

för s.k. dåliga affärer. Frågan är om det därför inte ställs för höga krav på multinationella 

koncerners interna transaktioner. Emellertid anser jag, liksom OECD, att risken för att multinat-

ionella koncerner utnyttjar det informationsövertag som föreligger för att förflytta vinster till 

platser där inte värdeskapandet uppstår är så stor stor att skattemyndigheterna behöver ges 

möjligt att kontrollera prissättningen i vissa fall.  

7.3 Kommer BEPS Action 8 minska multinationella koncerners möjligheter 

att förflytta vinster genom internprissättning av transaktioner innehållande 

immateriella tillgångar från den plats värdeskapandet sker? 

För att besvara ovanstående fråga kommer de olika vinstförflyttningsstrategierna i kapitel 5.4 

att utvärderas. Holdingbolag används, som tidigare nämnts, ofta i kombination med andra 

immaterialrättsliga aktiviteter i skatteplaneringssyfte och dessa upprättas oftast i ett lågbeska-

ttade länder. Vinstförflyttning genom holdingbolag täcker därför vissa av de andra vinstförflytt-

ningsstrategierna som nämnt i uppsatsen. Jag har därför valt att besvara min frågeställning i en 

samlad text nedan.  

 Avtal som upprättats vid en transaktion mellan företag inom en koncern anses, enligt BEPS 

Action 8, fortfarande vägledande för bedömningen om vart värdeskapandet uppstår. Emellertid 

kommer parternas verkliga förhållande vara det som slutgiltigt avgör hur vinsterna från 

immateriella tillgångar ska allokeras. Detta innebär att holdingbolag som endast är upprättat 

som ett brevlådeföretag (så som exempelvis Google gjorde på Bermuda) således inte längre 
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kommer kunna ta del av vinsten från immateriella tillgångar om inte funktioner, tillgångar eller 

risker faktiskt är placerade i bolaget. Likaså kommer holdingbolag som endast står för 

finansiering, men inte utför några andra kontrollfunktioner, dvs. utgör s.k. cash boxes, endast 

ha rätt till riskjusterad avkastning på kapitalet de tillskjuter. Vinstförflyttningsmöjligheterna 

genom internprissättning av immateriella tillgångar begränsas således på grund av BEPS 

Action 8. Det är inte i sig olagligt att upprätta ett holdingbolag i en lågbeskattad stat som är 

ägare till immateriella tillgångar med avsikt att minska koncerners effektiva skattesats, enligt 

BEPS Action 8. Koncerner måste dock se till att verklig kontroll av funktioner, risker eller 

tillgångar finns i ett sådant bolag för att vinster ska kunna förflyttas till dem. Dessutom ska 

funktionerna endast kompenseras till den del de bidrar till värdeskapandet hos de immateriella 

tillgångarna. Även om inte lika stor del av vinsterna från immateriella tillgångar kommer kunna 

allokeras till holdingbolag i lågbeskattade länder efter införlivandet av BEPS Action 8 finns det 

ändå möjligheter för multinationella koncerner att skatteplanera. Om en koncern ser till att 

placera ägandet och viktiga kontrollfunktioner i ett holdingbolag i ett lågbeskattat land kommer 

vissa skattefördelar ändå kunna uppnås. Som jag tidigare kommit fram till är det osäkert vad 

som krävs för att ett företag ska anses ha kontroll över vissa funktioner. Denna oklarhet skulle 

kunna leda till att koncerner bedömer att ett holdingbolag har kontroll över vissa funktioner och 

på så sätt är berättigad vissa vinster, medan skattemyndigheter anser att det skett en obefogad 

vinstförflyttning.   

 Multinationella koncerner har också kunnat uppnå skattefördelar genom att outsourca FoU-

verksamhet till ett bolag inom koncernen och låta ägandet av de immateriella tillgångarna som 

skapas vara kvar i ett bolag (exempelvis i ett holdingbolag) i ett lågbeskattat land. Vinsterna 

från de immateriella tillgångarna har på så sätt kunnat allokeras till ett lågbeskattat land trots 

att stora delar av värdeskapandet skett i det land där FoU-verksamheten bedrivits. Likaså har 

