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Sammanfattning 
 

Transfer Pricing är ett internationellt fenomen som tar sikte på de transaktioner som företas 

mellan bolag i intressegemenskap. Regler som reglerar prissättningen av sådana typer av 

transaktioner har funnits i svensk skatterätt sedan 1920-talet, men det är inte först de senaste 

årtiondena transaktionerna kraftigt uppmärksammats av de internationella 

skattemyndigheterna. Den prissättning som bolag i multinationella koncerner tillämpar på 

transaktioner avseende varor och tjänster mellan bolag i olika stater kan nämligen användas 

för att transportera vinstmedel till lågbeskattande länder, och därigenom finns en risk för att 

skattebasen eroderas i den stat vinstmedlen allokeras bort från. Det är därför av vikt att dessa 

transaktioners prissättning motsvarar vad oberoende parter hade avtalat.  

Om prissättningen avviker från vad oberoende parter hade avtalat finns det i Sverige en 

möjlighet för Skatteverket att korrigera priset enligt den s.k. korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § 

IL. I dessa fall korrigeras prissättningen till det pris som Skatteverket anser utgör ett 

armlängdspris, d.v.s. det pris som parter med ett armlängds avstånd sinsemellan hade avtalat. 

Det innebär i regel att bolagets intäkter höjs. Problem uppkommer när det rätta priset ska 

bestämmas. I Sverige finns sedan 2007 ett dokumentationskrav för bolag som företar den här 

typen av transaktioner, dels för att bolagen ska göras medvetna om valet av 

prissättningsmetod, dels för att Skatteverket lättare ska kunna utföra kontroller. Exakt vad 

dokumentationen ska innehålla och vilken betydelse den har för bevisprövningen vid 

tillämpning av korrigeringsregeln är enligt min mening inte klarlagt. 

Den här uppsatsen syftar till att utreda vilken betydelse 

internprissättningsdokumentationen har för bevisprövningen vid tillämpning av 

korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL. Med beaktande av OECD:s slutrapport av BEPS Action 

13, och Skatteverkets förslag om ett utvidgat dokumentationskrav till följd av denna 

slutrapport, är syftet även att utreda om de nya föreslagna dokumentationsreglerna kan 

komma att påverka bevisprövningen. 

Syftet har huvudsakligen besvarats med hjälp av den rättsdogmatiska metoden. Vad som 

enligt min mening utgör gällande rätt avseende dels internprissättningsdokumentation, dels 

bevisprövning, har klarlagts genom att tolka och systematisera de relevanta rättskällorna. 

Uppsatsen innehåller även en redogörelse för Skatteverkets förslag avseende det utvidgade 

dokumentationskravet och en jämförelse mellan detta och de nuvarande reglerna. 

Efter att ha analyserat lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin har följande 

framkommit. Skatteverket har ensamt bevisbördan för att en felprissättning föreligger. 

Beviskravet är högre för efterbeskattning och skattetillägg. 

Internprissättningsdokumentationen har betydelse vid bevisprövningen av huruvida oriktig 

uppgift föreligger eller inte vid tillämpning av korrigeringsregeln när de uppgifter som 

lämnats i inkomstdeklarationen ska revideras. Oriktig uppgift föreligger i dagsläget aldrig 

formellt, dels beroende på att dokumentationskravet är osanktionerat dels beroende på att 

innebörden av kravet inte är specificerat. Oriktig uppgift kan således endast föreligga 

materiellt. Om det finns en bra och väl underbyggd dokumentation har Skatteverket svårt att 

visa att en prissättning materiellt är felaktig, även om den vid en första anblick synes vara det. 

Är dokumentationen bristfällig finns enligt min mening två aspekter, antingen är det till 

skattebetalarens fördel eftersom Skatteverket i dessa fall inte har något material att utgå från 

vid sin bedömning och därav får svårare att uppfylla sin bevisbörda, eller så är det till 

skattebetalarens nackdel eftersom det kan väcka misstanke om felprissättning hos 

Skatteverket, varför en revision troligen inleds. De nya dokumentationsreglerna medför enligt 

min mening ingen förändring av denna slutsats.  
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
 

Tänk dig följande situation. En multinationell koncern har bolag placerade över hela världen. 

Ett av dotterbolag har sin hemvist i Sverige. Det svenska bolaget har höga intäkter och inga 

större omkostnader, vilket resulterar i ett högt resultat. I Sverige är bolagsskatten på 

bolagsvinster förhållandevis hög jämfört med i s.k. lågskatteländer. Ett annat dotterbolag i 

koncernen är placerat i ett sådant lågskatteland. Det dotterbolaget har mycket pengar i kassan 

och betalar ut ett koncerninternt lån till det svenska bolaget, för att finansiera en utökning av 

verksamheten i Sverige. För lånet betalar det svenska bolaget en ränta på 20 procent. 

Härigenom uppstår betydande kostnader för det svenska bolaget, varför vinsten troligen 

kommer att bli lägre, och den totala skattekostnaden därigenom lägre. I det utländska bolaget 

uppstår tvärtom större intäkter, vilket kan resultera i vinster som beskattas lägre än vad 

vinsterna hade beskattats i Sverige. Internprissättningen av varor och tjänster mellan bolag i 

intressegemenskap kan således utnyttjas för att förflytta vinstmedel till det land där 

beskattningsanspråken är som lägst. Genom ett sådant förfarande riskerar skattebasen att 

eroderas i de länder där skatteanspråken är högre. Av denna anledning är internprissättning en 

het diskussionspunkt internationellt. Både OECD1 och EU har utfärdat rekommendationer 

över hur stater bör hantera problemet.2  

Huvudregeln är att prissättning mellan bolag i intressegemenskap ska motsvara vad som 

hade avtalats mellan oberoende parter, vilket ger uttryck för den s.k. armlängdsprincipen. För 

de fall en prissättning inte följer armlängdsprincipen finns i Sverige en möjlighet att korrigera 

priset enligt 14 kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Korrigeringsregeln har varit en 

del av svensk skatterätt sedan KL:s tillkomst på 1920-talet. 

För att skattemyndigheterna ska kunna kontrollera internprissättningen har ett krav på 

dokumentation över dessa transaktioner vuxit fram bland staterna under de senaste 

decennierna på inrådan från både OECD och EU. Syftet med dokumentationen är dels att 

bolagen ska tänka igenom sitt val av internprissättningsmodell, dels att skattemyndigheterna 

lättare ska kunna kontrollera valet av internprissättningsmodell mot armlängdsprincipen.  

I Sverige infördes ett krav på internprissättningsdokumentation år 2007 genom allmänt 

hållna regler i lag och förordning, som kompletterats med föreskrifter från Skatteverket.3  Det 

är p.g.a. dessa allmänt hållna regler det idag är svårt för de bolag som träffas av 

dokumentationskravet att veta vilken information som krävs för att det lagstadgade kravet ska 

vara uppfyllt. Än mer oklart blir det i och med slutrapporten av BEPS Action 13, vilken 

rekommenderar en utökning av dokumentationskravet. Vilka ändringar som kommer att 

implementeras i svensk skattelag är idag under behandling. Skatteverket har i april i år (2016) 

presenterat ett lagförslag till regeringen. Det ska nu remissbehandlas.  

Om Skatteverket misstänker att ett bolags internprissättning är felaktig inleds en revision. 

Med tanke på dokumentationskravets vaga utformning och att 

internprissättningsdokumentationen inte utgör underlag för bestämmande av skatt, är dess 

betydelse i bevisprövningen vid tillämpning av korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL enligt min 

mening inte utredd. Fråga är om internprissättningsdokumentationen kan föranleda ett oriktigt 

uppgiftslämnande genom att vara bristfällig, eller är det bara när prissättningen de facto är fel 

                                                 
1 OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) är ett samarbetsorgan för 34 länders 

regeringar och har sitt säte i Paris. Syftet med samarbetet är att bl.a. att bidra sund ekonomisk utveckling både i 

medlemsländerna och i omvärlden. 
2 Internationellt nu senast i och med det omfattande BEPS-projektet (Base Erosion and Profit Shifting) och inom 

EU pågår ett liknande projekt för att komma åt problematiken. 
3 Se 39 kap. 15-16 §§ SFL, 9 kap. 9 § SFF och SKV M 2007:4. 
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oriktig uppgift föreligger, även om de föreslagna reglerna kan komma att påverka denna 

bedömning. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Utifrån den ovan presenterade problembakgrunden utgör uppsatsens syfte att utreda följande.  

 

1. Vilken betydelse har internprissättningsdokumentationen vid tillämpningen av 

korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL ur ett bevisrättsligt perspektiv?  

 

2. Påverkar de nya dokumentationsreglerna bedömningen? 

 

1.3 Metod och material 

1.3.1 Studiens metod och materialval 
 

Valet av metod är inte självklart och måste därför alltid motiveras. Detta gäller såväl frågan 

om vilka rättskällor som anses relevanta, hur de viktas mot varandra och hur de tolkas. Nedan 

redogörs metodvalet för uppsatsen, vilka rättskällor som använts samt hur rättskällorna tolkats 

och tillämpats.  

För att besvara uppsatsens syfte är det nödvändigt att redogöra för de materiella 

förutsättningarna gällande internprissättningsdokumentation och bevisprövning. För denna del 

har den rättsdogmatiska metoden tillämpats.  Den rättsdogmatiska metoden medför att 

relevanta rättskällor (av en begränsad grupp möjliga) valts ut och tillämpats i en viss 

systematik. Systematiken följer av den allmänt accepterade rättskälleläran där rättskällorna 

hierarkisk tredelas mellan källor som skall, bör och får tillämpas.4 När valet av rättskällor och 

dess rättskällevärde fastställts har dessa tolkats med hjälp av auktoritativa tolkningsmetoder 

så att jag slutligen kunnat presentera vad som enligt min uppfattning utgör gällande rätt. 

En alltför rättspositivistisk syn på rättsdogmatiken är kritiserad för att vara dogmatisk och 

icke vetenskaplig, delvis p.g.a. dess inifrånperspektiv.5 Av rättskälleläran i rent strikt mening 

anses endast lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin utgöra den hårda kärnan av 

rättskälleläran.6 I den rättsvetenskapliga doktrinen råder dock skiljaktiga meningar om vad 

som utgör auktoritära rättskällor.7 Den strikta synen på rättsdogmatiken medför en striktare 

syn på rättskällorna. Vissa menar att det är en självklarhet att en forskare använder vilket 

material som helst beroende på de syften som finns med forskningen, och att det är en 

missvisande uppfattning att rättsvetenskapliga forskare skulle vara bundna av vissa 

rättskällor.8 En strikt rättspositivistisk rättsdogmatik har inte tillämpats i denna framställning, 

dels beroende på att det inte varit möjligt att begränsa materialet till enbart de strikt 

traditionella rättskällorna i form av lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin, dels beroende på 

att syftet med framställningen inte endast varit att söka fastställa gällande rätt. Denna uppsats 

utgår således från min uppfattning om att det, utöver författning, rättspraxis, förarbeten och 

                                                 
4 Se Peczenik, Vad är rätt?,  s. 316 f. 
5 Se bl.a. Olsen, Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004 s. 11 och Sandgren, Är rättsdogmatiken dogmatisk? 

TfR 2005 s. 655 f. Kleineman har ansett att metoden istället kanske borde benämnas såsom rättsanalytisk då ett 

sådant uttryck bättre skulle beskriva den analys av rättsregler som många inom rättsvetenskapen ägnar sig åt, se 

Kleineman, Rättsdogmatisk metod, Korling, Zamboni (red.), s. 24. 
6 Se bl.a. Kleineman, Rättsdogmatisk metod, Korling, F. & Zamboni (red.), s. 21 och Sandgren, Rättsvetenskap 

för uppsatsförfattare, s. 36. 
7 Se Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 21 och Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 36. 
8 Se Lavin, Om förvaltningsrättslig forskning - en replik, FT 1990, s. 73. 
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rättsvetenskaplig doktrin, är nödvändigt att använda de rättskällor som krävs för att besvara 

det givna syftet i en vetenskaplig framställning.  

Valet av rättskällor för respektive del varierar beroende på rättsområdes säregna karaktär 

och egna hierarki av relevanta rättskällor. Exempelvis följer reglerna om bevisprövning i det 

svenska rättssystemet svensk intern rätt, medan reglerna om internprissättningsdokumentation 

huvudsakligen återfinns på en internationell arena.  

Nullum tributum sine lege, ingen skatt utan stöd i lag utgör ett rättssäkerhetskrav som följer 

av den för skatterätten centrala legalitetsprincipen. 9  Lagtext utgör följaktligen alltid den 

primära rättskällan. Nya komplexa transaktioner medför dock att skattelagarna ofta är under 

ständiga detaljförändringar, vilket medför att de inte är speciellt enkla och tydliga eller att 

innehållet inte går att fastställa enbart ur lagtexten. Uppsatsen utgår huvudsakligen från 

internprissättningsdokumentationskravet som framgår av vad som kan betecknas som en 

ramlag, eftersom dess innehåll fylls ut med en förordning samt att den vidare får fyllas ut med 

föreskrifter från Skatteverket.  

Olika uppfattningar råder inte sällan mellan Skatteverket och skattebetalaren om innehållet 

i lagtexten. I dessa fall är det de allmänna förvaltningsdomstolarna som har att ta ställning till 

hur lagen ska tolkas och tillämpas i det enskilda fallet. Med anledning av lagtextens vaga 

utformning fyller HFD:s praxis och avgöranden från kammarrätterna en viktig funktion i 

uppsatsen.10 HFD:s avgöranden på området är dock sparsamma, delvis beroende på att målen 

som analyserats gäller bevisfrågor, som i allmänhet inte beviljas prövningstillstånd till hösta 

instans. Kammarrätternas avgöranden får på så sätt en större betydelse på området, än enligt 

den traditionella rättskällehierarkin. 

Till skillnad från internprissättningsreglerna som infördes i Sverige redan på 1920-talet så 

infördes dokumentationskravet i svensk rätt inte förrän år 2007. Regelverket är således 

förhållandevis ungt varför långt ifrån all svensk litteratur om internprissättning innehåller 

renodlade kapitel om internprissättningsdokumentation.11 De förarbeten som ligger till grund 

för införandet av dokumentationskravet har till följd av bristen på litteratur fått utgöra den 

primära utfyllnaden av 39 kap. 15-16 §§ SFL. Frågan om innehållet i sig har mig veterligen 

inte prövats. För att utreda sådana områden där varken lagstiftning, förarbeten, praxis eller 

doktrin lämnar vägledning har även Skatteverkets icke bindande riktlinjer och allmänna råd 

granskats.  

Internprissättning är ett internationellt fenomen varför även internationella rättskällor har 

betydelse för innebörden av 14 kap. 19 § IL och dokumentationskravet i 39 kap. 15-16 §§ 

SFL .12 Det är viktigt att uppmärksamma att dessa internationella källor inte per automatik 

utgör en del av svensk rätt, det krävs viss implementering för att dessa ska tillmätas 

rättskällevärde. I uppsatsen har internationellt material från OECD tillämpats, främst OECD:s 

riktlinjer samt de dokument som publicerats i samband med BEPS-projektet. Det är 

slutrapporten av BEPS Action 13 som indirekt tillmätts störst betydelse eftersom det är 

innehållet i den slutrapporten som Skatteverkets lagförslag avser att implementera i Sverige.  

Några av de största konsultbyråerna besitter en omfattande kompetens över 

internprissättningsfrågor och vilken information som de facto ingår i 

internprissättningsdokumentationen, eftersom de ofta är de själva som upprättar en sådan 

                                                 
9 Se Lodin m.fl., Inkomstskatt, s. 17. För vidare behandling av legalitetsprincipen hänvisas till Hultqvist 

avhandling, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, 1995. 
10 HFD används då högsta instans i de allmänna förvaltningsdomstolarna åsyftas, oavsett om det vid tiden var 

Regeringsrätten, se Lavin, Förvaltningsprocessrätt, s. 20.  
11 Jfr Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, 1990 och Wiman, Prissättning inom multinationella koncerner, 1987. 
12 Att så är fallet specifikt vid transfer pricing har HFD konstaterats i RÅ 2001 ref. 11, det s.k. Shell-målet. Se 

även Berglund, Cejie, Basics of international taxation – from a methodological Point of View, s. 14.  
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dokumentation. Av denna anledning har även artiklar som författats och publicerats på olika 

konsultbyråer i vissa fall tillåtits ingå i rättskällematerialet. 

Uppsatsen innehåller i kapitel 4 en jämförelse av de nuvarande 

internprissättningsdokumentationsreglerna och de av Skatteverket nya föreslagna reglerna. 

Kapitel innehåller således en mindre studie i studien, där ett visst komparativt inslag tillförts. 

Jämförelsen är relevant för frågeställningen om huruvida de nya dokumentationskraven kan 

komma att påverka bevisprövningen vid tillämpningen av korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL 

på något annat sätt än de nuvarande. Först har jag därför redogjort för vad som anses följa av 

gällande rätt för de svenska, och per idag gällande, dokumentationsreglerna, varefter 

Skatteverkets lagförslag om utvidgade dokumentationsregler presenterats. Slutligen har en 

jämförelse bolagits mellan dessa för att klarlägga likheter och skillnader. Det är i denna del 

inte tal om att göra anspråk på en komparativ metod likt den Strömholm benämner härskande 

eller tjänande.13. En sådan metod torde kräva en mer ingående jämförelse av två eller flera 

staters rättssystem. För den del där Skatteverkets förslag presenteras frångås den ovan 

beskrivna rättskälleläran eftersom rättskällevärdet av promemorian nästintill är obefintligt. 

Det är inte förrän förslaget genomgått remissförfarande och resulterat i en färdig proposition, 

som det ligger till grund för eventuell lagstiftning och de facto kan tillmätas betydelse i 

rättstillämpningen.14 Syftet med kapitlet är inte huvudsakligen att fastställa gällande rätt, utan 

även att utreda vilken förändring av dokumentationsreglerna som kan förväntas, och vilken 

påverkan det kan få. Ett sådant avsteg torde därför enligt min mening vara motiverat. Grunden 

för Skatteverkets lagförslag är slutrapporten av BEPS Action 13. Sveriges 

dokumentationskrav är idag nästintill uteslutande baserat på OECD:s rekommendationer, 

varför det enligt min mening är osannolikt att dessa riktlinjer helt kommer att frångås vid 

implementeringen av det nya utvidgade kravet. Utfallet av lagförslaget kan enligt min mening 

vara något mer säkert än i ”normalfallet”. 

 

1.3.2 Teori och perspektiv på rätten 
 

En rättsvetenskaplig undersökning kan ha olika utgångspunkter. Vanligast torde vara en 

materialorienterad inriktning som medför att en viss lagstiftning eller en viss lagregel är 

undersökningens utgångspunkt. Utgångspunkten för denna rättsdogmatiska undersökning är 

istället huvudsakligen vad Sandgren benämner verklighetsorienterad. 15  Det medför att 

utgångspunkten är ett faktiskt förhållande snarare än en specifik rättsregel. Jag har i huvudsak 

utgått från teorin om fyra typsituationer gällande internprissättningsdokumentation och dess 

förhållande till bevisprövningen i allmänhet och oriktig uppgift i synnerhet. Den skattskyldige 

kan (1) upprätta dokumentation enligt gällande regelverk och lämna denna till Skatteverket på 

begäran, (2) upprätta dokumentation enligt gällande regler och bifoga den till deklarationen, 

(3) upprätta dokumentation i samråd med Skatteverket eller (4) inte upprätta någon 

dokumentation alls. Till detta kommer exempelvis situationer som när dokumentation är 

regelrätt upprättat men den inte motsvarar bolagets reella agerande eller dokumentation är 

upprättat med bristfällig, otydlig eller då räknefel förekommer. Eftersom situationerna får 

olika inverkan på omfattningen av Skatteverkets utredningsskyldighet utgör dessa 

typsituationer kanske en metodologisk grund för uppsatsens analys av materialet, men jag 

väljer här att kategorisera tillvägagångssättet som min teori om bolagens olika 

handlingsalternativ.  

                                                 
13 Se Strömholm, Har den komparativa rätten en metod?, SvJT 1972 s. 462. 
14 Förvisso kan även den färdiga propositionen tillmätas rättskällevärde vid tolkningen av lagtexten i framtiden. 
15 Se Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 202. 
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Verklighetsanknytning är viktigt i rättsvetenskapliga undersökningar. Rättsregler får sin 

betydelse av det sammanhang i vilken de tolkas och tillämpas. Reglerna skulle i själva verket 

vara obegripliga för den rättstillämpare som inte ”såg igenom” dem vid dess tillämpning. På 

denna punkt förbinds normer och verklighet på så sätt att den som utvecklar eller konstruerar 

principer gör det utifrån föreställningar om hur verkligheten är beskaffad och hur den skulle 

kunna ändras.16 Huruvida ett sådant synsätt är att jämföra med samhällsvetenskapernas empiri 

låter jag vara osagt, klart är dock att teoribildningen spelar en betydande roll för den mer 

moderna och ändamålsorienterade rättsvetenskapen. Gällande de nya föreslagna 

dokumentationsreglerna kan mitt förhållningssätt beskrivas som prognostiserande och 

problematiserande, d.v.s. att jag prognostiserar vad de nya reglerna får för konsekvenser 

utifrån det redan befintliga materialet. Metaforiskt kan uttryckas att jag sorterar in de nya 

reglerna i reda existerande lådor.   

Jag har fått hjälp att förstå Skatteverkets arbetssätt, arbetsmetodik och material genom ett 

diskussionsmöte med internprissättningsspecialister på Skatteverket i Solna. Det är viktigt att 

betona att alla uppfattningar härom är mina egna.  

 

1.3.3 Alternativ metod 
 

Empiri och teoribildning är vetenskapens hörnstenar.17 Det gäller också för rättsvetenskapen, 

trots att dess i huvudsak normativa karaktär har kommit att förminska detta förhållande. Det 

motbevisar dock inte att empiri som företeelse har relevans för rättsvetenskapen. Likaså 

passar väl generalisering i form av teorier för rättsvetenskapen enligt Sandgren. 

Rättsvetenskapen kan nyttja empiri och teorier hämtade från samhällsvetenskaperna för att 

t.ex. tolka en bestämmelse, bedöma rättstillämpningen och bestämmelsens ändamålsenlighet, 

för att rekommendera en lagändring etc. Ur detta perspektiv hade det varit önskvärt att se en 

empirisk undersökning med hjälp av enkäter och intervjuer av de bolag som träffas av den 

nya mer omfattande dokumentationsskyldigheten, i syfte att utreda vilken inställning bolagens 

har och vilket tillvägagångssätt de tror blir aktuellt för att möta det utvidgade kraven, liksom 

konsekvenserna av den nya Country-by-Country-rapporteringen (CbCR). Fråga som då skulle 

kunna ställas är om bolagen ämnar att skicka in precis allt material de har i 

dokumentationsväg över sina internprissättningar, för att undvika ett oriktigt 

uppgiftslämnande och på så sätt undvika efterbeskattning och skattetillägg. En liknande 

undersökning har bolagits av Skatteverket gällande bolagens kostnader mm. för upprättande 

av internprissättningsdokumentation när reglerna utvärderades 2014. 18  Den typen av 

undersökningar är ofta utsatta för kritik av rättsvetenskapen, men skulle enligt min mening 

fylla en viktig funktion i sammanhanget. 

 

1.4 Forskningsläget 
 

Med tanke på att internprissättningsregler har funnits i det svenska rättssystemet sedan 1920-

talet, är fenomenet är förhållandevis välbehandlat i doktrinen, med undantag för det glapp 

som förelåg mellan Wiman 19  och Arvidssons 20  avhandlingar 1987 respektive 1990, och 

                                                 
16 Se Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 201. 
17 Det följande bygger på Sandgren, Vad är rättsvetenskap?,s. 199. 
18 Se Skatteverkets rapport, Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning, 2014-

10-13, s. 27 ff, angående synpunkter i enkäter och intervjuer. 
19 Se Wiman, Prissättning inom multinationella koncerner, 1987. 
20 Se Arvidsson, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella 

koncerner, 1990. 
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Monsenegos lärobok Introduction to Transfer Pricing 2013.21 Det förekommer även litteratur 

på området för bolagsekonomi. 22  Redan i förarbetena till lagregleringen framhölls 

problematiken med att avgöra vad som motsvarar ett armlängdspris, och av denna anledning 

har reglerna förblivit osanktionerade. 23  Hultqvist har lyft frågan huruvida den 

föreskriftsreglering som fyller ut innehållet i SFL och SFF är konstitutionsförenligt eller 

inte.24 Forskning som enbart behandlar dokumentationsreglerna, utöver de studentuppsatser 

som publicerats de senaste åren, har jag inte inte funnit. Närmast finns den utvärdering 

Skatteverket företog av reglerna 2014.25  Det är därför svårt att avgöra vilken inställning 

tidigare forskning har till betydelsen av dokumentationen för bevisprövningen vid tillämpning 

av korrigeringsregeln. Vägledning får istället sökas i bevisbördereglerna och skattebetalarens 

uppgiftsskyldighet. 

I skrivande stund är ämnet högst aktuellt med beaktande av det implementeringsförslag 

Skatteverket presenterat gällande nya dokumentationsregler, baserat på slutrapporten av 

BEPS Action 13.26 Förslaget ska remissbehandlas varför frågan även torde vara aktuell hos 

samtliga remissinstanser. 

 

1.5 Avgränsningar 
 

För att besvara uppsatsens syfte måste begreppet oriktig uppgift och dess förhållande till den 

skattskyldiges upplysningsskyldighet och Skatteverkets utredningsskyldighet klarläggas, 

varefter reglerna för dokumentationsskyldigheten vid internprissättning, både vad gäller 

nuvarande och nya föreslagna dokumentationsregler, genomgås innan bevisprövningen 

utreds. Material utöver detta är enligt min mening inte relevant för att besvara uppsatsens 

syfte. Innebörden av korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL och bedömningen av 

armlängdsprincipen redogörs för endast i den mån det är tvunget för att förstå 

internprissättningsdokumentationens funktion och syfte.27  

Av tids och utrymmesskäl har inte möjligheterna till prissättningsbesked beaktats i 

uppsatsen.28  

EU-rättens syfte på internprissättningens område konkurrerar inte med OECD:s arbete och 

riktlinjer. Tvärt om så arbetar EU för att implementera OECD:s standarder, varför EU-rätten 

endast ytterst begränsat redogjorts för inom ramen för denna framställning. 

 

1.6 Disposition 
 

Uppsatsen har följande disposition. Inledningsvis ges en översiktlig redogörelse för 

skatteförfarandet och skatteprocessen gällande allmänna grunder, ordinarie beskattning, 

                                                 
21 Se Monsenego, Introduction to Transfer Pricing, s. 7. 
22 Se bl.a. Andersson, Ekonomistyrning: beslut och handling, 2013. 
23 Prop. 2005/06:169 s. 116 f. 
24 Se Hultqvist, Om föreskriftsregleringen angående dokumentationskravet vid internprissättning, SvSkT 2007 s. 

404. 
25 Se Skatteverkets rapport 2014-10-13. 
26 Se utförligare om detta nedan i kapitel 3.3. 
27 För fördjupning hänvisas till bl.a. Monsenego, Introduction to Transfer Pricing, Dahlberg, Internationell 

beskattning, Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, Wiman, Prissättning inom multinationella koncerner, och 

OECD:s Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax administrations, (TPG). 
28 Ett prissättningsbesked baseras på en överenskommelse mellan två eller flera länder om hur prissättningen av 

vissa internationella transaktioner ska ske och omfattar i normalfallet tre till fem beskattningsår. För att ett 

prissättningsbesked ska kunna meddelas är det nödvändigt att Sverige har ett skatteavtal med det eller de länder 

som berörs och att avtalet innehåller bestämmelser som möjliggör utbyte av information mellan länderna.  
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efterbeskattning och skattetillägg samt överklagande av Skatteverkets beslut. I anslutning 

utreds begreppen oriktig uppgift, öppet yrkande, skattebetalarens uppgiftsskyldighet och 

Skatteverkets utredningsskyldighet. Begreppet oriktig uppgift är centralt för bevisprövningen 

i skatteprocessen varför det är av stor vikt att förstå begreppets innebörd för den fortsatta 

framställningen. Gränsdragningen mellan Skatteverkets utredningsskyldighet och 

skattebetalarens uppgiftsskyldighet är avgörande för huruvida oriktig uppgift är för handen 

och efterbeskattning och skattetillägg kan aktualiseras eller inte. 

I kapitel 3 redogörs för det materiella innehållet för dokumentationsskyldigheten vid 

internprissättning. För att förstå syftet med internprissättningsdokumentationen ges först en 

allmän förklaring till vad internprissättning är och vad det innebär samt varför det 

internationellt sett ses som ett problem. Därefter utreds gällande rätt avseende 

dokumentationsskyldigheten. Dessa regler bygger huvudsakligen på OECD:s riktlinjer varför 

det är relevant att redogöra för OECD:s arbete och framförallt BEPS-projektet. BEPS-

projektet har nämligen för svensk del resulterat i ett nytt lagförslag från Skatteverket om 

utvidgade dokumentationsregler, då de nya riktlinjerna från OECD måste implementeras i 

svensk rätt för att bli gällande. I kapitel 3 redogörs för detta nya lagförslag, varefter en 

jämförelse görs mellan de nuvarande och de nya föreslagna. Kapitlet avslutas med redovisa 

vilka sanktioner och påtryckningsmedel som finns att tillgå för Skatteverket för att kunna ta 

del av internprissättningsdokumentationen. 

Kapitel 4 beskriver de allmänna utgångspunkterna för bevisprövningen. Kapitlet inleds 

med ett kapitel om bevisrättsliga utgångspunkter i skatteprocessen och centrala begrepp och 

därefter redogörs huvudsakligen för innebörden av bevisbörda och beviskrav. Kapitlet 

avslutas med att ur ett bevishänseende utreda skillnaderna mellan ordinarie beskattning 

respektive efterbeskattning och skattetillägg. 

Så långt har de materiella kapitlen presenterats. Med dessa materiella förkunskaper företas 

i kapitel 5 en bevisrättslig analys av internprissättningsdokumentationens betydelse i 

skatteförfarandet och skatteprocessen. Först analyseras bevisbördan vid tillämpningen av 

korrigeringsregeln för internprissättning i 14 kap. 19 § IL, och sedan vilken betydelse 

internprissättningsdokumentationen har för bevisprövningen i dessa fall. För att belysa vilken 

problematik som kan förekomma gällande internprissättningsdokumentationen och hur den i 

så fall utifrån de gällande reglerna som presenterats ovan kan hanteras analyseras de 

typsituationer som redovisats i kapitel 1.3.2.  

I kapitel 6 ges mina slutsatser och avslutande reflektioner.  
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2. Skatteförfarande och skatteprocess 

2.1 Skatteförfarandet  

2.1.1 Allmänna grunder 
 

Handläggningen i Skatteverket styrs främst av skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL, och 

förvaltningslagen (1986:223), FL. Rättskipningen i förvaltningsdomstol styrs främst av 

förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL. Europakonventionen om mänskliga fri- och 

rättigheter (SFS1994:1219) har under senare år kommit att beaktas alltmer i den nationella 

rättstillämpningen t.ex. när det gäller handläggningstider, proportionalitet och förbudet mot 

dubbla förfaranden.  

Av 1 kap. 9 § regeringsformen (1974:152), RF, följer att saklighet och opartiskhet ska vara 

bestämmande för all myndighetsutövning. Kravet på objektivitet innefattar att Skatteverket i 

sin handläggning ska beakta omständigheter som är både till för- och nackdel för 

skattebetalaren.29  

Skatter tillhör enligt 8 kap. 3 § RF Riksdagens obligatoriska lagområde och en skattelag 

kan inte ändras med mindre än att lagen ändras. Skatt får inte tas ut utan uttryckligt stöd i 

lag.30 Av kravet på legalitet följer också krav på förutsebar rättstillämpning och att lika fall 

ska behandlas lika. Ett uttryck för legalitetsprincipen är således att skattelagstiftningen med 

dess ingripande betydelse för enskilda och bolag, förutsätter en föreskriftsbunden lagtolkning 

och endast därigenom kan den enskildes krav på rättssäkerhet tillgodoses i 

rättstillämpningen.31 

 

2.1.2 Ordinarie beskattning 
 

Skatteverket ska enligt 66 kap. 2 § SFL ompröva ett beslut i en fråga som har betydelse för 

beskattningen eller annat förhållande mellan en enskild och det allmänna, om den enskilde 

begär det, överklagar eller det finns andra skäl. En begäran om omprövning av skattebetalaren 

ska göras skriftligt och som huvudregel ha inkommit till Skatteverket senast det sjätte året 

efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret gått ut. Skatteverket får på eget initiativ 

ompröva ett beslut till skattebetalarens fördel under samma period. Avses ett beslut till 

nackdel för skattebetalaren föreligger istället en tvåårsfrist för Skatteverket enligt 66 kap. 21 § 

SFL. Fristen kan dock förlängas om inte deklarationen kommit in i rätt tid. Möjligheterna att 

efter tvåårsfristen genom efterbeskattning ompröva ett beslut till nackdel kräver att oriktig 

uppgift har lämnats.  

 

2.1.3 Efterbeskattning och skattetillägg 
 

Ett beslut om omprövning till nackdel för den som beslutet gäller av ett beslut om skatt eller 

avgift får meddelas inom sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret gått ut. 

Efterbeskattning förutsätter att ett beslut blivit felaktigt eller inte fattats på grund av att den 

uppgiftsskyldige under förfarandet lämnat en oriktig uppgift till ledning för egen beskattning, 

lämnat en oriktig uppgift i ett mål om beskattning, underlåtit att lämna en deklaration eller 

begärd uppgift, se 66 kap. 27 § SFL. Det är Skatteverket som har bevisbördan för att oriktig 

                                                 
29 Se Leidhammar, Skatteförfarande och skatteprocess, SvSkT 2014 s. 274.  
30 Se bl.a. HFD 2013 ref. 15  
31 Se Leidhammar, Skatteförfarande och skatteprocess, SvSkT 2014 s. 274. 
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uppgift föreligger och beviskravet är enligt vad som hittills framgår av HFD:s praxis bestämt 

till ”visat/styrkt”.32 Skatteverkets handledning på området och en del underinstanser har för 

vana att uttrycka samma beviskrav som ”mycket sannolikt”.33 

Skattetillägg kan enligt 49 kap. SFL påföras i fyra situationer; vid oriktig uppgift, 

skönsbeskattning, omprövning av skönsbeskattningsbeslut och när skatteavdrag inte gjorts. 

Frågan om skattetillägg och rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger har nyligen 

utretts och resulterat i en ny lag.34 Skattetillägg tas ut när när den som till ledning för egen 

beskattning på annat sätt än muntligen lämnat oriktig uppgift, se 49 kap. 5 § SFL. Innebörden 

av termen ”oriktig uppgift” är densamma vid efterbeskattning som vid påförande av 

skattetillägg. Vid skattetillägg uppgår beviskravet till ”klart framgår” och det är Skatteverket 

som har bevisbördan för den oriktiga uppgiften. Skattetillägg tas normalt ut med 40 procent 

av den slutliga skatten och som, i fall den oriktiga uppgiften hade godtagits, inte skulle ha 

påförts den uppgiftsskyldige. 35  Skattetillägg tas inte ut när det är fråga om obetydliga 

skattebelopp, rättelse kunnat ske med ledning av för Skatteverket normalt tillgängligt 

kontrollmaterial eller om den uppgiftsskyldige på eget initiativ rättat den oriktiga uppgiften. 

Enligt 56 kap. SFL kan befrielse från skattetillägg ske om det är oskäligt att ta ut avgiften med 

fullt belopp t.ex. i samband med bristande proportionalitet mellan skattetillägg och felaktighet 

eller för fall reglernas komplexitet gör bedömningen ovanligt svår.36 

 

2.1.4 Överklagande 
 

Om skattebetalaren finner Skatteverkets beslut felaktigt och överklagar detta, får denne efter 

den obligatoriska omprövningen sin sak prövad i allmän förvaltningsdomstol. 

Instansordningen i Sverige består av förvaltningsrätter, kammarrätter och HFD, se 11 kap. 1 § 

RF. Skatteprocessen är utformad som en tvåpartsprocess där Skatteverket för det allmännas 

talan. Parterna förutsätts i möjligaste mån inspirera varandra till utredning och argumentation 

vilket i sin tur kan minska behovet av utredningsinitiativ från rättens sida.37 Det senare har 

betydelse för parterna i syfte att upprätthålla domstolarnas roll som opartisk instans.  

För att uppnå ett materiellt korrekt avgörande är såväl Skatteverket som domstolen i 

enlighet med officialprincipen i 4 och 7 §§ FL och 8 § FPL skyldiga att se till att ärenden och 

mål blir så utredda som dess beskaffenhet kräver. Bevisprövningen är fri både i Skatteverket 

och i domstolarna. Fri bevisföring och fri bevisvärdering gäller genom analog tillämpning 

med 35 kap. 1 § rättegångsbalken, RB. Huvudregeln såväl under handläggningen i 

Skatteverket som i domstolarna är skriftlighet. Rätten ska slutligen avgöra ärendet och målet 

utifrån vad handlingarna innehåller och vad i övrigt förekommit, se 30 § FPL.  

Om Skatteverket skulle välja att avvika från den dokumentation eller information som den 

skattskyldige inlämnat är den som fattar detta beslut tvingad att klarlägga och beskriva hur 

bevisbördan placerats, vilket beviskrav som tillämpats och hur bevisvärderingen utförts.38 För 

den som överklagar ett beslut är det angeläget att motiveringen ger besked om huruvida 

dennes yrkande och grunder prövats och i vilka hänseenden, och varför dennes talan lämnas 

                                                 
32 Se nedan om bevisprövningen i kapitel 4. 
33 Se Leidhammar, Skatteförfarande och skatteprocess, SvSkT 2014 s. 278. 
34 SOU 2013:62 och lagen (2014:632) om talan om skattetillägg i vissa fall. 
35 Se 49 kap. 11 § SFL, Prop. 2010/11:165 s. 952 f. och Almgren, Leidhammar, Skatteprocessen, s. 192 ff. 
36 Så är t.ex. fallet gällande internprisdokumentation där en nyanserad tillämpning av skattetilläggsreglerna 

måste ske om tillräcklig dokumentation finns upprättad, se prop. 2005/2006:169 s. 116. Bedömningen av vad 

som utgör en tillräcklig internprisdokumentation återkommer jag till nedan i kapitel 3.2. 
37 Se Leidhammar, Skatteförfarande och skatteprocess, SvSkT 2014 s. 282. 
38 Se Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, s. 135 ff. 
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helt eller delvis utan bifall.39  Enligt Leidhammar måste motiveringsskyldigheten bedömas i 

relation till olika teorier om skälens funktioner, främst till vad som brukar samlas under 

beteckningen rättssäkerhet. 40  I förarbetena till TL understryks vikten av att Skatteverket 

lägger ned stor omsorg på utformningen av de omprövningsbeslut som medför att den 

enskildes yrkanden helt eller delvis lämnas utan bifall, motiveringen bör bemöta de argument 

som den enskilde fört fram.41 

 

2.2 Oriktig uppgift eller öppet yrkande? 

2.2.1 Oriktig uppgift 
 

Rekvisitet oriktig uppgift är som ovan framgått en förutsättning för att en skattebetalare ska 

kunna efterbeskattas och påföras skattetillägg. Svårigheten av att ge en kortfattad definition 

av vad begreppet innebär förefaller ha motiverat regeringen att år 2003 införa en 

legaldefinition av begreppet oriktig uppgift.42 Definitionen framgår i dag av 49 kap. 5 § SFL: 

 
”En uppgift ska anses oriktig om det klart framgår att en lämnad uppgift är felaktig, eller en 

uppgift som ska lämnas till ledning för beskattningen har utelämnats. En uppgift ska dock inte 

anses vara oriktig om uppgiften tillsammans med övriga uppgifter som har lämnats eller 

godkänts utgör tillräckligt underlag för ett riktigt beslut, eller uppgiften uppenbart inte kan 

läggas till grund för ett beslut.” 

 

I lagtexten anges explicit i vilka fall en uppgift inte ska anses oriktig, varför definitionen 

huvudsakligen är negativt bestämd. För det första ska en uppgift inte anses vara oriktig om 

uppgiften tillsammans med övriga lämnade uppgifter utgjort tillräckligt underlag för att ett 

riktigt beslut ska kunna fattas.43 Detta innebär att om en skattebetalare har underlåtit att 

redovisa vissa bakomliggande sakomständigheter som utgör grund för ett av hen framställt 

yrkande, men Skatteverket ändå med ledning av de lämnade uppgifterna kan besluta om 

beskattning, föreligger ingen oriktig uppgift.44 

För det andra klargörs att en uppgift inte ska anses vara oriktig om uppgiften är så orimlig 

att den uppenbart inte kan läggas till grund för ett beslut. I detta fall aktualiseras istället 

Skatteverkets utredningsskyldighet. 45  I förarbetena anges att det finns fall där en 

skattebetalares uppgifter visserligen inte vare sig är riktiga eller tillräckliga för att ett korrekt 

beskattningsbeslut ska kunna fattas, men som är så anmärkningsvärda att de får anses ge 

upphov till en klar utredningsskyldighet för Skatteverket.46 

Enligt doktrinen föreligger inte heller oriktig uppgift för de fall siffror har överförts på ett 

felaktigt sätt från en blankett till en annan eller från en sida till en annan på samma blankett, 

                                                 
39 Jfr Ragnemalm, Förvaltningsprocessens grunder, s. 79 ff.  
40 Se Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, s. 73. 
41 Prop. 1989/90:74 s. 301. 
42 Legaldefinitionen av begreppet oriktig uppgift infördes 2003 i 5 kap. 1 § 2 st. taxeringslagen (1990:324), se 

prop. 2002/03:106 s. 233. 
43 Se t.ex. RÅ 2008 ref. 18 där underlåtenheten att fördela kapitalvinst mellan inkomstslaget tjänst och kapital 

vid försäljningen av kvalificerade andelar inte ansågs innebära oriktig uppgift eftersom de uppgifter som behövts 

för en regelrätt fördelning mellan inkomstslagen lämnats i deklarationen. 
44 Prop. 2002/03:106 s. 233. 
45 Se t.ex. RÅ 2008 ref. 51 och RÅ 2003 ref. 22 för motstridiga, oförenliga eller ofullständiga uppgifter. 

Skatteverkets utredningsskyldighet kan även aktualiseras om den ifrågasatta uppgiften i för sig kan vara riktig, 

men rör en situation som är så orimlig att den sällan inträffar. Mer om Skatteverkets utredningsskyldighet i 

kapitel 2.4 nedan. 
46 Prop. 2002/03:106 s. 233. 
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eller att räkna fel på en blankett.47 Felräkningar i, eller felaktiga överföringar från, handlingar 

som ligger till grund för deklarationen men som inte har lämnats till Skatteverket, kan 

däremot resultera i oriktiga uppgifter i deklarationen. Räknefel och felöverföringar i själva 

deklarationen är med andra ord inte en oriktig uppgift. En felräkning i ett underlag som 

överförts till deklarationen blir däremot en oriktig uppgift, i deklarationen. 

Generellt kan sägas att så snart en uppgiftslämnare i en deklaration eller annan handling 

ger uttryck av att ha lämnat alla upplysningar av betydelse för en korrekt skattepåföring, 

medan i själva verket någon relevant uppgift har utelämnats, har oriktig uppgift lämnats.48 

Huruvida rekvisitet är uppfyllt eller inte kan således vanligen avgöras genom en jämförelse 

mellan de i deklarationen eller avgivna handlingen lämnade uppgifterna, och de faktiska 

förhållandena. De oriktiga uppgifterna består inte sällan av oriktiga sifferuppgifter i 

kombination med felaktiga eller bristfälliga redogörelser för sakförhållanden av betydelse för 

Skatteverkets beslut i fråga om skatt eller avgift. Det är således inte ovanligt att en intäkt tas 

upp till ett lägre belopp än det riktiga, alternativt att avdrag görs för högre kostnader än 

skattebetalaren egentligen har haft.  Att i deklarationen underlåta att ta upp en intäkt är 

således att jämställa med att ta upp den, men till ett för lågt belopp. Även förtigande av en 

omständighet kan vara en oriktig uppgift. 

 

2.2.2 Öppet yrkande 
 

Om en deklaration innehåller ett yrkande om att en skattefråga ska bedömas på ett visst sätt, 

eller om den innehåller en värdeuppskattning som står i strid med gällande normer, så 

föreligger inte oriktig uppgift, under förutsättning att de objektiva omständigheterna som 

yrkandet eller värdeuppskattningen grundar sig på är fullständigt eller riktigt redovisade.49 

Det skall med andra ord vara fråga om ett yrkande i den meningen att det kan bedömas på 

grundval av lämnade sakuppgifter eller andra omständigheter.50 Så kan vara fallet när den 

skattskyldige korrekt redovisat relevanta sakförhållanden men bedömt beskattningsfrågan 

felaktigt och likaså - under i övrigt samma förutsättningar - gjort en felaktig bedömning i en 

ren värderingsfråga.51 Om Skatteverket kommer till ett annat värde än deklaranten så behöver 

inte oriktig uppgift ha lämnats. 52  Är de omständigheter på vilka värderingen eller 

uppskattningen grundas korrekt angivna i deklarationen måste uppgiften betraktas som riktig. 