ägare av immateriella tillgångar mot en royalty låtit andra bolag inom koncernen använda 

immateriella tillgångarna i sin produktion (genom s.k. kontraktstillverkning). Trots att stora 

delar av värdeskapandet har skett i produktionsbolaget har ägarbolaget kunnat dra nytta av 

vinsterna från de immateriella tillgångarna. I BEPS Action 8 har det klargjorts att en ägare av 

immateriella tillgångar som inte har utfört några funktioner inte har rätt till någon del av den 

avkastning som kan hänföras till utveckling, förbättring, underhåll, skydd och utnyttjande av 

den immateriella tillgången. FoU- och produktionsbolagen ska därför kompenseras för de 

funktioner de utför, tillgångar de bidrar med och risker de tar. Vinstförflyttningsmöjligheterna 

har genom BEPS Action 8 på så sätt begränsats men inte helt eliminerats. Liksom ovan nämnt 

kan viss del av vinsten från immateriella tillgångar fortfarande allokeras till ägaren om denne 
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har kontroll över eller utför beslutsfattande funktioner avseende FoU- eller produktions-

verksamheten. Även här kan det blir svårt för multinationella koncerner att klart och tydligt 

avgöra hur ett företag anses ha kontroll. Oklarheterna kring substanskraven i BEPS Action 8 

öppnar därför upp för att riktlinjerna ska kunna kringgås.  

 Vinsförflyttningsstrategier som innefattar försäljning av immateriella tillgångar till andra 

bolag inom koncernen baseras på att den immateriella tillgången är svår att prissätta. Som 

tidigare nämnt har värderingstekniker för unika immateriella tillgångar utvecklats för att reglera 

just sådana strategier. Det har även införlivats riktlinjer som ger skattemyndigheter möjlighet 

att kontrollera om koncerner tagit hänsyn till förutsebara händelser som kan komma att påverka 

priset på svårvärderade tillgångar. Även om jag ovan fann att dessa metoder har sina brister 

anser jag att OECD utarbetat ett bra instrument för undvika att tillgångar blir felaktigt 

värderade. Om riktlinjerna för svårvärderade tillgångar hade funnits när försäljningen av Skype 

ägde rum hade skattemyndigheter kunnat justera transaktionens prissättning i efterhand.  

7.4 Hur kommer BEPS Action 8 påverka svensk rätt?  

BEPS Action 8 innebär att en revidering av OECD Guidelines har skett. I Sverige anses OECD 

Guidelines utgåva från 1979 ha tillmätts ett visst typ av rättskällevärde genom RÅ 1999 ref. 

107 i det s.k. Shellmålet. Skatteverket anser även att domen ger stöd för att riktlinjer som givits 

ut efter 1979 år utgåva av OECD Guidelines också ska vara vägledande vid tillämpning av den 

svenska korrigeringsregeln. På så sätt får även förändringarna i BEPS Action 8, och därmed 

förändringarna i OECD Guidelines, anses vara vägledande vid tillämpning av korrigerings-

regeln i 14 kap. 19 § IL. Ett villkor är dock att förändringarna inte går utöver vad som följer av 

14 kap. 19-20 §§ IL, annan skattelag eller grundlag. Skatteverket anser liksom OECD att de 

reviderade riktlinjerna i BEPS Action 8 endast är förtydliganden av armlängdsprincipen. Enligt 

mig kan det dock ifrågasättas om BEPS verkligen inte ändrar tillämpningen av armlängds-

principerna eftersom de nya riktlinjerna bl.a. innehåller nya värderingstekniker. Riktlinjerna 

anger nämligen inte på ett tillräckligt klart sätt hur värderingsteknikerna ska tillämpas för att 

överensstämma med armlängdsprincipen. Eftersom olika länder använder sig av olika värder-

ingstekniker skulle ett armlängdspris som är accepterat genom en viss metod i ett land inte 

nödvändigtvis behöva vara erkänt i ett annat land. Emellertid anges i OECD Guidelines att 

värderingsmetoderna måste överensstämma med armlängdprincipen och på så sätt kan BEPS 

Action 8 inte anses utvidga armlängdsprincipen utan endast utvidga tillämpningen av hur man 

kommer fram till ett armlängdsmässigt pris. Hultqvist och Wiman är emellertid av 

uppfattningen att vissa riktlinjer i BEPS Action 8 kan komma att bli svåra att förena med 14 
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kap 19-20 §§ IL och att ändringar eller kompletteringar av lagtexten kan komma att ske. 