Anges grunderna för yrkandet eller värdeuppskattningen på ett missvisande sätt, dvs. om 

en osann eller ofullständig redogörelse för bakomliggande sakförhållanden lämnas, kan det 

som ovan påvisats bli fråga om oriktig uppgift. I dessa fall är inte yrkandet öppet, utan dolt. 

Ett enkelt exempel på när ett yrkande är dolt är när endast en nettointäkt redovisas, och inte 

t.ex. beräkningsunderlaget. Det är alltså ingen oriktig uppgift att yrka exempelvis avdrag för 

kostnader som ett bolag haft, men som inte är avdragsgilla. Övergår yrkandet till kostnader 

som inte funnits eller till belopp som är större än den faktiska kostnaden, har oriktig uppgift 

däremot lämnats. Den omständigheten att den skattskyldige inte förmått styrka sin rätt till ett 

yrkat avdrag behöver därför inte innebära att en oriktig uppgift har lämnats.53 

                                                 
47 Se Thornstedt, m.fl., Skattebrotten, s. 24. I motiven till lagen har dock hävdats att denna typ av felaktigheter 

innefattar ett oriktigt uppgiftslämnande, se SOU 1969:42 s. 175 och prop. 1971:10 s. 256. 
48 Se Simon Almendal, Mål om oriktig uppgift – ett par processuella och bevisrättsliga frågeställningar, SvSkT 

2010 s. 7.  
49 Prop. 1971:10 s. 247. 
50 Prop. 1977/78:136 s. 144 f. 
51 Prop. 1971:10 s. 269 samt RÅ 1999 ref. 17, RÅ 2004 not. 176 och 177. 
52 Se Thornstedt, m.fl., Skattebrotten, s. 24. 
53 Se t.ex. RÅ81 1:84. 
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För att kunna ta ställning till om ett öppet yrkande eller en oriktig uppgift föreligger är det 

nödvändigt att klargöra skattebetalarens uppgiftsskyldighet, varefter ställning måste tas till 

Skatteverkets utredningsskyldighet. 

 

2.3 Skattebetalarens uppgiftsskyldighet 

2.3.1 Uppgiftsskyldigheten 
 

Den uppgiftsskyldiges medverkan till ett riktigt beslut om skatt är av grundläggande betydelse 

i skatteprocessen. Beslut om skatt fattas normalt på grundval av en deklaration som en 

skattebetalare lämnar. Utgångspunkten vid bedömningen av huruvida en uppgift är att anse 

som oriktig eller inte är omfånget av den enskildes uppgiftsskyldighet. 54  En 

inkomstdeklaration ska innehålla de uppgifter som krävs för att Skatteverket ska kunna fatta 

ett korrekt beslut om slutlig skatt eller pensionsgrundad inkomst. 55  Det innebär att även 

eventuella tveksamma frågor som kan vara av betydelse för beskattningen ska deklareras.56  

Yrkar den skattskyldige ett avdrag följer av naturliga skäl mycket av ansvaret för 

utredningen på denne. Det är den uppgiftsskyldige som har kännedom om de faktiska 

förhållandena och som därigenom har lättast att visa att det förhåller sig på så sätt som påstås. 

Omfattningen av den skattskyldiges skyldighet att medverka i utredningsarbetet framgår av 

15–35 kap. SFL gällande uppgiftsskyldigheten.57 Därmed inte sagt att inte skattemyndigheten 

bör bistå med de upplysningar och råd som den skattskyldige behöver som ett led i sin 

serviceskyldighet. 

Det kan från skattebetalarens sida vara svårt att avgöra vilka fakta som är av rättslig 

relevans för en korrekt beskattning. I NJA 1973 s. 529 tog uppgiftslämnaren det säkra före det 

osäkra och angav explicit att ”Jag kan ev. haft någon ytterligare ink. men om och när detta 

klarlägges återkommer jag med exakta uppgifter härom.” Högsta domstolens majoritet fann 

uttalandet innebära att skattebetalaren tydligt givit tillkänna att deklarationen var ofullständig, 

varför åtgärden inte innebar att oriktig uppgift lämnats.58 I fallet hade alltså ett öppet yrkande 

lämnats. 

Den deklarationsskyldige är inte enbart skyldig att lämna deklaration, utan även skyldig att 

sörja för att det finns underlag för att fullgöra deklarationsskyldigheten samt att bevara 

underlaget under sju år.59 

 

2.3.2 Kontroll, påtryckningsmedel och sanktioner 
 

Skatteverket har utrustats med olika befogenheter för att kunna ta del av de uppgifter som är 

nödvändiga för kontrollverksamheten av deklarerade uppgifter m.m. 

                                                 
54 Se Almgren, Leidhammar, Skatteprocessen, s. 114.  
55 Se 31 kap. SFL och 6 kap. SFF. 
56 Prop. 1971:10 s. 247. 
57 Inom ramen för dokumentationsskyldigheten i 39 kap. SFL föreligger en skyldighet att upprätta 

dokumentation över internprissättning mellan bolag i intressegemenskap. 
58 Se dock Kammarrätten i Sundsvall dom 2005-01-09 i mål nr 2359-03, där det i en bilaga till ett bolags 

inkomstdeklaration avgavs ”Det ackumulerade underskottet i deklarationen överensstämmer inte med det 

bokförda underskottet. Jag vore tacksam om ni vid tillfälle kunde kopiera de senaste deklarationerna som ni har 

arkiverade, om möjligt ända från tax 1997…” Det anförda hindrade inte att bolaget ansågs ha lämnat oriktig 

uppgift. Någon motivering härtill lämnades dock inte. Möjligen kan målets utgång ha påverkats av att 

informationen var tämligen oprecis och att den dessutom lämnades i bilaga till deklarationen. 
59 Se 39 kap. 3 § SFL och 9 kap. 1 § SFF. 
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Revision är ett sätt för Skatteverket att kontrollera en näringsidkares bokföring utöver den 

summariska redovisningen i inkomstdeklarationen, men medför inte sällan en åtskillig 

olägenhet för den reviderade.60  Revision förutsätter inte att någon brottsmisstanke föreligger 

utan används för att kontrollera att deklarations- och annan uppgiftsskyldighet fullgjorts 

riktigt och fullständigt, 41 kap. 2 § SFL. Utgångspunkten är enligt 41 kap. 6 § SFL att 

revisionen ska bedrivas i samverkan mellan Skatteverket och den reviderade. Den reviderade 

är skyldig att tillhandahålla de handlingar och lämna de upplysningar som behövs och även ge 

den hjälp i övrigt som behövs. Medverkar inte skattebetalaren kan tvångsåtgärder aktualiseras 

såsom vite och bevissäkring.61  

Den som är uppgiftsskyldig men inte fullgjort sin skyldighet enligt 15-35 kap. SFL på ett 

riktigt sätt kan skriftligen föreläggas av Skatteverket att fullgöra uppgiftsskyldigheten, se 37 

kap. 2 § SFL. Paragrafen täcker in såväl deklarationsskyldigheten som annan 

uppgiftsskyldighet och föreläggandet kan avse att komplettera redan lämnade uppgifter på 

grund av att en föreskriven uppgift saknas. Det måste klart framgå vad som begärs av den 

förelagde.62 47 kap. 1 § SFL medger att handlingar av betydande skyddsintresse kan undantas.  

SFL innehåller flertalet bestämmelser om att Skatteverket får förelägga den enskilde att 

fullgöra sina skyldigheter. Föreläggande får enligt 44 kap. 2 § SFL förenas med vite om det 

finns anledning att anta att föreläggandet annars inte efterföljs. Normalt har ett 

vitesföreläggande föregåtts av ett vanligt föreläggande som inte hörsammats. Vitesinstitutet 

får inte användas när det finns anledning att anta att skattebetalaren har begått brott. Det är 

först när ett föreläggande ats med vite det kan överklagas av skattebetalaren till allmänna 

förvaltningsdomstolen. 

 

2.4 Skatteverkets utredningsskyldighet 
 

Som ovan framgått är en uppgift inte oriktig om Skatteverkets utredningsskyldighet har 

aktualiserats. Utredningsskyldigheten utgör en del av officialprincipen.63 I 40 kap. 1 § SFL 

stadgas kort Skatteverkets utredningsskyldighet enligt följande:  

 
Skatteverket ska se till att ärendena blir tillräckligt utredda. 

 

Paragrafen innefattar ett krav på att ärenden ska vara tillräckligt utredda innan de når 

domstol. 64  Förutom rättsäkerhetssynpunkter ligger det också effektivitetsvinster i att 

utredningen i ett skatteärende görs hos Skatteverket i stället för hos domstol efter 

överklagande. Principen att utredning och beslutsfattande ska ske så långt ned som möjligt i 

instansordningen är grundläggande för skatteförfarandet. 65  Det lagstadgade 

utredningsansvaret innebär att Skatteverket är tvungna att grundligt undersöka aktuella 

omständigheter för att kunna garantera ett materiellt riktigt beslut. Utredningsskyldigheten är 

dock begränsad på så sätt att den måste anpassas till de resurser som finns tillgängliga.66 Vad 

som är tillräcklig utredning måste avgöras i varje enskilt fall.  

Vad som omfattas av Skatteverkets utredningsskyldighet är idag i stort sett endast reglerat i 

praxis.67 I praxis har Skatteverkets utredningsskyldighet främst behandlats i samband med 

                                                 
60 Prop. 1993/94:151 s. 76 ff. 
61 Med begränsningar vid brottsmisstanke, se lagen (2014:632) om talan om skattetillägg i vissa fall. 
62 RÅ 1990 ref. 39. 
63 Prop. 2010/11:165 s. 409. 
64 Se prop. 1989/90:74 s. 283 f. samt prop. 2010/11:165 s. 409 f. och 866. 
65 Se Almgren, Leidhammar, Lagkommentar till 40 kap. 1 § SFL, Zeteo (internet), hämtad 2016-04-12. 
66 Prop. 1989/90:74 s. 283. 
67 Prop. 2010/11:165 s. 410.  

https://pro-karnovgroup-se.bibproxy.kau.se/document/abs/PROP_2010_2011_0165_S_0866?src=document
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frågan om den skattskyldige har lämnat en oriktig uppgift enligt 49 kap. 5 § SFL och 

därigenom kan påföras skattetillägg eller inte. Avgörandena ger dock endast vägledning för 

Skatteverkets utredningsskyldighet i ett antal begränsade situationer och ger t.ex. ingen 

vägledning i frågan om utredningsskyldighetens omfattning när saken inte gäller skattetillägg. 

I ”tillräckligt utrett” får naturligtvis vägas in den skattskyldiges rättssäkerhet eftersom den 

skattskyldige förväntas klara sig utan biträde i skatteprocessen, Klart är emellertid att för de 

fall en enskild yrkar avdrag läggs större ansvar på denne själv att visa utredning, medan en 

omprövning på initiativ av Skatteverket till nackdel för den enskilde föranleder en mer 

långtgående utredningsskyldighet för Skatteverket. 68  Den hittills beskrivna 

utredningsskyldigheten benämner Skatteverket den allmänna.  

Det föreligger en annan, mer inskränkt, utredningsskyldighet vid fråga om oriktig 

uppgift. 69   Centralt i en sådan bedömning är istället om bristen i de uppgifter som den 

skattskyldige lämnat kan vilseleda Skatteverket eller inte.70 Har den skattskyldige lämnat alla 

uppgifter som behövs för en korrekt beskattning är utredningsskyldigheten väldigt begränsad.  

Har uppenbart felaktiga uppgifter lämnats av den skattskyldige, såsom motstridiga eller 

ofullständiga, ställs större krav på Skatteverkets utredning av bl.a. rättssäkerhetsskäl. 71 Det 

senare utgör den särskilda utredningsskyldigheten. När det gäller fråga om det föreligger 

formella förutsättningar för efterbeskattning eller skattetillägg, är gränsdragningen mellan vad 

som är ett öppet yrkande respektive en oriktig uppgift den i allmänhet besvärligaste frågan.72 

Om domstolen finner en utredning otillräcklig, och detta beror på Skatteverket, kan 

kvarvarande osäkerhet tillgodoräknas den skattskyldige i skatteprocessen. Domstolen kan 

även återförvisa mål till förnyad handläggning i lägre instans vid konstaterade brister i 

utredningen.73  

 

 

  

                                                 
68 Prop. 1989/90:74 s. 284.  
69 Se Gäverth, Oriktig uppgift eller utredningsskyldighet, SN 2005 s. 706 f.  
70 Prop. 1971:10 s. 266. 
71 Se Axen Linderl, Lagkommentar till 49 kap. 5 § SFL, Karnov (internet), hämtad 2016-04-17. 
72 Se Gäverth, Oriktig uppgift eller utredningsskyldighet, SN 2005 s. 705. 
73 Se t.ex. RÅ 2010 ref. 120. Jrf dock Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2768-2004, där kammarrätten istället 

valde att inhämta ett sakkunnigutlåtande. Målet gällde förvisso vårdbidrag. 
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3. Dokumentationsskyldighet vid internprissättning 

3.1 Internprissättning 
 

Mellan bolag som befinner sig i någon form av koncerngemenskap eller intressegemenskap 

finns risk att avtal ingås om priser som inte är marknadsmässiga, när varor och tjänster säljs 

inom gemenskapen. 74 Genom att ett moderbolag betalar för mycket för en vara som köps från 

ett dotterbolag minskar beskattningsunderlaget för modern, mer än vad som hade varit fallet 

om ett affärsmässigt pris hade avtalats. 75  Samtidigt ökar beskattningsunderlaget för 

dotterbolaget då det fått mer betalt för varan än vad som hade följt av ett avtal med en 

oberoende part. Detsamma gäller omvänt. Ett sådant dotterbolag är ofta hemmahörande i en 

stat med lägre vinstbeskattning än den stat modern är hemmahörande i. Genom 

felprissättningen har en del av moderns vinst transporterats till dottern, vilket medfört att den 

totala skattebelastningen för koncernen minskat. 76 Förfarandet har internationellt kommit att 

benämnas transfer pricing, (TP). I Sverige används begreppet internprissättning.77 

En grundläggande princip för den internationella skatterätten är således att finansiella och 

kommersiella transaktioner mellan bolag ska ske till det pris som hade avtalats mellan 

oberoende parter, på ett armlängds avstånd. Armlängdsprincipen är en internationellt 

accepterad modell för att bedöma om prissättning mellan bolag i intressegemenskap är 

marknadsmässig eller inte. Vad som utgör en korrekt prissättning är svårt att fastställa. Av 

denna anledning måste något kort sägas om OECD:s betydelse på området. OECD har 

utarbetat flertalet rapporter och riktlinjer för internprissättning. Många av dessa syftar till att 

redogöra för vad som utgör en accepterad prissättning.78 De metoder som OECD har utarbetat 

för att fastställa armlängdspriset har betydelse också för hur det priset ska fastställas enligt 

svensk rätt. Det finns en rad olika metoder för att fastställa korrekta internpriser, men dessa 

finns dessvärre inte utrymme att presentera här.79 

För svensk del kommer armlängdsprincipen och felprisregeln, som också benämns 

korrigeringsregeln och internprissättningsregeln, som ovan framgått till uttryck i 14 kap. 19 § 

IL: 

 
Om resultatet av en näringsverksamhet blir lägre till följd av att villkor avtalats som avviker från 

vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende näringsidkare, ska resultatet beräknas 

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

bara om 

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

enligt bestämmelserna i denna lag eller på grund av ett skatteavtal, 

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

parterna, och 

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

intressegemenskap. 

 

Vad som avses med intressegemenskap framgår av den efterföljande paragrafen i samma 

kapitel, nämligen om en näringsidkare, direkt eller indirekt, deltar i ledningen eller 

                                                 
74 Prop. 2009/10:17 s. 20. 
75 Prop. 2005/06:169 s. 88. 
76 SOU 1926:18 s. 68. 
77 Prop. 2005/06:169 s. 88. 
78 Se prop. 2005/06:169 s. 89 och OECD:s Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 

administrations, 2010, TPG.  
79 För vidare redogörelse av de olika metoderna i svensk rätt se bl.a. Wiman, Prissättning inom multinationella 

koncerner, s. 303 ff., Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, s. 26 ff., Dahlberg, Internationell beskattning, s. 179 

och TPG. 
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övervakningen av en annan näringsidkares bolag eller äger del i detta bolags kapital, eller 

samma personer, direkt eller indirekt, deltar i ledningen eller övervakningen av de båda 

bolagen eller äger del i dessa bolags kapital, se 14 kap. 20 § IL. 

Korrigeringsregeln innebär att resultatet av en näringsverksamhet kan korrigeras om 

resultatet för en i Sverige skattskyldig näringsidkare blivit lägre p.g.a. att villkor avtalats som 

avviker från sådana villkor skulle ha avtalats mellan oberoende näringsidkare. Det ska på 

sannolika skäl också kunna antas att felprissättningen beror på en ekonomisk 

intressegemenskap mellan parterna. 80  Bolagets resultat ska, om korrigeringsregeln är 

tillämplig, beräknas till det belopp det skulle ha uppgått till om avvikande villkor inte funnits.  

Regeln behandlades i Sverige första gången 1916 i ett lagförslag81 och inkluderade då både 

nationella och internationella transaktioner, dock infördes regeln slutligen inte förrän 1928 

genom 43 § 1 mom. KL. 82  Syftet bakom bestämmelsen är att säkerställa det svenska 

beskattningsanspråket genom att beskatta de inkomster som faktiskt uppkommit i landet.83 

Det är Skatteverket som ska göra sannolikt att en felprissättning föreligger och att denna 

beror på ekonomisk intressegemenskap, om så är fallet är det sedan upp till näringsidkaren att 

göra sannolikt att avtalsvillkoren tillkommit av andra skäl än den ekonomiska 

intressegemenskapen. Om det senare görs sannolikt ska ingen inkomstkorrigering ske.84 

 Att tillämpningen av regeln innefattar en tillämpning av den så kallade 

armlängdsprincipen har framgått sedan regeln tillkom. Utgångspunkten har hela tiden varit att 

bestämmelsen bör tillämpas med viss försiktighet.85 Även om det uttryckliga påpekandet om 

att prövningen ska ske med försiktighet togs bort i samband med en uppmjukning av det 

allmännas bevisskyldighet angående förekomsten av intressegemenskap ansågs enligt 

uttalanden i förarbetena kravet på försiktighet ändå finnas kvar.86 

För att ett bolag ska kunna visa att en internprissättning har gjorts utifrån 

armlängdsprincipen krävs skriftlig dokumentation över hur bolaget bedömt prissättningen, 

samma dokumentation krävs för Skatteverkets kontroll.87  

 

3.2 Dokumentationsskyldigheten 

3.2.1 Reglernas införande och nuvarande reglering 
 

Dokumentationsskyldigheten för internationella bolag i intressegemenskap är ett 

förhållandevis ungt regelverk i svensk skatterätt. Det är först under de senare decennierna som 

transaktioner mellan bolag i intressegemenskap kommit att öka varför regeringen 

uppmärksammat att den svenska skattebasen riskerar att urholkas. Skatteverket88 fick så sent 

som 2003 i uppdrag att upprätta en rapport över behovet av dokumentation vid 

internprissättning.89 Skatteverket hade då under en länge tid påpekat att lagstiftningen på 

                                                 
80 Prop. 1982/83:73 s. 11. 
81 Prop. 1918:283 s. 27. Propositionen antogs av riksdagen men upphävdes redan innan den börjat gälla p.g.a. 

svårigheterna med att bestämma ett korrekt armlängdspris, se prop. 1918:283 s. 514. 
82 Prop. 1928:213 s. 23. 
83 SOU 1926:18 s. 68.   
84 Prop. 1982/83:73 s. 11. Som exempel på sådana situationer då avtalsvillkor kan ha tillkommit av andra orsaker 

än intressegemenskap nämns då bolag vill introducera sig på en ny marknad eller differentierade 

konkurrensförhållanden på olika marknader. 
85 Se t.ex. prop. 1927:102, s. 244, prop. 1965:126, s. 60 och prop. 2005/06:169 s. 89. 
86 Prop. 1982/83:73 s. 12. 
87 Prop. 2005/06:169 s. 101 ff. 
88 För att undgå förvirring hänvisas till genomgående till Skatteverket, även om verket vid tiden benämndes 

Riksskatteverket. 
89 RSV Rapport 2003:5. 
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området borde moderniseras och förtydligas.90 Den bristfälliga lagstiftningen, brist på tydlig 

vägledning samt Skatteverkets begränsade resurser hade lett till att den svenska myndigheten 

agerat relativt passivt gällande tolkning av internprissättningsfrågor. 91 Dessutom medförde 

områdets komplicerade karaktär tillsammans med vissa praktiska svårigheter att fastställa ett 

korrekt armlängdspris att transaktionerna sällan resulterade i skatterevisioner eller tilldelade 

av sanktioner. Risken för skönstaxering var samtidigt liten. Rapporten som Skatteverket tog 

fram visade att Sverige låg i bakkant gällande dokumentationsskyldighet i fråga om 

internprissättning.92  Vid tiden fanns nämligen ingen uttrycklig lagregel som medförde en 

skyldighet att skriftligt dokumentera internationella koncerntransaktioner. De regler som 

tillämpades var av allmän karaktär och återfanns i bokföringslagen (1999:78), och 

årsredovisningslagen (1995:1554). Generella bestämmelser som bolagens uppgiftsskyldighet 

fanns i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, LSK,  samt TL.  

Noterbart är att de civilrättsliga redovisningsbestämmelserna inte gjorde någon skillnad 

mellan nationella eller gränsöverskridande interntransaktioner. Inte heller reglerna i LSK och 

TL var speciellt anpassade för internationella koncerntransaktioner utan mer av generell 

karaktär beträffande bolagens uppgiftsskyldighet. Skillnaden mellan nationella och 

internationella koncerntransaktioner är skattemässigt avgörande varför utfyllnaden av 

information och dokumentation ansågs nödvändig för att Skatteverket skulle kunna företa en 

adekvat utredning av de internationella interntransaktionerna. 

Den 16 mars 2006 överlämnade regeringen proposition 2005/06:169 till riksdagen och 

föreslog en skyldighet för internationella bolag att skriftligen dokumentera transaktioner med 

bolag i intressegemenskap i syfte att bolagens dokumentations skulle bli mer enhetlig och att 

skattekontrollen på så sätt skulle kunna bli mer effektiv, men även med syftet att den svenska 

staten skulle kunna hävda sina skatteintressen gentemot andra länder. 93   En uttrycklig 

skyldighet att upprätta dokumentation över internprissättning infördes den 1 januari 2007 

genom 19 kap. 2 a § LSK. När skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL, trädde i kraft den 1 

januari 2012 ersattes 19 kap. 2 a § LSK med 39 kap. 15 § SFL: 94  

 
Den som är skattskyldig för inkomst av en näringsverksamhet ska dokumentera transaktioner 

med ett bolag som är begränsat skattskyldigt, om det finns en sådan ekonomisk 

intressegemenskap som anges i 14 kap. 20 § inkomstskattelagen (1999:1229). 

 

I paragrafens andra stycke begränsas dokumentationsskyldigheten till bolag i 

intressegemenskap med ett ägande över 50 procent. Undantaget medför att bara fall med reellt 

kontrollintresse omfattas.95
 

Ramarna för vad dokumentationen ska innehålla är enligt min mening uppseendeväckande 

allmänt hållna. Av 39 kap. 16 § SFL framgår nämligen bara att: 

 
Dokumentation enligt 15 § ska innehålla de uppgifter som behövs för en bedömning av om 

resultatet av näringsverksamheten ska justeras enligt 14 kap. 19 § inkomstskattelagen 

(1999:1229). 

 

Införandet av SFL medförde i denna del en viss ändring. Tidigare var regeln utformad som en 

punktlista, innehållande fem aspekter som angav vad dokumentationen skulle innehålla:96 

                                                 
90 RSV Rapport 2002:2, RSV Rapport 2003:5, s. 8. 
91 Se Lindström, Von Kock, Förslag till informations- och dokumentationsskyldighet för internprissättning, 

SvSkT 2003, s. 363. 
92 RSV Rapport 2003:5. 
93 Prop. 2005/06:169 s. 99 och s. 134 f. 
94 Prop. 2010/11:164 s. 863 f. 
95 Prop. 2005/06:169 s. 135.  
96 Se 19 kap. 2 b § 1 st. LSK.  
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1. en beskrivning av bolaget, organisationen och verksamheten, 

2. uppgift om arten och omfattningen av transaktionerna, 

3. en funktionsanalys, 

4. en beskrivning av vald prissättningsmetod, och 

5. en jämförbarhetsanalys. 

 

I och med införandet av SFL förflyttades denna, om än ytterst kortfattade, lista till 

skatteförfarandeförordningen (2011:1261), SFF.97 Närmare bestämt till 9 kap. 9 § SFF:  

 
Sådan dokumentation om internprissättning som avses i 39 kap. 16 § skatteförfarandelagen 

(2011:1244) ska innehålla 

1. en beskrivning av bolaget, organisationen och verksamheten, 

2. uppgift om arten och omfattningen av transaktionerna, 

3. en funktionsanalys, 

4. en beskrivning av vald prissättningsmetod, och 

5. en jämförbarhetsanalys. 

 

Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska ingå i 

dokumentationen. 

 

Lagtexten i SFL fick således en mer generell utformning i, som i sig täcker alla 

omständigheter ”som behövs” för en bedömning av om resultatet av näringsverksamheten ska 

justeras. Omformuleringen av bestämmelsen har dock inte enligt förarbetena medfört någon 

förändring i sak.98 Enligt andra stycket får Skatteverket meddela närmare föreskrifter om 

vilka uppgifter som ska ingå i dokumentationen. Enligt förarbetena måste föreskrifterna i lag 

vara så detaljerade att regleringen inte tillförs någonting väsentligen nytt genom 

verkställighetsföreskrifterna.99  De föreskrifter som här åsyftas meddelades av Skatteverket i 

SKV 2007:4. Rekommendationen består av 15 paragrafer förklarade på 45 sidor och utgör av 

konstitutionella orsaker officiellt endast riktlinjer för verkets uppfattning av vad 

dokumentationen borde innehålla. Enligt 2 § i SKV 2007:4 följer att 

internprissättningsdokumentationen endast behöver innehålla de uppgifter som gör att syftet 

med dokumentationen uppfylls. Fråga är därför vad riktlinjerna har för syfte och nytta om 

bolaget ändå måste företa en egen bedömning av vad som är tillräckligt. Det senare sagda om 

2 § i Skatteverkets riktlinjer motsvarar således enligt min mening egentligen bara den idag 

gällande lydelsen av 39 kap. 16 § SFL.  

Vad som utgör tillräcklig dokumentation för att syftet med dokumentationen ska vara 

uppfyllt är svårt att avgöra på grund av lagens generella utformning som närmast utgör en 

ramlag där en förordning specificerar och utvecklar innehållet.100 Än mer kontroversiellt torde 

vara vad som de facto utgör ett armlängdspris i en viss given situation. Detta gör det svårt 

både för skattebetalaren, att veta vad som förväntas av denne, och för Skatteverket, som får 

svårt att uppnå beviskravet för att bolagets internprissättning är fel och att ett annat pris är mer 

rätt. 

I doktrinen har konstaterats att skattebetalaren ges tre handlingsalternativ vid 

tillämpningen av dokumentationsreglerna; antingen att bolaget (1) väljer den metod som de 

själva anser vara mest ändamålsenlig utifrån legalitetsprincipen, eller (2) välja att följa 

Skatteverkets föreskrifter i den mån de inte strider mot lag eller (3) väljer att vara på den 

säkra sidan genom att följa allt som Skatteverket meddelat eftersom en tjänsteman på 

                                                 
97 Se 9 kap. 9 § SFF. Av förarbetena framgår att avsikten till en så kortfattad lagtext var att ytterligare 

föreskrifter skulle utfärdas av Skatteverket, se SKV 2007:4. 
98 Prop. 2010/11:165 s. 864. 
99 Prop. 1973:90 s. 211. 
100 Jfr ovan i kapitel 2.1.1 angående 8 kap. 3 § RF och riksdagens obligatoriska lagområde gällande skatter. 
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Skatteverket ytterst sällan anser att dessa är felaktiga eller otillräckliga vid bedömningen av 

internprissättningsfrågor.101  

Dokumentationsskyldigheten träffar alla svenska bolag som företar transaktioner med ett 

utländskt bolag med vilket ekonomisk intressegemenskap föreligger. För svensk del var 

siffran ca 26 000 bolag vid reglernas införande 2007.102 Fasta driftställen omfattas inte. 

I riktlinjerna som utfärdats av OECD tydliggörs att det är önskvärt att undvika belastning 

av multinationella bolag med onödiga krav på dokumentation.103 Samtidigt som det ansågs 

rimligt att kräva att multinationella bolag ”såsom stöd för sitt yrkande i varje betydelsefull 

tvistefråga tillhandahåller antingen till tvisten hörande rättsliga handlingar och förklarande 

material eller i vart fall sådan information som är nödvändig för att skattemyndigheterna skall 

kunna fatta ett välgrundat beslut i frågan”.104 Införandet av dokumentationskraven i Sverige 

har medfört en omfattande diskussion om reglernas verkliga innebörd och det betungande 

arbete som det innebär för bolagen.105  

 

3.2.2 BEPS-projektet 
 

Base Erosion and Profit Shifting, BEPS, är ett omfattande internationellt projekt som har 

drivits av OECD på uppdrag av G20-länderna sedan 2013. Ett liknande projekt har drivits 

parallellt av EU. 106 Syftet har varit att se över de skatteregler som gäller för internationella 

koncerner, på ett internationellt plan, för att begränsa skatteplanering som antingen urholkar 

skattebaser eller som flyttar vinster till lågskatteländer. Projektet har resulterat i 15 olika 

slutrapporter med åtgärdspunkter för bl.a. internprissättning och ränteavdrag samt för en 

utökad transparens mellan länderna som innefattar en möjlighet för skattemyndigheterna att få 

en helhetsbild över värdekedjan i en koncern och en koncerns inkomster. 107  

Om det är någon av åtgärdspunkterna i BEPS som vållat diskussion så är det slutrapporten 

av Action 13, Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, vilken 

behandlar internprissättningsdokumentationen. Rapporten medför ett helt nytt kapitel V i 

TPG, samt en helt ny country-by-country rapportering, CbCR,108  i förhållande till 2010 års 

version. Förändringarna består i såväl helt nya regler som förändringar i befintliga, samt nya 

riktlinjer för best practice. Vissa av regelförändringarna påverkar de svenska skattereglerna i 

princip omedelbart, medan andra förändringar måste implementeras i intern rätt eller nya 

skatteavtal. Det senare gäller för i stort sett hela resultatet av Action 13, varför ett 

implementeringsarbete påbörjades av Skatteverket, på uppdrag av Finansdepartementet, i 

slutet av 2015.109  

Sverige har redan den 27 januari i år (2016) undertecknat ett multilateralt avtal om 

automatiskt informationsutbyte av land-för-land-rapporterna och senare i samma månad 

presenterade kommissionen i direktiv ett paket med åtgärder för att motverka skattefusk.110 

                                                 
101 Se Hultqvist, Om föreskriftsreglering angående dokumentationskravet vid internprissättning, SvSkt 6-7/2007 

s. 404 ff. 
102 Prop. 2005/06:169. 
103 OECD TPG kapitel V punkt 25. 
104 OECD TPG kapitel V punkt 25. 
105 Se t.ex. Leijonhufvud, Dokumentationskrav vid internprissättning, SvSkt 2007 s. 138 ff.  
106 Även kallat EU-BEPS. EU:s arbete med dokumentation för internprissättning behandlas mer ingående av… 

Lämnas av utrymmesskäl utanför denna framställning. Intressant är dock att om man uppfyllt vad som sägs i 

EUTPD anses det gott nog i Sverige.  
107 Jfr Monsenego, Utfallet av BEPS-projektet, SvSkt 2015:10 s. 827 f.  
108  I den fortsatta framställningen används på svenska land-för-land-rapportering eller förkortningen CbCR. 
109 Se Dnr. Fi2015/04870/S3. 
110 Ett förslag till ändring i rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i 

fråga om beskattning (DAC 4) utgjorde en del i detta paket. 
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Direktivet syftar till att genomföra OECD:s standard för land-för-land-rapportering i EU-

rätten.  

Skatteverket har nu, den 29 april 2016, i en promemoria överlämnat förslag till 

genomförande av OECD:s standard för dokumentation vid internprissättning och automatiskt 

utbyte av land-för-land-rapporter till regeringen.111 Förslaget innebär att det nya kapitel V i 

TPG implementeras i svensk rätt, vilket jag kommer att visa nedan. Implementeringsförslaget 

utgör i dagsläget endast ett förslag som nu ska genomgå remissförfarande. Förslaget tillmäts 

ändå stor betydelse för denna framställning då det inte i praktiken vore möjligt för Sverige att 

frångå OECD:s riktlinjer utan att tidigare ha friskrivit sig från detta i och med samarbetets 

ingående, Sverige har ju dessutom redan undertecknat det multilaterala avtalet gällande 

CbCR. Implementeringsförslaget består huvudsakligen av två områden; införandet av land-

för-land-rapporteringen och de nya tvådelade dokumentationskraven. Bestämmelserna 

föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. Nedan kommer redogöras för Skatteverkets förslag 

på respektive av de två områdena.  

Sverige ligger dock något i bakvattnet gällande implementeringsarbetet. Flera länder har 

redan implementerat reglerna som i vissa fall även omfattar dotterbolagen.112 För svenska 

bolag kan det innebära att de blir tvungna att lämna information lokalt för deras dotterbolag, 

innan någon rapporteringsskyldighet kommit på plats i Sverige.  

 

3.3 Nya dokumentationsregler till följd av BEPS Action 13 

3.3.1 Tvådelad dokumentationsskyldighet 
 

Det lagförslag Skatteverket lämnade till regeringen innebär sammantaget att de nuvarande 

dokumentationsreglerna anpassas till OECD:s nya standard. Dokumentationen ska bestå av 

två delar, en koncerngemensam del (master file) och en företagsspecifik del (local file). De 

olika delarnas innehåll specificeras och förtydligas. Små och medelstora bolag undantas från 

dokumentationsskyldigheten113, däremot utökas kretsen av dokumentationsskyldiga till att 

omfatta även svenska handelsbolag, utländska bolag med fast driftställe i Sverige och svenska 

bolag med fast driftställe utomlands. För dokumentationsskyldiga bolag undantas oväsentliga 

transaktioner från dokumentationsskyldigheten och transaktioner gentemot en motpart som 

understiger 5 miljoner kronor räknas alltid som oväsentliga. Tidpunkter för upprättande, 

överlämnande till Skatteverket och bevarande av dokumentationen regleras. Det är värt att 

uppmärksamma är att det inte finns några liknande regler om 

internprissättningsdokumentation i EU-direktivet.114  

Mer specifikt föreslås ändringar av den redan befintliga lagstiftningen i SFL och SFF 

enligt följande.115 Interprissättningsdokumentationen blir tvådelad och innehållet förtydligas 

                                                 
111 Skatteverkets promemoria OECD-standard och EU-direktiv för dokumentation vid internprissättning och 

utbyte av land-för-land-rapporter, 2016-04-25, Dnr. Fi2016/01709/53. Vilken som namnet avslöjar även innebär 

en implementering av EU-direktivet om ändring i rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete och i 

fråga om beskattning, avseende. 
112 Det gäller bl.a. Sydafrika som implementerade sina regler den 11 april 2016 och Nederländerna den 22 

december 2015. 
113 Undantag för små och medelstora koncerner medges i förslaget, som innebär en ny paragraf, 39 kap. 16 a § 

SFL. Som små och medelstora koncerner räknas de bolag som sysselsätter färre än 250 personer och vars 

årsomsättning understiger 50 miljoner euro, eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro. 
114 Se EU-direktivet om ändring i rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om 

beskattning, avseende land-för-land-rapportering och automatiskt utbyte av sådana rapporter (DAC 4). 
115 Hela kapitlet bygger på Skatteverkets lagförslag som lämnats i promemoria OECD-standard och EU-direktiv 

för dokumentation vid internprissättning och utbyte av land-för-land rapporter till regeringen 2016-04-25. 

Fortsättningsvis kommer endast hänvisas till Skatteverkets förslag när denna promemoria åsyftas. 
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genom ändringar i 39 kap. 1 § SFL och införande av en ny paragraf, 39 kap. 16 b § SFL, där 

den koncerngemensamma delen ska innehålla en översikt av koncernen och dess verksamhet 

och den företagsspecifika delen ska innehålla information om det enskilda bolagets 

transaktioner med de parter som beskrivs i 16 § samma kapitel, som nu alltså även omfattar 

svenska handelsbolag i vissa situationer och svenska juridiska personer och handelsbolag med 

fast driftställe utomlands och utländska juridiska personer som är skattskyldig för inkomst 

från fast driftställe i Sverige. Ändringen föranleder även att det görs ändringar i 9 kap. 9 § 

SFF samt att det införs elva nya paragrafer, 9 kap. 10-20 §§ SFF, innehållande närmare 

specifikationer över dokumentationens innehåll. Häri ligger således den till synes största 

utvidgningen.  

För den koncerngemensamma delen bör följande ingå: Organisationsschema, allmän 

beskrivning av koncernens verksamhet gällande vinstgenerering mm., immateriella tillgångar, 

koncernintern finansiell verksamhet och ingångna skatterelaterade överenskommelser.116 

I den företagsspecifika delen ska framgå: Ledningsstruktur, organisationsschema, till vilka 

personer bolagsledningen rapporterar till och var dessa personer i huvudsak arbetar, detaljerad 

beskrivning av verksamheten och bolagets affärsstrategi, om bolaget varit föremål för 

omstrukturering, överlåtit eller upplåtit immateriella tillgångar de senaste två åren och hur det 

påverkat bolaget, viktiga konkurrenter, information om varje viktig transaktion med 

närstående:  

 
 beskrivning av transaktionerna och i vilket sammanhang de görs,  

 vilket belopp de uppgår till,  

 vilka bolag som är parter och vilken relation de har till varandra,  

 kopior på alla avtal som slutits med närstående bolag,  

 detaljerad funktions-och jämförbarhetsanalys för varje typ av transaktion inkl. förändringar jämfört med 

tidigare år,  

 lämpligaste prismetoden och information om varför metoden valts,  

 vilket bolag som valts som testobjekt och varför just det valts,  

 sammanfattning av de viktigaste antaganden som gjort i samband med prismetodvalet,  

 vilka intern- eller externa jämförelsetransaktioner som valts och hur urvalet gått till inkl. eventuella 

justeringar,  

 förklaring om varför internprissättningen överensstämmer med armlängdsprincipen, 

 sammanfattning av den finansiella informationen som använts,  

 kopior på prissättningsbesked och andra förhandsbesked eller överenskommelser som ingåtts med 

skattemyndigheter där Skatteverket inte är part.  

 

9 kap. 18 § SFF innehåller enligt förslaget som synes flertalet olika punkter dokumentationen 

ska innehålla. Till det kommer i 19 § dokumentation såsom för året aktuell årsredovisning, 

beskrivning av hur de finansiella uppgifter som använts vid tillämpningen av prismetoden kan 

knytas till årsredovisningen samt en sammanfattning av relevant finansiell information för de 

jämförelseobjekt som använts i analysen och uppgift från vilka källor uppgiften hämtats. 

Skatteverket förtydligar dock att information som redan lämnats i den koncerngemensamma 

delen inte behöver lämnas i denna senare företagsspecifika del. Fråga är bara vilken effekt det 

får när delarna avser olika information redan från början. All denna information ska bevaras i 

sju år efter det kalenderår då beskattningsåret gått ut.  

Eftersom det påpekas på flera ställen i OECD:s slutrapport att det är viktigt att 

dokumentationskraven är måttfulla och inriktade på att de mest betydelsefulla transaktionerna 

dokumenteras menar Skatteverket att det är en fördel att det klart framgår av lagtexten att det 

som är oväsentligt inte behöver dokumenteras (transaktioner som understiger 5 miljoner kr är 

alltid oväsentliga), varför en ny 39 kap. 16 c § införts i SFL som stadgar att transaktioner som 

                                                 
116 Jfr OECD:s slutrapport av BEPS Action 13, punkt 18-20. 
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är oväsentliga inte behöver dokumenteras i den företagsspecifika delen. OECD har framfört 

att skattebetalaren ska använda gott omdöme när denne väljer vad som utgör en lämplig 

detaljnivå på informationen och att information anses viktig om dess utelämnande skulle 

påverka tillförlitligheten i internprissättningsbedömningarna. 117  Skatteverket är av 

uppfattningen att bolagen själva klarar av att göra de avgränsningar som behövs för att 

dokumentera de transaktioner som är betydelsefulla ur ett internprissättningsperspektiv, vilket 

torde resultera att det i slutändan är skattebetalarens subjektiva uppfattning som avgör vilken 

dokumentation som är betydelsefull. 118 

Dokumentationen ska vara upprättad på svenska, danska, norska eller engelska senast vid 

den tidpunkt inkomstdeklarationen eller särskilda uppgifter ska lämnas, men endast lämnas 

till Skatteverket på begäran. Skatteverket gör tydligt att det inte vill att dokumentationen 

bifogas inkomstdeklarationen. 

Syftet med internprissättningsdokumentationen är att den huvudsakligen ska kunna 

användas för att bedöma om resultatet ska justeras för utländska bolags fasta driftställen i 

Sverige samt om svenska bolag med fast driftställe utomlands har blivit korrekt beskattade 

där.119 

 

3.3.2 Land-för-land-rapportering 
 

Eftersom Sverige har undertecknat det multilateral avtalet om automatiskt informationsutbyte 

av land-för-land-rapporter (CbCR) och därigenom åtagit sig att skicka och ta emot sådana 

rapporter, krävs ny lagstiftning som tillåter det och stämmer överens med OECD:s 

standard.120 OECD:s standard är en minimistandard som alla deltagande länder måste uppfylla 

och för att informationsutbytet ska fungera krävs att alla länder begär in samma uppgifter. 

Skatteverket slår här två flugor i en smäll genom att samtidigt implementera EU-direktivet om 

ändring i rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning, 

avseende land-för-land-rapportering och automatiskt utbyte av sådana rapporter (DAC 4).  

För att reglera skyldigheten för svenska bolag att lämna in CbCR till Skatteverket föreslås 

ett helt nytt 33 a kap. i SFL. För att reglera själva informationsutbytet anser Skatteverket att 

det enklast löses genom en särskild lag om informationsutbyte. Implementeringen av 

FACTA-avtalet och OECD:s globala standard för automatiskt utbyte av upplysningar om 

finansiella konton har skett på samma sätt.121 

Förslaget medför att multinationella koncerner med sammanlagda intäkter som överstiger 

7 miljarder kronor varje år122 och för varje skattejurisdiktion i vilken de utövar verksamhet 

ska meddela skattemyndigheterna om detta samt lämna upplysningar till respektive land på ett 

fastställt formulär innefattande: 

 
 Intäktsbelopp,  

 vinst eller förlust före inkomstskatt,  

 betald och ackumulerad inkomstskatt,  

 ackumulerade vinstmedel, 

                                                 
117 OECD:s slutrapport av BEPS Action 13, punkt 32. 
118 Se Skatteverkets förslag, s. 44. 
119 Se Skatteverkets förslag, s. 41. 
120 Se Skatteverkets förslag, s. 35, 
121 Se lagen (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet och prop. 2015/16:29. 
122 Gränsen är så högt satt att enligt OECD:s beräkningar kommer 85-90 procent av alla multinationella 

koncerner falla under den, och således inte behöver lämna någon CbCR, medan å andra sidan de koncerner som 

ligger ovanför gränsen kontrollerar 90 procent av alla bolagsintäkter, se OECD:s slutrapport, punkt 53.  Detta 

tror Skatteverket för svensk del utgör ca 75 bolag, se s. 72. Exakt vilka 75 bolag som berörs finns inte offentligt, 

än. Min uppfattning är dock att detta blir offentligt den dagen myndigheten fattat beslut om vilka som omfattas. 
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 antalet anställda,  

 aktiekapital,  

 outdelad vinst och  

 materiella anläggningstillgångar utom kontanter. 

 

Även namn eller annan identitetsuppgift på alla i koncernen ingående enheter, uppgift om 

vilket land de har hemvist, var de bildats om detta skett i ett annat land än det där de nu har 

sin hemvist, samt deras viktigaste verksamhet eller verksamheter.  

Huvudregeln utgör att det är moderbolaget i en multinationell koncern som ska lämna 

land-för-land-rapporten. I vissa fall, när rapportering inte görs av moderbolaget, kan dock ett 

dotterbolag i ett annat land bli skyldig att rapportera istället för moderbolaget. Om en land-

för-land-rapport inte ges in till Skatteverket ska reglerna om föreläggande och 

vitesföreläggande bli tillämpliga. Några andra sanktionsmöjligheter föreslås inte.123 

Upplysningarna ska utbytas mellan staterna och jurisdiktionerna genom automatiskt 

informationsutbyte inom 15 månader från den sista dagen av det räkenskapsår för den 

multinationella koncernen som land-för-land-rapporten avser. Den första rapporteringen ska 

lämnas för det räkenskapsår för den multinationella koncernen som inleds den 1 januari 2016 

eller senare.  