Skatteverket har emellertid uttalat att eftersom BEPS Action 8 endast utgör förtydliganden av 

armlängdsprincipen att OECD Guidelines ska vara direkt tillämpliga både framåt och bakåt i 

tiden.232 Det som kan tänkas strida mot svensk lagstiftning är att tillämpa en regleringen bakåt 

i tiden, som innan publiceringen av BEPS Action 8 i oktober 2015, inte varit fullt komplett och 

tillgänglig för allmänheten. Eftersom ändringarna i BEPS Action 8 innebär att många 

multinationella koncerner måste omorganisera vissa delar av sin verksamhet för att få 

internprissättningen att överensstämma med de nya riktlinjerna, anser jag att det är högst 

oförutsebart för koncerner. Frågan är om ett sådant förfarande kan tänkas påverka 

rättssäkerheten? Koncerner som tidigare, på laglig väg, har kunnat organisera sin verksamhet 

på visst sätt har ju inte kunnat förutse att dess vinstallokering varit olaglig innan riktlinjerna 

publicerats.  

7.5 Slutsats 

Globaliseringen har gjort att multinationella koncerner behövt optimera sin effektiva skattesats 

för att vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden. Ett icke samordnat internationellt 

regelverk har gjort det möjligt för multinationella koncerner att utnyttja olika länders beskatt-

ningssystem för att allokera vinster till lågbeskattade länder. BEPS utvecklades på grund av att 

allt fler länder uppmärksammade att deras skattebaser urholkades när multinationella koncerner 

använde sig av vinstförflyttningsstrategier,  

 OECD har i BEPS Action 8 försökt identifiera och reglera många av de vinstförflyttnings-

strategier som multinationella koncerner använt sig av vid internprissättning av immateriella 

tillgångar. Den mest omfattande åtgärden OECD vidtagit är att lägga större fokus på parters 

verkliga agerande och vilka funktioner som bidrar till värdeskapandet, vid en bedömning av 

hur vinster ska allokeras i en koncern, istället för att endast se till vad som avtalats. Det är även 

mot detta jag riktar min största kritik eftersom det föreligger oklarheter gällande vad som 

faktiskt utgör värdeskapande handlingar. Trots svårigheterna anser jag att OECD tuill tor del 

har lyckats reglera otillbörlig förflyttning av vinster från immateriella tillgångar till bolag som 

inte utför några funktioner, bidrar med några tillgångar eller tar några risker. OECD har även 

kommit till stånd med två av de största problemen avseende just svårigheten med att prissätta 

vissa unika immateriella tillgångar och immateriella tillgångar som är under utveckling genom 

                                                
232 Skatteverket, Nya och förtydligade riktlinjer för internprissättning till följd av BEPS, 2015-12-22, 
http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/331393.html#update_20151222143621 hämtad 
2016-01-22.	   
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att införa värderingstekniker och metoder för skattemyndigheter att kontrollera prissättningen 

av svårvärderade tillgångar. Även om det finns vissa tillämpningssvårigheter med värderings-

teknikerna får det anses vara en bra lösning för att värdera tillgångar som inte annars är 

jämförbara. 

 OECD Guidelines undanröjer dock inte vinstförflytningsmöjligheterna helt för koncerner. 

Koncerner kan fortfarande lagligt, genom att placera verklig kontroll av vissa funktioner i ett 

bolag som äger immateriella tillgångar, åtnjuta en lägre beskattning på den del av vinsten från 

immateriella tillgångarna som motsvarar bolagets värdeskapande funktion. Likaså finns även 

vissa oklarheter i BEPS Action 8 som multinationella koncerner strategiskt kan använda sig av 

för att minska sin beskattning. Endast BEPS Action 8 kommer inte leda till att multinationella 

koncerners vinstförflyttningsstrategier helt undanröjs, men kanske kan det kritiska klimatet 

bland investerare minska koncerners incitament till aggressiv skatteplanering på grund av risk 

att förlora investerare och tappa värde på marknaden. Det är dock troligt är att multinationella 

koncerner fortsätter att drivas av övriga investerares krav på hög lönsamhet och hög utdelning 

och den ökade konkurrensen på den globala marknaden, men BEPS-projektet är åtminstone ett 

steg i rätt riktning mot minskade skatteplaneringsåtgärder.  
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