En stor diskussion har varit huruvida skattesekretessen ska kunna upprätthållas vid ett så 

omfattande utbyte. Skatteverkets förslag medför att uppgifterna i CbCR omfattas av 

offentlighet- och sekretesslagen (2009:400), vilket är samma sekretess som föreligger 

gällande Europarådets- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden. 

Fråga är dock hur sekretessen ser ut i övriga länder, eftersom en kedja aldrig blir starkare än 

dess svagaste länk.124 

Ett resultat av näringsverksamhet får inte enbart på grundval av innehållet i CbCR justeras 

enligt 14 kap. 19 § IL. De upplysningar som Skatteverket tar emot genom CbCR får enligt 

förslaget ”enbart” användas för övergripande analys av risker på internprissättningsområdet 

och andra risker för skattebaserosion och flyttning av vinster, däri inbegripet bedömning av 

risken för att någon enhet i en multinationell koncern inte följer gällande 

internprissättningsregler samt för ekonomisk och statistisk analys. 125  Uppgifterna i 

rapporterna får således inte omedelbart utgöra underlag för bestämmande av skatt. Av intresse 

i diskussionen är att Skatteverket vill tydliggöra att CbCR inte kommer att utgöra ett 

hjälpmedel vid revisioner, utan endast ett instrument för riskanalyser och statistiska slutsatser. 

Noterbart är att Skatteverket nämner ett urvalssyfte, vilket i sin tur kan föranleda revision så 

fråga blir huruvida den information som följer av CbCR de facto kommer att hållas utanför 

revisionen eller inte. För visst har det enligt min mening hänt att Skatteverket haft svårt att 

blunda för information de inte haft rätt till. 

 

3.4 Skillnader mellan nuvarande och nya dokumentationsregler  
 

De svenska dokumentationsreglerna i 39 kap. 15-16 §§ SFL och 9 kap. 9 § SFF är utformade 

för att överensstämma ned kapitel V i OECD:s riktlinjer. Då BEPS Action 13 medfört att 

kapitel V är utformat på ett helt annat sätt än tidigare måste följaktligen lagstiftningen ändras. 

Överväganden som var viktiga när de nuvarande dokumentationsreglerna infördes, nämligen 

                                                 
123 Se Skatteverkets förslag, s. 59. 
124 Sekretessens omfattning utgör en punkt som inte är färdigdiskuterad, utan utgör snarare ett uppsatsämne i sig. 

Inom ramen för denna framställning finns därav inte utrymme att behandla ämnet mer ingående.   
125 Se Skatteverkets förslag, s. 6. 
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att det är angeläget att de svenska reglerna utformas i enlighet med vad som kan sägas vara 

internationell standard, är fortfarande viktiga.126  

Förutom nya bestämmelser om land-för-land-rapporterna, innehåller Skatteverkets förslag 

nya bestämmelser om internprissättningsdokumentationen.  

Bestämmelserna om internprissättningsdokumentationen gäller idag alla bolag för de 

situationer som redovisats ovan. I förslaget undantas inte bara fysiska personer (vilket i 

praktiken inte torde innebära någon förändring) utan också alla bolag som enligt OECD 

klassificeras som små och medelstora (SME).127 Transaktioner som sammantaget understiger 

5 miljoner kr med en motpart undantas också då de anses oväsentliga. Allt detta sammantaget 

utgör enligt min uppfattning lättnader jämfört med dagens regler. För små och medelstora 

bolag torde det enligt Skatteverket bli en märkbar skillnad.128 Å andra sidan medför förslaget 

en dokumentationsskyldighet för svenska handelsbolag, utländska juridiska personer med fast 

driftställe i Sverige samt svenska juridiska personer och handelsbolag med fast driftställe 

utomlands.129 Detta är en utökad administrativ börda jämfört med idag.130  

I de nuvarande dokumentationsreglerna finns de närmare bestämmelserna om 

dokumentationens innehåll i 9 kap 9 § SFF i form av fem punkter (de punkter som återfanns i 

lagtexten fram till och med införandet av SFL, då de flyttades till SFF). 

Internprissättningsdokumentationen ska i fortsättningen bestå av två delar, en 

koncerngemensam del och en företagsspecifik del. För den koncerngemensamma delen ska 

dokumentationen ge en övergripande bild över vilken verksamhet koncernen bedriver, var den 

bedrivs, vilken internprissättningspolicy som tillämpas etc.131 Det är dock inte meningen att 

den koncerngemensamma delen ska innehålla detaljer och bolagen får använda gott omdöme 

för att avgöra på vilken detaljnivå informationen ska tillhandahållas mot bakgrund av syftet 

med dokumentationen. Informationen får dessutom delas upp på en koncerns olika 

verksamhetsgrenar om det ger en bättre bild av verksamheten. Det är inte svårt att räkna ut att 

informationen redan här kan bli omfattande för att undvika att viktig information undanhålls 

skattemyndigheterna, vilket i sin tur kan föranleda ett oriktigt uppgiftslämnande vid en 

internprissättningsutredning. 

Den företagsspecifika delen av internprissättningsdokumentationen ska enligt Skatteverket 

ge en mer detaljerad information om de gränsöverskridande transaktioner som bolaget haft 

med närstående bolag. Uppgifter som finns i den koncerngemensamma delen behöver dock 

inte lämnas i den företagsspecifika delen, Skatteverket tydliggör dock att en hänvisning bör 

göras i den företagsspecifika delen så att det framgår var uppgifterna finns. 132  I detta 

sammanhang kan då diskuteras huruvida Skatteverket alltid anser att den skattskyldige bör 

göra en hänvisning i sin internprissättningsdokumentation om var viss information finns att 

hämta. Hur denna administrationsbörda står i relation till den balansering som Skatteverket 

haft för avsikt att göra mellan sitt eget kontrollintresse och bolagens belastning kan 

följaktligen diskuteras.  

OECD:s riktlinjer för vad de båda delarna ska innehålla är mycket mer specificerade än de 

förutvarande riktlinjerna i 9 kap. 9 § SFF, varför detta återspeglas i förslaget till de svenska 

bestämmelserna. Därav ser uppgiftsskyldigheten totalt sett ut att öka markant. Skatteverkets 

uppfattning är dock att kravet på innehållet i internprissättningsdokumentationen inte ökar, 

                                                 
126 Prop. 2005/06:169 s. 103. 
127 Se fotnot 113. 
128 Se Skatteverkets förslag, s. 72 och OECD:s slutrapport av BEPS Action 13: s. 21 ff. 
129 Givetvis ska dessa inte upprätta dokumentation om de tillhör kategorin små och medelstora bolag eller har 

transaktioner med en motpart som understiger 5 miljoner kr. 
130 Jfr Skatteverkets utredning av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning, s. 41 f. 
131 Se Skatteverkets lagförslag, s. 36. 
132 Se Skatteverkets lagförslag, s. 36. 
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utan förtydligas. 133  De nya reglerna blir visserligen klarare och tydligare och likartade i 

många länder, vilket utgjort ett av OECD:s grundläggande syften, men fråga är huruvida det 

överensstämmer med utgångspunkten att bolagens administrativa börda ska hållas nere. 

Skatteverket menar att de enhetliga dokumentationsreglerna minskar bolagens 

fullgörandekostnader om en tvist om internprissättning uppstår, liksom att samma 

koncerninterna del kan användas av samtliga bolag i koncernen. Enligt min mening kanske 

just det sista inte spelar någon stor roll eftersom den företagsspecifika 

dokumentationsskyldigheten ser ut att bli betydligt mer omfattande än vad som tidigare varit 

fallet enligt 39 kap. 16 § SFL. 

Förslaget medför även en ökad administration för Skatteverket, särskilt gällande utbytet av 

CbCR med andra stater, men också med tanke på all den information som bör ingå i 

internprissättningsdokumentationen. Skatteverket kommer att få tillgång till långt mer 

material som ligger till grund för förtagens internprissättning än tidigare, varför enligt min 

uppfattning fler internprissättningar torde kunna revideras eftersom 

internprissättningsdokumentationen kommer medföra mer användbar information vid en 

internprissättningsutredning. Det nya dokumentationsreglerna medför en ökad transparens av 

de multinationella bolagskoncernerna. Internationella skattemyndigheter kommer att få en bra 

och gemensam översikt över de aktuella bolagen i de olika länderna. Med en master file och 

en standardiserad CbCR kommer skattemyndigheterna att få ett bättre instrument för att 

bedöma var riskerna för felprissättning, eller annan tveksam allokering av vinster, 

förekommer.134 Det banbrytande redskapet utgörs av standardiseringen, översikten och den 

kontinuerliga uppdateringen som kommer att leda skattemyndigheterna till information som 

de tidigare inte haft tillgång till. Dessutom tillkommer en ökad samordning 

skattemyndigheterna emellan och ökat informationsutbyte, vilket helt klart medför en ökad 

fördel för Skatteverket. Vissa menar att detta leder till en bättre balans, eftersom de 

multinationella bolagen tidigare ansetts ha ett informationsövertag och därigenom kunnat 

skatteplanera genom att spela ut olika staters skatteadministrationer mot varandra.135  

 

3.5 Påtryckningsmedel och sanktioner för fullgörelse av 

dokumentationsskyldigheten 
 

I vissa länder tillämpas sanktioner för att tillse att dokumentationsskyldigheten fullgörs. För 

Sveriges del är reglerna i 37 kap. 2 § och 44 kap. 2 § SFL om föreläggande och 

vitesföreläggande tillämpliga. 136  Skatteverket har således möjlighet att förelägga den 

dokumentationsskyldige att, med eller utan vite, att lämna upplysningar eller visa upp en viss 

handling. Om det finns allvarliga brister i den dokumentation som en skattebetalare ska 

upprätta kan slutligen skönsbeskattning aktualiseras.137 Vad som utgör allvarliga brister eller 

vad som utgör otillräcklig dokumentation är som ovan framgått mycket svårbedömt, varför 

förfarandet torde vara ytterst sällsynt. Några ytterligare, mer ingripande sanktioner än de som 

vanligen gäller på skatteområdet infördes inte den 1 januari 2007 och föreslås heller inte 

införas den 1 januari 2017.138  Skatteverket har bedömt att det inte finns något behov av andra 

sanktionsmöjligheter för svensk del, då sanktioner skulle ge upphov till svårigheter p.g.a. att 

det finns subjektiva inslag i vad som utgör en fullständig dokumentation och att det därför kan 

                                                 
133 Se Skatteverkets förslag, s. 73. 
134 Se Hultqvist, En kommentar till Action 13 – TP-dokumentation, SvSkT 2014 s. 804. 
135 Se Hultqvist, En kommentar till Action 13 – TP-dokumentation, SvSkT 2014 s. 804. 
136 Se kapitel 2.3.2. 
137 Prop. 2005/06:169 s. 116. 
138 Se prop. 2005/06:169 s. 116 och Skatteverkets förslag, s. 59. 
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vara svårt att bedöma när sanktioner ska påföras.139 Trots att verket medgett att de saknar 

påtryckningsmedel i de fall bolagen saknar underlag och dokumentation om 

internprissättning, vägde risken för att bolagen inte vill samarbeta med Skatteverket under en 

pågående revision vid risk för bestraffning, tyngre. 

I flera andra länder föreligger t.ex. förseningsavgifter när dokumentation inte upprättats 

eller lämnats i tid. 140   I OECD förespråkas i vissa fall en omvänd bevisbörda om rätt 

dokumentation inte upprättats eller inte inlämnats på utsatt tid.141 

Reglerna om skattetillägg är tillämpliga om oriktig uppgift har lämnats under förfarandet i 

ett ärende eller mål om internprissättning. 142  Några skäl till att undanta 

internprissättningstransaktioner från tillämpningen av skattetilläggsreglerna ansågs inte 

föreligga. Såväl de materiella frågorna rörande prissättningen som de mer formella frågorna 

om vilken dokumentation som bör upprättas i det enskilda fallet innefattar dock svåra 

gränsdragningar och bedömningar. Vidare kan storleken av de justeringar som kan 

aktualiseras enligt 14 kap. 19 § IL vara betydande.143 Om det efter utredning visar sig att 

bolagets inkomst ska justeras p.g.a. felaktig prissättning måste enligt förarbetena en nyanserad 

bedömning göras om oriktig uppgift ska anses lämnad och, om så är fallet, om skäl finns till 

att helt eller delvis befria skattebetalaren från skattetillägg. Detta gäller särskilt om tillräcklig 

dokumentation finns upprättad, men en justering ändå anses nödvändig baserad på 

armlängdsprincipen.144  

I doktrinen framhålls att oriktig uppgift endast ska bedömas utifrån vilka uppgifter som 

lämnats till Skatteverket till ledning för beskattningen, varför 

internprissättningsdokumentationen inte ingår i materialet, om den inte tillfogats själva 

deklarationen. 145  Som reglerna är utformade ska dokumentationen endast kontrolleras på 

begäran av Skatteverket, följaktligen kan innehållet inte utan vidare föranleda oriktig uppgift 

formellt. 

 

 

  

                                                 
139 Se Skatteverkets rapport, Utvärdering av reglerna om dokumentationsskyldighet vid internprissättning, s. 34. 
140 Se Glansberg, von Uthmann, Dokumentation av transaktioner mellan bolag i en multinationell koncern – en 

jämförelse mellan länder, SvSkT 2002 s. 555. 
141 Se OECD:s slutrapport av BEPS Action 13, punkt 43.  
142 Se prop. 2005/06:169 s. 116. Något speciella bestämmelser föreligger dock enligt lagen (2015:632) om talan 

om skattetillägg i vissa fall, om en felaktighet eller passivitet kan utgöra grund för såväl beslut om skattetillägg 

enligt SFL som åtal för brott enligt skattebrottslagen (1971:69) för samma fysiska person. 
143 Prop. 2005/06:169 s. 116. 
144 En sådan nyanserad tillämpning av skattetilläggsreglerna skulle heller inte enligt förarbetena vid 

dokumentationskravets införande riskera att strida mot den europeiska konventionen av den 4 november 1950 

om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, se prop. 2005/06: 169 s. 116. 
145 Se Hultqvist, Om föreskriftsregleringen angående dokumentationskravet vid internprissättning, SvSkT 2007 

s. 409. 
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4. Bevisprövning 

4.1 Bevisrättsliga utgångspunkter i skatteprocessen 
 

Antalet bevisbörderegler i den materiella skatterätten är relativt sett få. Leidhammar menar att 

ovanan och kanske oviljan att formulera långtgående generella regler för bevisningen i regel 

kompenseras av förklarande uttalanden i förarbetena.146  Eftersom bevisprövningen i mycket 

begränsad utsträckning är lagreglerad, men behandlas ingående i den processrättsliga 

doktrinen, anses doktrinen få en motsvarande betydelse i för skatterätten.147  

Det är inte ovanligt att Skatteverket fattar beslut som går den enskilde emot, inte lika 

vanligt torde vara att den enskilde överklagar Skatteverkets beslut till 

förvaltningsdomstolen.148 Om så sker är det för att den skattskyldige vill utverka en annan 

rättsföljd än den Skatteverket beslutat.149  För att nå framgång krävs att parten yrkar den 

önskade rättsföljden, formulerar ett bevistema kring sitt yrkande och lägger fram bevismedel 

som styrker samma tema. På inkomstbeskattningens område handlar bevisningen vanligen om 

att huruvida ett visst underlag, som t.ex. dokumentation eller deklaration överensstämmer 

med verkliga inkomster eller kostnader. 150  Bevistemat kan därav sägas vara korrekt 

beskattning.  

 En omedelbar omständighet som leder fram till denna rättsföljd är ett rättsfaktum, d.v.s. 

sådana omständigheter och förhållanden som är av vikt för en viss rättsföljd.151  Ytterligare att 

skilja på är abstrakta och konkreta rättsfakta. De abstrakta rättsfaktan är rekvisiten i en 

rättsregel medan de konkreta rättsfaktan avser de faktiska omständigheterna på 

verklighetsplanet. Dessa fakta används sedan för att undersöka huruvida alla rättsliga rekvisit 

som en viss bestämmelse uppställer är uppfyllda.152 En omständighet som har en indirekt 

betydelse för fastställandet av ett rättsfaktum benämns bevisfaktum. Ett hjälpfaktum har som 

begreppet antyder inte ensamt betydelse för fastställandet av ett rättsfaktum, de stärker eller 

försvagar endast värdet av ett bevis genom att tillföra information om betingelserna för ett 

visst bevisfaktum. Begreppen är viktiga att förhålla sig till för att säkerställa en korrekt 

hantering av regler om bevisbörda och beviskrav. Endast rättsfakta, eller omständigheter, bör 

tillåtas att utgöra slutliga bevisteman och det är endast beträffande dessa man kan ställa upp 

en börda och ett krav.153 Det är viktigt att skilja ett rättsfaktum från ett bevisfaktum och/eller 

ett hjälpfaktum, vilket dock inte alltid är helt enkelt. Karaktären av bevis- eller hjälpfaktum 

beror på bevistemat och formuleringen av detta. Det är en bärande princip vid 

bevisprövningen att bedöma delarna före helheten, men för att framgångsrikt kunna göra detta 

fordras en förståelse för vilka delar som ska värderas på vilka grunder, likaledes vilka delar 

som anförs till stöd för andra delar respektive ska stå självständiga vid en sammantagen 

bedömning.154  

                                                 
146 Se Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål s. 33. 
147 Se Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål s. 33. 
148 Det kan bero på de kostnader som en process är förenad med då den skattskyldige sällan är sakkunnig själv 

och således behöver hjälp av ett ombud eller biträde för att ta tillvara sin rätt. Ett ombud eller biträde i sin tur är 

vanligen kostsamt och endast sparsamma ersättningar utgår för dessa från domstolen vid huvudsakligen helt eller 

delvis bifall till skattebetalarens talan, se 43 kap. 1 § SFL. 
149 Se Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 185 ff. 
150 Se Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, Bevis 7 – Bevisprövning i förvaltningsmål, s. 49 f. 
151 Se Wennergren, Förvaltningsprocess, s. 109. 
152 Se Wennergren, von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m.: en kommentar, s. 102. 
153 Se Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 22. Se även Wennergren, von Essen, 

Förvaltningsprocesslagen m.m.: en kommentar, s. 312. 
154 Se Diesen, Cassne, Hammarström, Schauman, Bevis 3 – Prövning av skattemål, s. 97. 
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Att göra en djupdykning i de allmänna bevisreglerna i denna uppsats är inte möjligt vare 

sig av tids- eller utrymmesskäl. Nedan redogörs för de delar av bevisreglerna som har 

relevans för uppsatsens syfte och frågeställningar. Termen bevisprövning i stort definieras i 

den skatterättsliga doktrinen som bevisbörda, beviskrav och bevisvärdering.155 Även denna 

framställning utgår från denna definition.  

 

4.2 Bevisbörda 
 

Om en misstänkt oriktig uppgift upptäcks inleds ett beskattningsprocessuellt förfarande av 

Skatteverket. Själva det faktum att en oriktig uppgift har upptäckts är emellertid inte 

tillräckligt för att beskattningsåtgärder ska kunna aktualiseras. För att eventuella rättsföljder 

ska komma i fråga krävs bl.a. att den oriktiga uppgiften har styrkts, dvs. bevisats.156 

Eftersom en domare inte alltid når full klarhet om de materiella rättsförhållandena i ett mål, 

i kombination med att en dom aldrig får utmynna i ett s.k. non liquet157 påvisas att det vid 

sidan av de materiella reglerna är nödvändigt med andra regler som komplement.158 Dessa 

utgörs av bevisbördereglerna. Likt Leidhammar väljer jag att citera Olivecrona för att påvisa 

reglernas samband: 

 
”Man brukar bestämma innebörden av dessa regler på det sätt, att de sägas avgöra vilkendera 

parten som får nackdelen, av att det icke blir fastställt, huruvida ett visst relevant faktum 

verkligen inträffat eller icke inträffat. Tack vare dessa regler blir det möjligt att nå ett definitivt 

avgörande. Så snart icke klarhet vinnes angående det materiella rättsförhållandet, har domaren att 

med ledning av bevisbördereglerna avgöra vilkendera parten som ska få nackdel härav.”159  
 

Uttalanden om bevisbördan i mål avser vanligtvis abstrakta rättsfaktum, exempelvis 

förutsättningarna för skattetillägg.160 

För ärenden och mål om skatt saknas generella bevisbörderegler i lagtext som anger vem 

som bär ansvaret för att ett rättsfaktum kan läggas till grund för en viss yrkad rättsföljd samt 

att beviskravet ska kunna anses uppfyllt.161 Det är därför huvudsakligen i rättspraxis det går 

att urskilja dessa regler. Utgångspunkten är att den part som har lättast att frambringa 

bevisning också har bevisbördan.162 I den ordinarie beskattningsprocessen växlar bevisbördan 

mellan det allmänna och den enskilde, beroende på om ärendet gäller en beskattnings 

kostnads- eller intäktssida. Bevisbördan för yrkade avdrag har generellt ålagts skattebetalaren, 

medan Skatteverket har bevisbördan för intäkter.  

Bevisbördan vid efterbeskattning och skattetillägg ligger enligt huvudregeln i sin helhet på 

Skatteverket.163 Det är således Skatteverket som åläggs bevisbördan för de rättsfakta som 

                                                 
155 Se Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, s. 22 f., och Leidhammar, Lindkvist, Bevisprövning i mål om 

genomsyn, s. 21. 
156 Se Simon Almendal, Skatteanpassade transaktioner och skattebrott, kap. 7 om förutsättningarna för 

beskattningsåtgärder och straffansvar vid oriktigt uppgiftslämnande. 
157 Non liquet innebär att domaren inte får komma till domslutet att något sådant inte kommer att meddelas p.g.a. 

att omständigheterna i fallet inte kunnat klarläggas, se bl.a. Olivecrona, Bevisskyldigheten s. 2 f. och 7 f. 
158 Se Leidhammar, Lindkvist, Bevisprövning i mål om genomsyn, s. 21. 
159 Se Olivecrona, Bevisskyldigheten och den materiella rätten, s. 2. 
160 Se Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, s. 68 f. 
161 Se Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, s. 80 f och Lodin, S-O., m.fl., Inkomstskatt – en läro- och 

handbok i skatterätt, s. 779 ff. 
162 Se Simon Almedal, Mål om oriktig uppgift – ett par processuella och bevisrättsliga frågor, SvSkT 2010 s. 

13. 
163 Prop. 2002/03:106 s. 118. 
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utgör oriktig uppgift och skattebetalaren har bevisbördan för de rättsfakta som medför att 

någon oriktig uppgift inte föreligger.164 

För att tydliggöra hur bevisbördan fungerar kan den delas in i två fiktiva bevisbördor. De 

kallas den äkta bevisbördan och den falska eller den hoppande bevisbördan.165 Den part som 

bär den äkta bevisbördan har att lägga fram bevisning för ett rättsfaktum, medan den falska 

bevisbördan innebär en skyldighet att bemöta motpartens bevisning.
 

Den kallas hoppande för 

att bevisbördan hoppar över till motparten så att denne har att lägga fram motbevisning när 

den som har den äkta bevisbördan fullgjort sin bevisbörda genom att lägga fram tillräcklig 

bevisning. Den som förlorar målet om beviskravet inte uppfylls har den äkta bevisbördan. 

Den falska bördan vandrar mellan parterna beroende på deras argumentation och hur 

processen fortskrider. Distinktionen görs för att parterna ska veta vem som har att bevisa vad.
 

Alltså ligger den äkta bevisbördan på Skatteverket för exempelvis rättsfaktumet att 

internprissättning inte skett enligt armlängdsprincipen varför en intäkt ska korrigeras enligt 14 

kap. 19 § IL, men den äkta bevisbördan ligger också på bolaget i fråga att visa den 

dokumentation som finns för att styrka att prissättningen enligt deras mening följer 

regelverket.166 Detta återkommer jag till nedan. 

 Parts bevisbörda kan fullgöras även genom att motparten tar fram relevant material, eller 

att rätten ex officio tar fram denna.167 Andra principer som kan tillämpas i samband med 

bevisbördereglerna är rättviseprincipen 168  och överviktsprincipen 169 . I skattemål, där 

legalitetsprincipen härskar kan det dock inte anses lämpligt att tillämpa den senare. Däremot 

tillämpas rättviseprincipen genom säkerställandet av att den skattskyldige inte felaktigt åsätts 

för hög skatt. Sammanfattningsvis kan sägas att bevisprövning bör tillämpas så att 

skattskyldiga uppfyller sin upplysningsskyldighet och Skatteverket sin utredningsskyldighet, 

samtidigt som risken för att felaktiga beslut fattas till den skattskyldiges nackdel bör 

minimeras.170  

För Skatteverket aktualiseras bevisbördereglerna såväl under berednings- och besluts- som 

processtadiet, som ovan konstaterats föreligger dessutom en långtgående utrednings- och 

kommunikationsskyldighet. Föreligger det oklarheter är således Skatteverket som har ansvaret 

för att de klarläggs, det är inte den skattskyldiges och inte heller domstolens uppgift. 

Bevisbördans placering tar över när Skatteverkets utredningsskyldighet är fullgjord. Enligt 

Olivecrona och Ekelöf ska bevisbördan ha en handlingsdirigerande funktion på 

samhällsmedborgarna och på så sätt medverka till att skattereglerna får genomslag gentemot 

skattskyldiga. 171  Som Leidhammar och Lindkvist konstaterat påverkas den skattskyldiges 

ansvar för att lämna nödvändiga uppgifter till Skatteverket av bevisbördereglernas 

utformning.172 

Bilden kompliceras något ytterligare när det även föreligger en åberopsbörda, d.v.s. parts 

skyldighet att förebringa sådana omständigheter som är av betydelse för prövningen av 

                                                 
164 Se Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, s. 349. 
165 Det följande bygger på Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 63 ff.  
166 Prop. 2005/06:169 s. 102. 
167 Se Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål s. 64 och Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 55. 
168 Principen innebär att ett avgörandes innehåll så nära som möjligt ska överensstämma med det materiella 

rättsläget i det aktuella fallet, se Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, s. 78 ff. 
169 Principens uppgift är konfliktlösande och innebär att det av två oförenliga alternativ som är mest sannolikt 

läggs till grund för avgörandet, se Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, s. 96 ff. Genom principen 

elimineras bevisbördans placering. 
170 Se Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, s. 77 ff. 
171 Se Olivecrona, Bevisskyldigheten s. 130 och Ekelöf, Boman, Rättegång I, s. 13. 
172 Se Leidhammar, Lindkvist, Bevisprövning i mål om genomsyn, s. 23. 
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saken.173 Detta gäller i förvaltningsärenden och mål främst bara myndigheten i fråga. Ovan 

har redogjorts för Skatteverkets utredningsskyldighet.  

En utredningsbörda föreligger för skattebetalaren vid inlämnande av självdeklarationer och 

även senare under förfarandet.174 Utöver föreskriven skyldighet att lämna uppgifter, svara på 

frågor etc., ska den skattskyldige lämna de övriga uppgifter som Skatteverket kan behöva för 

att fatta ett riktigt beslut. 175  Deklarations-, uppgifts-, och upplysnings-, samt 

underlagsskyldigheten ställer grundläggande krav på den skattskyldige i förfarandet. Detta 

kan sammanfattas som skattebetalarens upplysnings- och dokumentationsplikt. Det åvilar en 

skyldighet för den skattskyldige att enligt den generella dokumentationsskyldigheten kunna 

visa att de avdrag som gjorts stämmer överens med verkligheten. Det gäller oavsett ven som 

har bevisbördan, åberopsbördan eller utredningsbördan i målet.  

En sträng utredningsbörda föreligger enligt praxis gällande uppgifter eller 

utredningsmaterial som den skattskyldige ensam förfogar över, t.ex. interndokumentation 

eller uppgifter från ett s.k. skatteparadis.176 Bevisbördan förhåller sig till utredningskravet så 

att den förstnämnda kommer i bakgrunden om domstolen utreder oklara omständigheter. Av 

rättssäkerhetsskäl bör större krav ställas på utredningen när beskattningshöjningar yrkas och 

lägre vid sänkningar.177 

 

4.3 Beviskrav och bevismedel 
 

Grundläggande för bevisvärderingen i mål om skatt är att den fria bevisprövningen tillämpas. 

Domstolen ska enligt 35 kap. 1 § Rättegångsbalken, som av hävd tillämpas analogt i 

förvaltningsprocessen, ”efter samvetsgrann prövning av allt, som förekommit, avgöra vad i 

målet är bevisat”. Alla former av bevismedel får användas och varje omständighet i målet ska 

beaktas. Alla omständigheter har inte samma betydelse, så domstolen måste värdera 

bevisningen. Värderingen ska grundas på objektiva, logiska och rationella argument.  

En formellt korrekt deklaration anses ha ett högt bevisvärde, både vad gäller intäkter och 

kostnader. Detta sammanhänger med att det föreligger en presumtion för deklarationens 

riktighet.178 Deklarationen presumeras vara riktig fram till dess att Skatteverket har tillräcklig 

fog för att den innehåller oriktigheter som motiverar en avvikelse.179 På motsvarande sätt har 

en ordnad bokföring ett betydande bevisvärde.180 En skatteprocess innebär att Skatteverket 

åtar sig att motbevisa denna presumtion.181  

Beviskrav innebär vilket krav på bevisning som måste föreligga för att den bevisskyldige 

ska vinna målet.182 I och med att det aldrig går att precisera hur starkt ett bevismedel är kan 

det dock aldrig bli fråga om mer än en uppskattning när det kommer till värderingen och 

                                                 
173 Se Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, Bevis 7 – Bevisprövning i förvaltningsmål, s. 65 ff. 
174 Se Leidhammar, Lindkvist, Bevisprövning i mål om genomsyn, s. 25. 
175 Se 3 kap. 1 § 6 p. LSK och Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, s. 111. 
176 Se t.ex. RÅ 2002 ref. 64, det s.k. anståndsmålet. 
177 Se Leidhammar, B., Bevisprövning i taxeringsmål, s. 114 ff. 
178 Se Lodin m.fl., Inkomstskatt, s. 732 och Ekelöf m.fl., Rättegång IV, s. 89 med vidare hänvisningar.  
179 Se Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, s. 152. 
180 Se Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, s. 156. 
181 Av RÅ 2002 ref. 31 framgår att presumtionen inte kan läggas till grund för att oriktig uppgift lämnats. Legala 

presumtioner stiftas normalt i lag eftersom den fria bevisprövningen endast får inskränkas genom lag och i 

allmänhet införs dessa av effektivitetsskäl i form av t.ex. skatteregler om vilka värden tillgångar ska värderas till 

(bilar, aktier, fastigheter m.fl.). 
182 Se Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, s. 66 och Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, Bevisprövning i 

förvaltningsmål, s. 62 ff. 
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fastställandet av om ett krav ska anses uppfyllt.183 Högsta förvaltningsdomstolen uttrycker 

beviskraven i mål som skatt med termerna ”sannolikt” för ordinarie mål och ”visat”/”styrkt” 

för mål om efterbeskattning och ”klart framgår” för påförande av skattetillägg enligt den 

sedvanliga sannolikhetsskalan.184 Sistnämnda beviskrav framgår även av 49 kap 5 § SFL. I 

skatteförfarandet skiljer sig således det ordinarie förfarandet från efterbeskattning och 

skattetillägg eftersom högre beviskrav omfattar det två senare. Det är endast om bevisningen 

är av tillräcklig styrka som bevisningen ska leda till en viss rättsföljd.185  
En metod som kan användas vid värderingen av bevis benämns i doktrinen 

bevisvärdemetoden och innebär att man frågar sig vilken sannolikhet som föreligger för att 

bevisfaktum bevisar bevistemat. 186  Vid denna typ av bevisvärdering är alltså det 

orsakssamband som ska föreligga mellan ett bevisfaktum och bevistemat grundläggande, på 

samma sätt som att hjälpfaktum endast kan försvaga eller förstärka bevisvärdet av ett 

bevisfaktum och att svaga bevis inte ömsesidigt förstärker varandra. Metoden bidrar på så sätt 

till ökad rättssäkerhet genom att det efter en individuell prövning bedöms om bevisningen i 

målet når upp till det erforderliga beviskravet.  

 

4.4 Skillnader mellan ordinarie beskattning och efterbeskattning 
 

I mål om ordinarie beskattning räcker det, som redogjorts ovan, att uppgiften vid en objektiv 

bedömning framstår som sannolik, medan det i mål om skattetillägg och efterbeskattning 

måste klart framgå att oriktig uppgift har lämnats. Beviskravet ”klart framgår” avses uttrycka 

samma nivå på bevisningen såväl vid skattetillägg som efterbeskattning.187  

I mål som gäller oriktig uppgift, och den därmed sammanhängande frågan om skattetillägg 

och efterbeskattning, har det allmänna av rättssäkerhetsskäl ensamt ålagts hela bevisbördan.188 

Det faktum att skattetillägg kan utgå med belopp som är långt mer kännbara för en 

skattebetalare än böter i ett strafförfarande, och att efterbeskattning innebär ett upphävande av 

ett tidigare fattat mer gynnande beslut, motiverar att bevisbördan placeras på Skatteverket.189 

Liksom bevisbördans placering varierar beroende på vilken måltyp skatteprocessen gäller, 

varierar också beviskravets styrka vid frågan om oriktig uppgift och skattetillägg och 

efterbeskattning än i det ordinarie skatteförfarandet.190  

 

 

 

 

  
                                                 
183 Prop. 2010/22:165 s. 439. Se även Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, s. 132 ff. och Ekelöf, 

Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 140. 
184 Se RÅ 1983 Aa 39 och RÅ 2000 not. 132 samt Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, s. 65 och 

Almgren, Leidhammar, Skatteprocessen, s. 19. 
185 Se Ekelöf, Edelstam & Heuman, Rättegång IV, s. 11. 
186 Se Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, Bevisprövning i förvaltningsmål, s. 118 ff. och Leidhammar, 

Bevisprövning i taxeringsmål, s. 120 ff. 
187 Se Leidhammars särskilda yttrande om beviskrav i SOU 2013:62 s. 515 ff. 
188 RÅ 2000 not. 132. 
189 Se Simon Almendal, Mål om oriktig uppgift – ett par processuella och bevisrättsliga frågeställningar, SvSkT 

2010 s. 15. 
190 Prop. 2002/03:106 s. 118 f. Både RÅ 2004 not. 176 och RÅ 2004 not. 177 visar skillnaderna i beviskraven 

vid den ordinarie beskattningen och vid påförande av skattetillägg. 
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5. Internprissättningsdokumentationens betydelse för 

bevisprövningen 

5.1 Bevisbörda  
 

Det är av stor vikt att utreda vilken part som bär ansvaret och står risken för att ett visst 

rättsfaktum framgår av en utredning eller inte. Ovan har diskuterats både skattebetalarens 

uppgiftsskyldighet, dokumentationsskyldighet och Skatteverkets- och domstolens 

utredningsskyldighet.191 Det torde dock enligt min mening stå klart att det ändå är upp till 

parterna att presentera den bevisning som stödjer respektive parts argumentation. 

Huvudprincipen utgör som ovan framgått att den part som har lättast att få fram bevisning 

för ett visst rättsfaktum ska ta fram den. Generellt gäller att skattebetalaren har bevisbördan 

för yrkade avdrag och Skatteverket har bevisbördan för påstådda intäkter. Skatteverket har 

alltid bevisbördan i ärenden och mål om efterbeskattning och skattetillägg till följd av 

rättssäkerhetsapparaten.192  

Det är Skatteverket som har den primära bevisbördan för att en felaktig prissättning har 

inträffat. För att korrigering av ett eventuellt felaktigt pris ska kunna ske måste det finnas ett 

samband mellan intressegemenskapen och det felaktiga priset. Bolaget kan göra gällande att 

intressegemenskap inte råder eller visa att priset inte beror på intressegemenskapen utan är 

motiverat av affärsmässiga skäl, dvs. är armlängdsmässigt. Depch anförde i samband med 

förslag till ändring av 43 § 1 mm KL att bevisbördan för att prissättningen vid interna 

transaktioner mellan bolag har andra orsaker än just intressegemenskap, i princip lagts på 

näringsidkaren. Han ansåg att detta var naturligt, då denne borde ha lättare än 

skattemyndigheterna att skaffa fram uppgifter som förklarar en prisavvikelse.193  Eftersom 

bolaget även har lättast att ta fram uppgifter som förklarar en sådan prisavvikelse har 

bevisbördan för detta lagts på bolaget, således föreligger en åberopsbörda för bolaget i dessa 

fall. Införandet av dokumentationsreglerna i SFL medförde ingen ändring av bevisbördan i 

detta hänseende.194 

Det är inte bara hur presumtioner samspelar med bevisbördan i skatteprocessen som kan 

diskuteras, utan även hur dokumentationsskyldigheten samspelar med bevisbördan. Den 

generella dokumentationsskyldigheten gäller som ovan framgått såväl för inkomstsidan som 

för avdragssidan och har till syfte att kunna styrka de omständigheter som ligger till grund för 

beskattningen. Eftersom Skatteverket har bevisbördan för att prissättningen är felaktig i 

förhållande till armlängdsprincipen har i praktiken båda parter att visa samma prissättning, 

från olika vinklar. Den skattskyldig har att bevisa att den prissättning som är gjord är 

regelenlig medan Skatteverket har att visa att den samma prissättning är regelstridig. 

Bevisningens kvalitet är av central betydelse vid en domstols bedömning av om en part 

uppfyllt beviskravet för den aktuella processen. Uppnås inte beviskravet av den part som har 

bevisbördan är det denne som förlorar processen. För ordinarie beskattning ska beviskravet 

sannolikt uppnås medan det strängare beviskravet vid efterbeskattning och skattetillägg utgör 

visat eller styrkt.195  

Antalet rättsfall var tidigare märkbart få, trots att korrigeringsregeln funnits sedan 1920-

talet i svensk rätt.196 Av de rättsfall som finns framgår att Skatteverket tappat påtagligt många 

                                                 
191 Se kapitel 2.3, 2.4 och 3.2. 
192 Se kapitel 4.4. 
193 Prop. 1982/83:73 s. 12. 
194 Se kapitel 3.2.1 och prop. 2005/06:169 s. 116. 
195 Se kapitel 4.4. 
196 Se Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, s. 412 ff. 
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mål. Arvidsson har frågat sig vad det kunnat bero på: Om det var den tekniska utformningen 

av armlängdsprincipen som var felaktig? Om fördelningen av bevisbördan i praxis var till 

Skatteverkets nackdel liksom eventuellt uppställda beviskrav? Eller om det var avsaknaden av 

vägledande riktlinjer som var förklaringen till de rappade målen?197 Arvidssons utvärdering 

av rättsfallen visade att en förklaring var att de utredningar som genomförts av Skatteverket 

saknade en utredning av själva prissättningen. De innehöll egentligen bara ett konstaterade av 

att prissättningen måste vara felaktig. Att HFD inte kunnat acceptera en sådan förutsättning 

ansåg Arvidsson följdriktig utifrån korrigeringsregelns synpunkt. Följaktligen är inte ett 

konstaterande från Skatteverkets sida att en prissättning måste vara felaktig inget självständigt 

bevis på att en prissättning är felaktig. Det krävs en utredning av själva priserna, dvs. en 

utredning som visar att använda priser avviker från armlängdspriset. Enligt min uppfattning 

måste således en annan alternativ prissättning visas mer korrekt än den bolaget presenterat för 

att nå framgång. Dock bör observeras att de flesta mål som Skatteverket tidigare har tappat 

berott på rättstillämpningsfrågor snarare än utredningsfrågor.198 Hur som helst framgår att 

Skatteverket haft problem med att få rätt i kammarrätterna i fråga om tillämpning av 

korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL, eftersom den skattskyldige genom sin dokumentation 

lyckats visa att dennes bedömning av ett armlängdspris i alla fall inte är felaktig och att 

Skatteverket i dessa fall inte uppfyllt sin bevisbörda med tillkommande beviskrav.199 

Om bolaget har en ordentlig dokumentation förbättras såväl bolagets som Skatteverkets 

möjligheter att ta ställning till om armlängdsprincipen har följts vid prissättningen. En väl 

underbyggd dokumentation torde underlätta för bolaget att förklara ett pris som å förstone 

synes vara felaktigt. Likaså borde det bli lättare för två stater att nå en överenskommelse som 

undanröjer en dubbelbeskattning som uppkommit för bolaget om det finns tillgång till en väl 

underbyggd dokumentation. Vad dokumentationen vid internprissättning ska innehålla 

framgår idag endast generellt av ramlagsstadgandet i 39 kap. 16 § SFL, som anger att den ska 

bestå av den information som behövs för att kunna visa att ett pris har satts utifrån 

armlängdsprincipen. Än mer kontroversiellt är vad ett armlängdspris de facto utgör i en viss 

given situation. Något närmare specificeras innehållet i 9 kap. 9 § SFF genom de fem 

punkterna.200  

OECD förespråkar till skillnad från Sverige en delad bevisbörda gällande 

internprissättning, men tydliggör att en viktig faktor är vilken part som har bevisbördan enligt 

den interna rätten. Bevisbördans placering påverkar nämligen dokumentationskravet i 

internprissättningsfall och kan skilja sig åt mellan olika länder. I de flesta stater ligger den 

primära bevisbördan på skattemyndigheterna och OECD har inte avsett att lägga en större 

börda på någon part än vad de interna reglerna redan gör.201 I vissa fall kan bevisbördan 

skiftas till att ligga på den skattskyldige när denne inte tillgodoser myndigheten med adekvat 

information. OECD betonar att bevisbördans placering inte skall missbrukas av vare sig 

skattskyldiga eller skattemyndigheter genom ogrundade påståenden.202 Av denna anledning 

kan tänkas att Sverige avstått att tillämpa omvänd bevisbörda som påtryckningsmedel. Såväl 

skattemyndigheter som berörda bolag ska ju samverka för att internprissättningen sker enligt 

armlängdsprincipen, oavsett vilken part som har bevisbördan.  

 

                                                 
197 Se Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, s. 413. Värt att notera är att det först är på senare tid som det vänt för 

Skatteverket, där det vinner allt fler mål än vid tiden Arvidsson syftar till.  
198 Se Arvidsson, a.a., s. 415. 
199 Se t.ex. KamR i Stockholm, dom meddelad 2013-10-04 i mål nr. 9053-12, KamR i Stockholm, dom 

meddelad 2013-04-11 i mål nr. 2457-11, KamR i Stockholm, dom meddelad 2013-04-04 i mål nr. 7063-11. 
200 Se kapitel 4.2.1. 
201 OECD, TPG kapitel V, punkt 5.2. 
202 OECD, TPG kapitel V, punkt 5.2. 
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Sammanfattningsvis kan jag konstatera att Skatteverket formellt har den äkta bevisbördan 

för att både internprissättningen är felaktig, att denna beror på intressegemenskap samt att det 

finns en annan prissättningsmodell som är mer korrekt. Det är det senare beviskravet 

Skatteverket har haft svårt att nå upp till. Det kan ofta relativt enkelt gå att konstatera att en 

prissättning är fel, men finns det inget annat alternativ som Skatteverket presenterar som är 

bättre överensstämmande med armlängdsprincipen uppnås inte beviskravet ändå. På så sätt 

har bolagen ett övertag, framförallt då domstolen i många fall varit av uppfattningen att 

bolagen bör veta bäst vilken prissättning som följer av armlängdsprincipen eftersom de kan 

branschen.203 Bevisbördan förefaller dessutom vara densamma vid ordinarie beskattning och 

efterbeskattning, vilket enligt min mening verkar överensstämma med hur bevisprövningen 

går till i praktiken.204 

Eftersom doktrinen visat att det inte görs någon skillnad på beviskravet för ordinarie- 

respektive efterbeskattning vid tillämpning av korrigeringsregeln, 205  torde det enligt min 

mening slutsatsen vara oberoende av vilken typ av förfarande den eventuella korrigeringen 

avser. 

 

5.3 När föreligger oriktig uppgift? 

5.3.1 Inledning 
 

Enligt gällande regler ska en internprissättningsdokumentation kunna lämnas in på begäran av 

Skatteverket. Någon tidsfrist finns inte angiven. Om de förslag Skatteverket lämnat gällande 

implementeringen av BEPS action 13 i svensk rätt träder i kraft den 1 januari 2017 ska 

internprisdokumentation vara upprättat senast vid den tidpunkt deklarationen ska vara 

inlämnad. Dokumentationen ska fortfarande endast lämnas till Skatteverket på begäran. 

Det föreligger inga sanktioner för de fall någon dokumentation inte ges in, varken enligt 

nuvarande eller föreslagna regler. Skatteverket har endast möjlighet att förelägga ett bolag att 

inkomma med efterfrågad dokumentation och kompletterande uppgifter enligt 37 kap. 2 § och 

44 kap. 2 § SFL. I värsta fall kan föreläggandet kombineras med ett vite. För att ett vite ska 

fylla någon funktion mot Sveriges 75 största multinationella koncerner bör det vara av en viss 

storlek för att inte vara tandlöst. Några sådana fall har jag inte funnit, varför det i alla fall 

torde vara högst ovanliga. Främst kanske beroende på att Skatteverket haft för avsikt att 

dokumentationsskyldigheten ska syfta till att göra bolagen medvetna om sin internprissättning 

och att dokumentationen av den anledningen ska upprättas kontinuerligt. Skatteverket menar 

att om ett bolag inte sätter armlängdsmässiga priser redan när transaktionen genomförs 

innebär det att bolaget behöver testa sina priser i efterhand så att de uppgifter som lämnas i 

inkomstdeklarationen är korrekta, varför sanktioner av den anledningen inte är nödvändiga.206 

Internprissättning är ett av de svåraste områdena inom skatterätten, framförallt beroende på 

att armlängdsprincipen inte är någon exakt vetenskap. Utrymme för subjektiva bedömningar 

finns trots OECD:s välarbetade riktlinjer för hur en sådan bedömning ska gå till. Som 

framgått kommer inte denna uppsats behandla själva prissättningen av koncerninterna 

transaktioner något närmare, utan här ska bara diskuteras varför 

internprissättningsdokumentationen över en viss transaktion utgör en bra utgångspunkt för 

bedömningen av oriktig uppgift. 

                                                 
203 Se bl.a, KamR i Stockholm, dom 2012-12-06 i mål nr 4252-11 och 4253-11(Attendo) och KamR i 

Stockholm, dom 2012-11-13 i mål nr 6953-6959-11 (Arlanda Express). 
204 Se Leidhammar, Något om korrigeringsregelns tillämpning i rättspraxis, SvSkT 2001, s. 850 f. 
205 Se Leidhammar, Något om korrigeringsregelns tillämpning i rättspraxis, SvSkT 2001 s. 850 ff. 
206 Se kapitel 3.5 och Skatteverkets förslag s. 47. Se även prop. 2005/06:169 s. 114-116 och prop. 2010/11:165 s. 

864. 
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I efterbeskattningsprocessen utgör själva prissättningen ofta den oriktiga uppgiften.207 Det 

allmänna ska då styrka att det använda priset är felaktigt. Kapitlet behandlar, utifrån de ovan 

givna förutsättningarna gällande dokumentationsskyldigheten vid internprissättning, 

Skatteverkets utredningsskyldighet förhållandet till oriktig uppgift i fyra hypotetiska 

situationer. De situationer som analyseras är de handlingsalternativ som bolagen enligt min 

mening torde ha i förhållande till gällande regler, såväl som föreslagna nya regler. Syftet är att 

driva fram problem som kan uppkomma och förutspå eventuella lösningar utifrån det material 

som presenterats ovan.  

 

5.3.2 Upprättat dokumentation inlämnas på begäran av Skatteverket  
 

Dokumentation som inte har bifogats deklarationen utgör inte underlag för bestämmandet av 

slutlig skatt. Den dokumentation som ett bolag lämnar till Skatteverket på begäran kan därav 

inte endast p.g.a. att den anses bristfällig föranleda att oriktig uppgift har lämnats. Det kan 

inte heller bli fråga om efterbeskattning och skattetillägg enbart på denna grund.  

Har den skattskyldige lämnat alla uppgifter som behövs för en korrekt beskattning är 

Skatteverkets utredningsskyldighet väldigt begränsad. Har uppenbart felaktiga uppgifter 

lämnats av den skattskyldige, såsom motstridiga eller ofullständiga, ställs större krav på 

Skatteverkets utredning av bl.a. rättssäkerhetsskäl. 208  Om Skatteverket vid en revision 

däremot kommer fram till att den dokumenterade internprissättningen inte stämmer överens 

med ett armlängdspris, föreligger oriktig uppgift av p.g.a. själva felprissättningen. Det kan 

även spås att den dokumenterade internprissättningen inte utgör densamma som den som 

tillämpats av bolaget i praktiken. Bolaget har härigenom, antingen medvetet för att försöka 

dölja en felprissättning eller av okunskap, vilselett Skatteverket och därigenom lämnat en 

oriktig uppgift. Konsekvensen blir att efterbeskattning och skattetillägg kan påföras.  

Kammarrätten i Göteborg har nu senast 2016-04-07 konstaterat att ett bolags (Tibco) 

dokumentation inte tillräckligt motiverat valet av räntesats på ett koncerninternt lån.209 Då 

heller inte Skatteverkets utredningsskyldighet väckts förelåg ett oriktig uppgiftslämnande i 

deklarationen, trots att bolaget angett information om lånet och tillämpade räntesatser i 

deklarationen. Oriktig uppgift förelåg av den anledningen varför skattetillägg påfördes. 

Samma utgång gällande koncerninterna lån beslutades av kammarrätten i Stockholm den 

2016-03-33. I domen framförde kammarrätten följande: ”Kammarrätten anser att det av 

Skatteverkets utredning, med hänsyn till den stora avvikelse som föreligger på räntenivåerna 

avseende foundinglånen och de koncerninterna lånen, klart framgår att en felprissättning har 

ägt rum. Därmed övergår bevisbördan på bolagen att visa att prissättningen beror på något 

annat än ekonomisk intressegemenskap”.210 Den senare bevisbördan lyckades inte bolagen 

uppfylla, vilket enligt min mening tyder på att valet av prissättningsmetod inte kunnat 

motiveras genom en väl underbyggd dokumentation. Några närmare uppgifter om de aktuella 

ränte- och förvärvskostnaderna hade heller inte lämnats i deklarationen, varpå uppgifterna inte 

framkommit först efter Skatteverket inlett revisionen. Skatteverkets utredningsskyldighet 

aktualiserades därför heller inte. Skattetillägg påfördes. Värt att poängtera att Skatteverket 

redan satt ned skattetillägget till halva beloppet. Detta kan enligt min mening tyda på frågans 

komplexitet och att risken för en felaktig bedömning av bolaget gällande prissättningen på 

lånen varit förhållandevis stor. 

                                                 
207 Se Wiman, Internprissättning i multinationella koncerner, s. 100. 
208 Se kapitel 2.4. 
209 Se Kammarrätten i Göteborg, dom 2016-04-07 i mål nr 2292 - 2294-15 och 2296-15. 
210 Se Kammarrätten i Stockholm, dom 2016-03-22 i mål nr 9297 – 3914-14. 
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Kammarrätten i Stockholm har i dom 2016-03-08 hänvisat till vad HFD konstaterat i RÅ 

1991 ref. 107 gällande att en vid bedömning måste företas av kravet på vilken inkomsteffekt 

prisavvikelsen haft.211 HFD kom till den slutsatsen med hänvisning till att det uttryckligen 

framgår av korrigeringsregeln att någon korrigering inte ska ske om det av omständigheterna 

framgår att villkor, som avviker från armlängdsnormen, har tillkommit av andra skäl än 

ekonomisk intressegemenskap. Enligt HFD innebär detta att en korrigering inte alltid ska ske 

enligt korrigeringsregeln i situationer där en avvikelse från armlängdsnormen kan konstateras 

och där kravet på inkomsteffekt i och för sig är att anse som uppfyllt. Enligt HFD är det 

nödvändigt att väga in olika affärsmässiga aspekter innan det kan avgöras om en korrigering 

är motiverad. Det uttalas vidare att det i många fall kan bli nödvändigt att göra en 

helhetsbedömning av det svenska och det utländska bolagets affärer med varandra och att 

därvid beakta bl.a. transaktioner som har gett eller kan antas ge kompensation för den 

inkomstsänkande effekten av avvikelsen. En sådan helhetsbedömning kan leda till att en 

korrigering inte ska ske trots att en klar avvikelse har förekommit.212 Av detta kan enligt min 

mening konstateras att kammarrätterna beaktar upprättat internprissättningsdokumentationen 

till del grunderna för efterbeskattning och skattetillägg bedöms, d.v.s. huruvida oriktig uppgift 

föreligger eller inte. Däremot verkar innehållet i dokumentationen inte tillmätas någon större 

betydelse vid bedömningen av själva prissättningen, eftersom stor betydelse verkar läggas vid 

en s.k. samlad bedömning. 

Det saknas ofta tydliga definitioner av vad som egentligen avses med 

internprissättningsdokumentation. Vissa begrepp inom ramen för OECD:s riktlinjer synes ha 

mycket olika innebörd i olika länder. Den detaljerade jämförelsen i Skatteverkets rapport ger 

vid handen att i de flesta länder är frågan om dokumentation ett samspel mellan 

dokumentationsreglerna, sanktionssystemen och bevisbördans placering på ett sätt som 

avviker från Sverige.213  Det är svårt att avgöra hur dessa samverkar i praktiken. Samma 

slutsats har gjort av OECD.214 I många fall synes det avgöras diskretionärt från fall till fall. 

Allmänt kan sägas att det i de flesta fall innebär att sanktionerna lindras och att bevisbördan 

mer eller mindre flyttas i förmånlig riktning för skattebetalaren i de fall där en vederhäftig 

dokumentation upprättats. Detta gäller även i de fall en utredning innebär en upptaxering.  

För de fall ett bolag genom sin dokumentation kan visa att prissättningsmetoden följer 

armlängdsprincipen reducerat Skatteverkets bevisning genom motbevisning.215 Eftersom det 

är Skatteverket som har bevisbördan för att en felprissättning föreligger är de Skatteverket 

som förlorar målet om beviskravet inte uppnås. 

Utifrån det ovan anförda finns det enligt min mening flertalet anledningar till att antingen 

hänvisa till internprissättningsdokumentationen i deklarationen, alternativt bifoga den, för att 

skattetillägg inte ska kunna påföras de situationer Skatteverket finner internprissättningen 

felaktig. 

 

5.3.3 Upprättad dokumentation bifogas deklarationen  
 

Först måste skillnad göras mellan om bolaget hänvisat till dokumentationen i 

inkomstdeklarationen eller inte. Har bolaget hänvisat till dokumentationen, och då inte bara i 

                                                 
211 Se Kammarrätten i Stockholm, dom 2016-03-08 i mål nr 9219 – 9214-14. 
212 RÅ 1991 ref. 107. 
213 Se Skatteverkets internationella jämförelse i Bilaga 3 till rapporten Utvärdering av reglerna om 

dokumentationsskyldighet vid internprissättning. 
214 OECD:s rapport White Paper on Transfer Pricing Documentation, 2014-07-30, innehåller förslag på hur 

dokumentationsregler kan anpassas för att göra tillämpningen mer enhetlig och därigenom enklare för staterna, 

men också ett konstaterande av att varje stat provar reglerna utifrån sina egna förutsättningar.  
215 Se Wiman, Prissättning inom multinationella koncerner, s. 102. 
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allmänhet, utgör den en del av underlaget för bestämmandet av slutlig skatt, varför oriktig 

uppgift kan föreligga i det bifogade material som hänvisats till.216 Här åsyftas t.ex. räknefel. 

Är beloppet ringa torde räknefelet inte föranleda att oriktig uppgift lämnats. Det gäller även 

för belopp som är så orimliga att Skatteverkets utredningsskyldighet aktualiseras. 217  Har 

bolaget inte hänvisat till internprissättningsdokumentationen, eller gjort det för allmänt, anses 

det inte utgöra en del av deklarationen. 

Därefter måste utredas vad som utgör tillräcklig internprisdokumentation enligt 

dokumentationsreglerna. Fråga är om det räcker att upprätta dokumentation som är anpassad 

efter bolagets egen tolkning av 39 kap. 16 § SFL eller om även vad som följer av 9 kap. 9 § 

SFF måste efterföljas. Enligt 8 kap. 3 § RF ska föreskrifter om skatt meddelas genom lag. 

Vidare följer en mycket begränsad möjlighet för regeringen att utfärda föreskrifter om 

verkställighet av lag, s.k. verkställighetsföreskrifter, enligt 8 kap. 13 § RF. Vad som är möjligt 

med verkställighetsföreskrifter på skatteområdet är vida omdiskuterat huvudsakligen med 

beaktande av förbudet att delegera skattenormgivningskompetens. 218  Det får heller inte 

beslutas något som kan upplevas som ett nytt åläggande för den enskilde. I doktrinen har 

framförts att det inte räcker med en ramlagstiftning vars innehåll ges genom föreskrifter, 

riksdagen måste enligt flertalet uttalanden anpassa sig till en någorlunda uttömmande 

reglering i lag.219 Frågan om huruvida de mer omfattande dokumentationskraven som följer 

av SFF och Skatteverkets riktlinjer och meddelanden är bindande för skattebetalarna kan inte 

som rättsläget ser ut besvaras med säkerhet. Det kan därför enligt min mening diskuteras om 

det härigenom inte är möjligt för bolagen att upprätta den dokumentation som de själva anser 

vara tillräckligt enligt lagkravet.220  Det kan vidare, som konstateras ovan, påvisas att det inte 

föreligger några sanktionsmöjligheter eller påtryckningsmedel för Skatteverket att få in en 

”tillräcklig” dokumentation från bolagen, utöver ett föreläggande eller föreläggande vid vite. 

Det är således inte överhuvudtaget möjligt för Skatteverket att åberopa oriktig uppgift bara för 

att en dokumentation inte uppfyller dokumentationskraven ur ett formaliaperspektiv. Slutligen 

föreligger som i fallet ovan alltid oriktig uppgift om den tillämpade internprissättningen anses 

felaktig av Skatteverket vid en revision.  

Som ovan framgått är det är inte Skatteverkets avsikt eller önskan att 

internprissättningsdokumentation ska bifogas deklarationen.221 Väljer bolag ändå att skicka in 

all sin dokumentation med deklarationen, måste de hänvisa till uppgifterna i deklarationen för 

att väcka skatteverkets utredningsskyldighet. Väcks inte den, och dokumentationen dessutom 

inte stämmer överens med verkligheten föreligger oriktig uppgift.   

Det kan tänkas att det idag utgör en konst för bolagen och deras skatteombud att författa 

öppna yrkanden som innehåller precis så mycket information att Skatteverkets 

utredningsskyldighet väcks och oriktig uppgift därigenom utesluts.  En sådan omsorgsfullt 

upprättat dokumentation kan med fördel bifogas, och hänvisas till, i deklarationen, varför 

bolagen torde föredra ett sådant handlingssätt för att undvika efterbeskattning och 

skattetillägg. Detta trots att skattetillägg ska tillämpas restriktivt i dessa fall beroende på 

internprissättningens icke exakta vetenskap. 222  Visserligen spås inte lika många bolag 

                                                 
216 Se kapitel 2.2.1. 
217 Se kapitel 2.4 och t.ex. RÅ 2002 ref. 20, RÅ 2002 not. 117, RÅ 2003 ref. 4, RÅ 2005 not. 4 och RÅ 2008 ref. 

51 där beloppet var orimligt i förhållande till företagets totala omsättning varför Skatteverkets 

utredningsskyldighet hade väckts. 
218 Jfr kapitel 3.2.1 och Hultqvist, Om föreskriftsregleringen angående dokumentationskravet vid 

internprissättning, SvSkT 6-7/2007 s. 405. 
219 Jfr Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 149 ff. 
220 Se Hultqvist, Om föreskriftsreglering angående dokumentationskravet vid internprissättning,  

SvSkT 6-7/2007 s. 407. 
221 Se kapitel 3.3. 
222 Se kapitel 3.1 och prop. 2005/06:169 s. 116. 
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omfattas av de nya dokumentationsreglerna, men den administrativa bördan torde bli 

ohanterlig för Skatteverkets begränsade resurser på gruppen för internprissättning om 

samtliga multinationella koncerner, fasta driftställen, handelsbolag och kommanditbolag som 

omfattas i framtiden bifogar all sin internprisdokumentation. Denna dokumentation kan 

utifrån de utvidgade dokumentationsreglerna dessutom antas komma att bli mer omfattande i 

antal sidor och uppgifter. 

I RÅ 1984 1:16 (Edet-målet) ansågs inte någon felprissättning av ränta på koncerninternt 

lån föreligga. Skiljaktigt regeringsråd menade dessutom att det inte förelåg någon sådan 

oriktig uppgift som kunde föranleda efterbeskattning och skattetillägg eftersom bolaget hade 

bifogat sin årsredovisning till deklarationen, vilken borde ha aktualiserat Skatteverkets 

utredningsskyldighet då den dels innehöll uppgifter om att moderbolaget haft långfristiga 

fordringar på dotterbolagen som redovisats i en klumpsumma under anläggningstillgångar, 

dels uppgift om att dessa inte hade ränteberäknats. Årsredovisningen ansågs enligt den 

skiljaktige utgöra bevismedel som borde ha väckt Skatteverkets utredningsskyldighet.  

 

5.3.4 Upprättad dokumentation och internprissättningsmodell har kommunicerats med 

Skatteverket 
 

Det finns idag huvudsakligen två alternativ för ett bolag att diskutera sin internprissättning 

med Skatteverket. Dels genom prissättningsbesked, Advance Pricing Agreements, s.k. APA:s 

där OECD utarbetat riktlinjer och dels genom arbetsmodellen fördjupad dialog. En APA 

ansöker bolaget om hos Skatteverket och är, om den accepteras, bindande för både 

Skatteverket och bolaget under en viss tidsperiod, medan Fördjupad dialog endast avser just 

en dialog där inget som uttalas officiellt är bindande för någon. Då prissättningsbesked utgör 

en bindande överenskommelse lämnas det utanför denna framställning.223  

Som ovan framgått innefattar officialprincpen en serviceskyldighet för myndigheterna. 

Som ett led i att efterleva denna samt tillhandahålla ett modern arbetssätt, har Skatteverket 

infört arbetsmodellen Fördjupad dialog.224 Det övergripande syftet med arbetsmodellen är att 

bidra till att storbolagens redovisning av skatter och avgifter ska bli rätt från början. 225 

Förfarandet utgör således en service från Skatteverket gentemot dessa bolag där Skatteverket 

kan ta emot och besvara skriftliga frågor kring t.ex. komplexa och svårbedömda skattefrågor, 

stödja bolaget i dess interna arbete med att säkerställa system och rutiner så att rätt uppgifter 

kan lämnas till Skatteverket samt hjälpa bolaget att minska osäkerheten om vilka skatter och 

avgifter de ska betala genom att ge tydliga och snabba svar. Värt att poängtera är att endast 

allmänt hållna och att endast generella svar kan ges till bolagen.  

Om vi tänker oss in i följande situation. Ett bolag har upprättat dokumentation över 

internprissättningen för en särskild transaktion enligt de regler och riktlinjer som finns 

tillgängliga. Bolaget har till och med diskuterat vilken prissättning som anses följa av 

armlängdsprincipen med Skatteverket inom ramen för arbetsmodellen Fördjupad dialog, som 

inte haft något att invända mot vare den valda metoden. Året efter inleder Skatteverket en 

revision av den genomförda transaktionen, varpå revisorn för Skatteverket anser att 

prissättningen inte motsvarar ett armlängdspris och korrigerar bolagets inkomst enligt 14 kap. 

                                                 
223 OECD:s riktlinjer för prissättningsbesked finns i bilagor till OECD:s Transfer Pricing Guidelines. För vidare 

läsning hänvisas till bl.a. Dahlberg, Internationell beskattning, s. 183. 
224 Arbetsformen bygger på en modell utarbetad av OECD Co-operative Compliance, med det övergripande 

syftet att öka regelefterlevnaden, se Hambre, Kristoffersson, Offentlighet och sekretess på skatteområdet 2015, 

SvSkT 2015:5 s. 560. 
225 Skatteverket, Skatteverkets Riktlinje för fördjupad dialog, 2014, Dnr 131 409414-13/111 punkt 1 (fortsatt 

förkortat Riktlinjer för Fördjupad dialog). 



 45 

19 § IL. De tjänstemän som bolaget haft kontakt med har vid tiden för revisionen gått i 

pension eller slutat av andra orsaker.  

Det kan följaktligen enligt min mening diskuteras huruvida skriftliga svar från Skatteverket 

är bindande vid en eventuell revison av bolags internprissättning. Svaret torde bli nekande då 

riktlinjerna för arbetsmodellen inte tillåter ställningstagande svar. Risken för att det kan 

inträffa är dock inte obefintlig. För ett bolag vore det ytters kontroversiellt om Skatteverket i 

det stora hela generellt accepterat en viss prissättningsmodell i dialog, för att senare 

underkänna densamma vid en revision. Då svaret från Skatteverket inte är bindande torde det 

inte påverka bedömningen av oriktig uppgift men internprissättningen kan fortfarande bli 

föremål för revision av Skatteverket, och anses felaktig i förhållande till armlängdsprincipen. 

Utrymmet för att dokumentationen inte är tillräcklig torde dock minska i de fall den 

kommunicerats med Skatteverket.  

Skatteverket har ingen möjlighet att inom ramen för Fördjupad dialog begära att få ta del 

av material eller uppgifter eller på annat sätt genomföra kontroller. 226  På det sätt 

dokumentationsreglerna är utformade idag finns ingen urvalsfunktion för Skatteverket av 

vilka interntransaktioner som borde bli föremål för revision. Urvalet sker mer eller mindre på 

måfå. Det torde därför vara ytterst tveksamt om inte Skatteverket nyttjar att vissa bolag 

kontaktar dem för rådgivning då de stött på problem med sin internprissättning för sitt urval. 

Arbetsmodellen kan enligt min mening utgöra ett utmärkt instrument för att kartlägga risker 

för skatteundandragande. Att Skatteverket inte får begära in material eller uppgifter i ett 

dialogförfarande är en sak, det finns däremot inget som säger att verket inte kan förelägga 

bolaget att inkomma med dessa uppgifter genom att inleda en revision. I så fall övergår i 

praktiken bevisbördan för att internprissättningen är armlängdsmässig till bolaget oavsett om 

det gäller ordinarie beskattning eller efterbeskattning, vilket torde vara märkbart betungande 

för ett bolag som bara önskat råd. Konsekvensen torde vara att inget bolag vill presentera sig 

vid en eventuell dialog med Skatteverket. Hur Skatteverket då ska veta om bolaget i fråga är 

ett sådant storbolag som servicen riktas till är oklart.  

Räknefel kan tänkas vara vanligt förekommande vid dokumentering av komplexa 

transaktioner. Det är därav av intresse att utreda konsekvenserna av ett felräknat belopp i 

internprissättningsdokumentationen. Om den felaktiga beräkningen förekommit i det material 

som kommunicerats med Skatteverket, utan att vare sig Skatteverket eller skattebetalaren 

uppmärksammat felaktigheten, är frågan vem som lider skada av felräkningen. Säg att den är 

av betydande belopp. Har Skatteverkets utredningsskyldighet aktualiserats eller föreligger 

oriktig uppgift? Eftersom skriftligt material som upprättats inom ramen för den fördjupade 

dialogen inte utgör underlag för bestämmande av skatt enligt HFD, utan endast en 

kontinuerlig rådgivning, torde varken Skatteverkets utredningsskyldighet eller den 

skattskyldiges uppgiftsskyldighet vara aktuell i dessa fall. Bolagen har ingen skyldighet att 

lämna uppgifter till Skatteverket och Skatteverkets utredningsskyldighet omfattar endast 

bestämmandet av slutlig skatt.227 Således får räknefel ingen konsekvens i dessa fall. Skillnad 

är som ovan påvisat om materialet bifogats och hänvisats till i deklarationen. 

 

5.3.5 Det finns ingen upprättad dokumentation 
 

När ett bolags internprissättning är väldokumenterad finns ett gediget material att granska för 

att utreda huruvida en prissättning är affärsmässig eller inte. Antalet invändningar mot 

materialet torde kunna vara flera, det svåra för Skatteverket har visat sig vara att kunna göra 

sannolikt att en annan prissättning än den bolaget valt ligger närmare ett pris som oberoende 

                                                 
226 Se Skatteverkets riktlinjer för fördjupad dialog, punkt 8. 
227 Se kapitel 2.4. 
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parter hade avtalat. Tänker vi oss då att ett bolag inte har upprättat någon dokumentation finns 

inget material för Skatteverket att göra invändningar mot. Inte heller kan bolagets bedömning 

utgöra ett jämförelsematerial som Skatteverket kan utgå från och göra vissa justeringar i. Det 

blir således betydligt svårare för Skatteverket att uppfylla sin bevisbörda och uppnå sitt 

beviskrav i dessa situationer. Det finns i detta sammanhang enligt min uppfattning anledning 

att ifrågasätta varför inte några sanktioner eller andra påtryckningsmedel föreslagits av 

Skatteverket. En omvänd bevisbörda i dessa fall hade troligen påverkat bolagen i rätt riktning 

och hjälpt Skatteverket att besluta om en korrekt beskattning. Omvänd bevisbörda är vanligt 

förekommande i andra länder då dokumentationsskyldigheten inte uppfyllts.228  

Som Skatteverket föreslagit ska detaljbestämmelserna om vad internprisdokumentationen 

ska innehålla fortsatt finnas i SFF, som utökas med med tretton nya paragrafer, utöver att 9 

ka. 9 § SFF skrivs om. Det kan aldrig vara fråga om oriktig uppgift för att utfyllnadsreglerna 

till SFL inte uppfyllts. Inte heller om den generella dokumentationsskyldigheten i SFL inte är 

uppfylld. Det kan enligt min mening därför vara nödvändigt att föra upp vad som stadgas i 

SFF till SFL och kombinera dokumentationsskyldigheten med någon form av avgift för de 

fall någon av den efterfrågade informationen saknas, för att inte regleringen ska bli helt 

tandlös. 

Som ovan har visats är verkligheten enligt min mening dock en annan. Det är klart att ett 

bolag som inte har någon internprissättningsdokumentation, trots att reglerna funnits på plats 

sedan 2007 verkar misstänksamt. Detta särskilt eftersom skattekonsulter mer än gärna 

informerar om vikten av denna typ av dokumentation om Skatteverket inleder en revision 

över internprissättningen i en koncern. Som Skatteverkets utredning av reglerna visade 2014 

har de flesta bolagen kunskap om att dokumentationen måste upprättas i vissa fall.  

När en väl underbyggd dokumentation finns är det som lättare för ett bolag att visa att 

prissättningen följer av armlängdsprincipen, motbevisning finns således varför Skatteverkets 

bevisbörda blir svårare att uppfylla. Finns ingen bevisning hamnar Skattebetalaren således 

automatiskt i ett sämre bevisläge. Samma bedömning torde kunna konstateras av den praxis 

som redovisats. 

 

  

                                                 
228 Se Skatteverkets internationella jämförelse i Bilaga 3 till rapporten Utvärdering av reglerna om 

dokumentationsskyldighet vid internprissättning, 2014-10-13. 
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6. Slutsatser och avslutande reflektioner 

6.1 Internprissättningsdokumentationens betydelse för bevisprövningen 
 

På det sätt dokumentationsreglerna är utfärdade per idag är det enligt min mening svårt att 

säga att en dokumentationsskyldighet innefattande vissa formkrav föreligger. 

Lagbestämmelserna i SFL utgör ramlag och kompletteras av föreskrifter i SFF. Det kan 

tyckas att det av den anledningen inte finns någon skyldighet för bolagen att upprätta en 

dokumentation enligt vad som följer av förordningen, utan att det räcker att upprätta en 

dokumentation som uppfyller det allmänna kravet i SFL. Tas en sådan utgångspunkt står det 

fritt fram för förtagen att upprätta dokumentationen på det sätt de själva vill. Framförallt med 

tanke på att Skatteverket inte har möjlighet att besluta om några sanktioner om de anser att 

dokumentationen är bristfällig och internprissättningen inte ska korrigeras enligt 14 kap. 19 § 

IL. 

Utifrån det ovan anförda kan jag konstatera att det finns flertalet tänkbara scenarion där 

internprisdokumentationen ändå kan få betydelse för bevisprövningen. Huvudsakligen har jag 

kunnat urskilja två kategorier. Antingen finns en väl underbyggd dokumentation som 

överensstämmer med gällande rätt enligt SFL och SFF, eller så är dokumentationen bristfällig 

i förhållande till gällande rätt, alternativt icke existerande. 

Om dokumentationen är bristfällig, eller om bolaget inte har någon dokumentation alls kan 

följande konstateras. Det finns, enligt min mening, två sidor av att ett bolag inte har någon 

internprisdokumentation. Dels att bolaget hamnar i ett sämre bevisläge eftersom det är lättare 

för Skatteverket att påvisa en felaktig prissättning om bolaget inte skriftligen motiverat hur de 

kommit fram till hur prissättningen följer armlängdsprincipen. Dels att det indikerar att 

bolaget inte är pålästa gällande internprissättning och dess regelverk över lag. Finns ingen 

internprissättningsdokumentation torde Skatteverket bli uppmärksammat på bolagets 

bristande regelefterlevnad och av den anledningen misstänka en felaktig prissättning och 

inleda en revision. Samma slutsats torde kunna dras om ett bolag inte lämnat några vidare 

upplysning gällande internprissättningen i inkomstdeklarationen, kontra ett bolag som lämnar 

utförliga upplysningar härom.  

Kontrollarbetet försvåras för Skatteverket när dokumentationskravet inte är uppfyllt. 

Bevisbördan för att prissättningen är felaktig åligger Skatteverket och den information som 

krävs för att uppfylla bevisbördan kan vara svår för Skatteverket att få ta del av om en 

internprissättningsdokumentation inte upprättats. Påtryckningsmedlen är som framgått 

nästintill obefintliga, bolaget kan i värsta fall föreläggas att vid vite att inkomma med 

uppgifterna. Finns ingen dokumentation är påtryckningsmedlet aningen tandlöst, såtillvida 

bolaget inte snabbt väljer att upprätta en dokumentation. Fråga är dock om bolagen väljer att 

göra det, eftersom dokumentationen i vissa fall snarare kan hjälpa Skatteverket att konstatera 

att prissättningen vid en första anblick ser felaktig ut.  

Sammanfattningsvis torde ändå enligt min mening en bristfällig eller saknad 

internprissättningsdokumentation medföra ett sämre bevisläge för skattebetalaren. Av vad 

som framkommit ovan har bolagen haft störts framgång i de mål där en väl underbyggd 

dokumentation kunnat visas. Skatteverket får därigenom betydligt svårare att visa att bolagets 

prissättningsmetod inte är förenligt med armlängdsprincipen i 14 kap. 19 § IL samt att den 

alternativa metod som verket presenterar bättre motsvarar vad som avtalats mellan oberoende 

parter.  

Om det finns en tillfredsställande dokumentation över den valda prissättningsmetoden, som 

är väl underbyggd och motsvarar gällande regelverk, blir det svårare för Skatteverket att 

argumentera mot bolaget. I dessa fall har Skatteverket en betydligt brantare uppförsbacke, 

eftersom en än mer övertygande bevisning krävs för att verkets uppfattning ska anses vara 
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mest korrekt av domstolen. Domstolen har ju som ovan framhållits uttryckt att ett bolag som 

utgångspunkt torde känna till den bransch där bolaget verkar bättre än Skatteverket.  

När Skatteverket utvärderade dokumentationsreglerna år 2014 ansåg verket att 

dokumentationen ger en bra överblick av bolags internprissättning och underlättar för 

kontrollarbetet. Hur stort värde som egentligen läggs vid själva dokumentationen av 

domstolarna är dock enligt min mening inte klart. I flera fall menar domstolen att det krävs en 

helhetsbedömning av aktuella affärsstrukturer samt parternas transaktioner med varandra för 

att kunna avgöra om en prissättning kan korrigeras enligt 14 kap. 19 § IL eller inte.229 Om det 

är den uppfattningen som ska användas som utgångspunkt är det omöjligt som bolag att vara 

säker på att allt har gjorts rätt gällande internprissättning. En helhetsbedömning torde ju ändå 

kunna leda till något annat. Min åsikt är att Skatteverket inte både kan äta kakan, och ha 

kakan kvar. Det är inte rimligt att de bolag som träffas av dokumentationsreglerna först ska 

göra allt för att rätt dokumentation ska vara upprättad, för att verket senare ska kunna tillämpa 

en helhetsbedömning för att konstatera att dokumentationen inte har någon betydelse.  

Med utgångspunkt i att bolagen vill göra rätt för sig i skattehänseende är det till följd av 

legalitetsprincipen viktigt att dessa vet hur de ska förfara för att undvika ett oriktigt 

uppgiftslämnande, samtidigt som en avvägning måste göras mot Skatteverkets administrativa 

förmåga att behandla den information bolagen vill och bör lämna in. För att ett bolag ska 

undvika att lämna oriktig uppgift i inkomstdeklarationen gällande sin internprissättning måste 

ett öppet yrkande lämnas, där Skatteverkets utredningsskyldighet aktualiseras. Det innebär 

som ovan konstaterats att internprissättningsdokumentationen antingen måste hänvisas till, 

eller bifogas, deklarationen. I dessa fall utgår således materialet underlag till bestämmande av 

skatt, varför i teorin oriktig uppgift kan förekomma rent formellt, under förutsättning att 

dokumentationskravens innebörd är fastställt. Några mål där detta prövats har jag däremot 

inte sprungit över. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att internprissättningsdokumentationen är ett 

nödvändigt instrument för bolagen för att påvisa att tillämpad internprissättningsmetod 

överensstämmer med armlängdsprincipen i bevisprövningen. På samma sätt som den utgör ett 

nödvändigt instrument för Skatteverkets kontrollfunktion, och även ett material för 

Skatteverket att utgå från vid bedömningen av armlängdsprincipens innebörd i det enskilda 

fallet. Det som är avgörande i bevishänseende är den som kan visa att, egentligen samma 

internprissättning, är rätt, eller fel. Härvidlag är vem som har bevisbördan avgörande för vem 

som vinner, respektive förlorar, målet när beviskravet inte uppfylls. Av materialet ovan 

framgår det enligt min mening vara till skattebetalarens fördel att ha en välordnad 

internprissättningsdokumentation färdig den dagen Skatteverket begär att få ta del av den, då 

det är Skatteverket som har bevisbördan för att prissättningen är felaktig. Ur ett bevisrättsligt 

perspektiv är det följaktligen till skattebetalarens nackdel om det inte finns någon 

dokumentation, eller om den är bristfällig, eftersom bevisbördan i dessa fall i regel hoppar 

över på skattebetalaren i praktiken, då det är den part som har lättast att förebringa bevisning 

som har att göra det. 

 

6.2 De nya dokumentationskravens betydelse för bevisprövningen 
 

Min uppfattning är att de nya dokumentationsreglerna torde införas i svensk rätt likt det 

förslag Skatteverket presenterat, då dokumentationsreglerna är baserade på OECD:s riktlinjer 

sedan dess införande 2007. Vissa ändringar kommer med all sannolikhet att förespråkas av de 

olika remissinstanserna, främst beträffande det faktum att vad som specifikt bör ingå i 

                                                 
229 Se kapitel 5.3.2. 
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dokumentationen framgår av SFF (som inte utgör lag) och att dessa regler fortfarande 

kommer att få preciseras ytterligare av Skatteverket genom föreskrifter.  

De problem som enligt min mening uppstår är för bolagen att veta vilken dokumentation 

som krävs av dem för att kraven enligt SFL ska anses uppfyllda. Samma diskussion fördes 

som ovan visat redan vid reglernas första införande 2007.230 Sannolikheten är således stor att 

bolagen kommer att ta det säkra före det osäkra och antingen själva anställa experter på 

området, eller anlita sådana konsulter externt. Detta främst av den enkla anledningen att det 

gäller transaktioner av omfattande belopp som genom en eventuell korrigering enligt 14 kap. 

19 § SFL kan föranleda stora skattemässiga konsekvenser för bolaget i fråga. De 

administrativa kostnaderna torde därför öka för dessa bolag jämfört med den kostnad som 

presenterades i Skatteverkets utvärdering av dokumentationsreglerna 2014. Min uppfattning 

är även att kostnaderna kommer att minska för de små och medelstora bolag som inte längre 

omfattas av dokumentationskravet. Till följd av detta torde konsulternas uppdrag gällande 

internprissättningsdokumentation för små och medelstora bolag att bli färre. 

De nya dokumentationsreglerna medför dock att dokumentationens innehåll specificeras 

och utvidgas genom att två delar ska upprättas, en koncerngemensam del och en 

företagsspecifik del. Som ovan visats i kapitel 3.3.1 är den information som ska lämnas 

mycket omfattande. Till det kommer att information ska lämnas på av Skatteverket fastställda 

formulär för att vidare informationsutbyte mellan skattemyndigheterna ska kunna ske 

internationellt. Eftersom de nya dokumentationsreglerna medför att dokumentationskraven 

blir mer omfattande för de bolag som träffas, torde eventuella ursäkter för bolagen att inte ha 

någon internprissättningsdokumentation bli färre. 

De administrativa kostnaderna är en av de aspekter som OECD beaktat vid utformningen 

av reglerna och att dessa noga balanseras mot Skatteverkets kontrollmöjligheter. 231   Till 

denna del anser jag att arbetet inom BEPS-projektet nått framgång. Färre bolag kommer i och 

med de nya föreslagna reglerna behöva upprätta internprissättningsdokumentation och de som 

behöver göra det är stora multinationella koncerner vars omsättning är betydande. 

Kostnaderna för att upprätta en adekvat dokumentation och beakta regelefterlevnaden torde i 

dessa bolag vara prioriterad. Den administrativa kostnaderna för denna regelefterlevnad torde 

enligt min mening inte vara speciellt stor i förhållande till de aktuella transaktionernas storlek.  

När dokumentationen finns på plats senast i och med deklarationsinlämnandet är 

Skatteverkets kontrollmöjligheter av denna stora, främst med syfte på att Skatteverket vid det 

laget dessutom torde ha klart för sig vilka bolag som bör kontrolleras, med tanke på att de 

bolag som träffas av, i och för sig CbCR-reglerna, måste anmäla detta till verket. Om bolaget 

då inte har en regelrätt internprissättningsdokumentation måste anses misstänksamt, varför 

Skatteverket med fog kan tänkas inleda en revision. 

Fråga blir enligt min mening om den utvidgade informationen medför att Skatteverkets 

utredningsskyldighet i fler fall kommer att aktualiseras och att antalet fall där oriktig uppgift 

föreligger följaktligen reduceras, främst då min uppfattning är att de ca 75 bolag som kommer 

att omfattas av de utvidgade dokumentationsreglerna kommer att bifoga all sin 

internprissättningsdokumentation till inkomstdeklarationen för att undgå ett oriktigt 

uppgiftslämnande, och därigenom efterbeskattning och skattetillägg. 

Vad dokumentationskravet egentligen omfattar i svensk rätt är enligt min mening 

fortfarande oklart. Som bl.a. Hultqvist framhållit är det nödvändigt att analysera föreslagna 

lagändringar genom ett ”normfilter” för att se vad som i slutändan finns kvar. Enligt min 

mening står principen om Nullum tributum sine lege, ingen skatt utan stöd i lag, överordnad 

föreskrifter som lämnas i förordning och föreskrifter. Vad som då enligt min mening är det 

                                                 
230 Se kapitel 3.2 med hänvisning till Hultqvist, Föreskriftsregleringen angående dokumentationskravet vid 

internprissättning, SvSkT 2007 s. 408. 
231 Se kapitel 3.3. 



 50 

som föreslås införas i SFL, nämligen det nya kapitlet 33 a i SFL gällande land-för-land-

rapporter och det nya innehållet i 39 kap. 15, 16 och 16 a-f §§ SFL, är de bestämmelser som 

den enskilde behöver efterleva. Lagreglerna är för visso omfattande, men reglerar 

huvudsakligen egentligen bara vem som är och inte är skyldig att upprätta en 

internprissättningsdokumentation, vad som är en oväsentlig transaktion och vid vilken 

tidpunkt dokumentationen ska vara upprättad. Gällande innehållet står formuleringen fast. 

Dokumentationen ska enligt 39 kap. 15 § SFL fortfarande bara innehålla de uppgifter som 

behövs. Slutsatsen är följaktligen att det står ett bolag fritt att upprätta en dokumentation 

innehållande den information som bolaget anses behövs. 

 

6.3 Avslutande reflektioner 
 

Skatteverket har framhållit att dess kontrollmöjligheter är svåra gällande internprissättning. 

Det är därför svårt för mig att förstå varför det inte har föreslagit bättre påtryckningsmedel för 

att få in den information som krävs för en adekvat bedömning av slutlig skatt. Den motivering 

som lämnats i lagförslaget till att så inte gjorts är för mig tunn. Skatteverket hade istället 

exempelvis kunnat föreslå att internprissättningsdokumentationens innehåll skulle 

specificeras i i SFL, istället för som nu i SFF. Då hade det enligt min mening varit möjligt att 

kunna tillämpa denna ”lista” för att kunna bocka av och uppgifter som inte lämnats. Detta 

hade exempelvis även kunnat förenas med en avgift för varje del av informationen som 

saknades, även förlägganden hade kunnat utfärdas lättare då Skatteverket kan peka på vilken 

information som de facto saknas. Det hade utgjort ett effektivt påtryckningsmedel för att tillse 

att Skatteverket får ta del av den dokumentation de behöver för att utvärdera om 

prissättningen är armlängdsmässig. Härigenom skulle även oriktig uppgift kunna föreligga 

formellt. I andra länder tar redan skattemyndigheterna ut en avgift om information om ett 

bolags internprissättning saknas. Om dessutom en upplysningsplikt skulle införas i Sverige 

för internprissättningstransaktioner, något som också redan finns i flera andra länder, genom 

exempelvis en ruta i deklarationen likt ”vi omfattas av 

internprissättningsdokumentationsreglerna och har upprättat en dokumentation i enlighet med 

dessa” hade frågan om oriktig uppgift blivit betydligt lättare att avgöra. Har ett bolag kryssat i 

en sådan ruta och sedan inte upprättat någon internprisdokumentation som Skatteverket kan ta 

del av vid en kontroll, föreligger även då en oriktig uppgift rent formellt. Om sedan 

prissättningen är felaktig föreligger oriktig uppgift också materiellt. Att oriktig uppgift 

föreligger formellt innebär dock inte att en internprissättning de facto är fel. Det vore därför 

enligt min mening för betungande för bolaget om även bevisbördan för prissättningens 

riktighet hoppar över i dessa fall, på det sätt som till viss del förespråkas av OECD. 

Min slutsats av denna undersökning är dock till viss del samstämmig med Skatteverket. 

Den nya utformningen av dokumentationskravet kommer nämligen enligt min mening 

resultera i att de få bolag som fortsättningsvis kommer att omfattas i Sverige inte kommer att 

riskera skattetillägg på så omfattande belopp som transaktionerna avser. För att undvika det 

krävs som ovan konstaterats att Skatteverkets utredningsskyldighet aktualiseras. Det gör den 

genom att internprissättningsdokumentationen bifogas deklarationen, oavsett om Skatteverket 

vill det eller inte. Internprissättningsdokumentationen är det yttersta bevismedlet vid 

internrpissättningsrevision. Det är därför inte nödvändigt med några ytterligare sanktioner. 

Det ska bli intressant att följa den fortsatta utvecklingen. 
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Käll- och litteraturförteckning 
 

 

Offentligt tryck 

 
Propositioner 

 

Prop. 1918:283 Om förslag till förordning angående vissa ändringar i förordningar 

den 28 oktober 1910 om taxeringsmyndigheter och förfarandet vid 

taxering m.m. 

Prop. 1926:18 Om beskattning av inländska juridiska personers inkomst och 

förmögenhet. 

Prop. 1927:102 Om förslag till kommunalskattelag m.m.  

Prop. 1928:213 Om förslag till kommunalskattelag m.m. 

Prop. 1965:126 Om ändring i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid, 

m.m. 

Prop. 1971:10 Om förslag till skattebrottslag, m.m. 

Prop. 1973:90 Om förslag om ny regeringsform och ny riksdagsordning samt till 

ändringar i successionsordningen och tryckfrihetsförordningen.  

Prop. 1977/78:136 Om ändrade regler för skattetillägg m.m. 

Prop. 1982/83:73 Om utvidgad uppgiftsskyldighet vid vissa utlandsbetalningar m.m. 

Prop. 1989/90:74 Om ny taxeringslag m.m. 

Prop. 1993/94:151 Rättssäkerhet vid beskattningen. 

Prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte-och tullområdet, m.m. 

Prop. 2005/06:169 Effektivare skattekontroll m.m. 

Prop. 2009/10:17 Prissättningsbesked vid internationella transaktioner. 

Prop. 2010/11:165 Skatteförfarandet. 

Prop. 2015/16:29  Om en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om 

finansiella konton med bl.a. förslag till de författningar som krävs 

för att införliva OECD:s globala standard för automatiskt 

informationsutbyte om finansiella konton. 

 

Statens offentliga utredningar 

 

SOU 1926:18 Betänkande angående beskattning av inländska juridiska personers 

inkomst och förmögenhet. 

SOU 1969:42 Skattebrotten. 

SOU 2013:62 Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i 

skatteförfarandet. 

 

Regeringsbeslut  

 

Fi2015/04870/S3 Skatteverket får i uppdrag att, avseende genomförandet av OECD-

standarden för dokumentation vid internprissättning, göra en 

analys av vilka ändringar som kan behöva göras i svensk rätt med 

anledning av OECS:s nya standard för dokumentationsskyldighet 

vid internprissättning och land-för-land-rapportering samt 

informationsutbytet av land-för-land-rapporterna. 
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