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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

En stor del av handeln i världen sker inom internationella koncerner1 och det finns möjlighet 

för multinationella företag att på flera sätt utnyttja de skillnader som finns mellan olika länders 

skattesystem för att minska sin skattebelastning. Ett område som skattemyndigheter världen 

över försöker reglera är den prissättning som sker inom koncerner av deras interna 

transaktioner. Området benämns internprissättning och har fått stort fokus under senare år. I 

Sverige är det vanligt att istället använda det engelska begreppet transfer pricing eller 

förkortningen TP. Internprissättningsområdet omfattar skattemässiga regler för att säkerställa 

att koncernföretagen använder sig av en acceptabel prissättning. 

 

Det är framför allt Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) som 

driver arbetet på området framåt. 2  Centralt på internprissättningsområdet är 

armlängdsprincipen som OECD:s medlemsländer har accepterat som princip för korrekt 

koncernintern prissättning.3 Principen innebär att koncernintern prissättning ska ske som om 

företagen befann sig på en armlängds avstånd från varandra, vilket är detsamma som att 

transaktionen skulle skett mellan två parter som är oberoende från varandra.4 När transaktioner 

sker mellan parter som är oberoende påverkas deras prissättning av olika marknadskrafter. Man 

antar därför att en sådan prissättning är marknadsmässig. När transaktionerna sker inom en 

koncern existerar däremot inte samma marknadskrafter mellan koncernföretagen och de har 

därmed större valfrihet i sin prissättning.5 För att skapa en enhetlig tillämpning mellan länderna 

vid bedömning av vad som är armlängdsmässigt har OECD släppt riktlinjer för 

internprissättning, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 

Administrations 2017. 

 

Om prissättningen avviker från vad som är marknadsmässigt blir företagens vinst större eller 

mindre än vad den annars skulle varit vilket i sin tur påverkar hur mycket skatt som ska betalas. 

Att kunna allokera vinster på ett sådant sätt ger multinationella koncerner möjlighet till 

                                                 
1 Prop. 2005/06:169, s. 87. 
2 Norell och Billgert, 2010, s. 59. 
3 OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017 (härefter 

Riktlinjerna), p. 1.14. 
4 OECD Model Tax Convention (härefter Modellavtalet), artikel 9. 
5 Riktlinjerna, p. 1.2 
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skatteplanering och det är bland annat för att hantera dessa situationer som det har införts regler 

om internprissättning.6  

 

Om ett svenskt företags resultat blivit för lågt på grund av avtalsvillkor med ett utländskt företag 

som det är i intressegemenskap med, som avviker från vad oberoende företag skulle ha avtalat, 

kan korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) användas. Regeln 

innebär att företagets resultat justeras efter vad som skulle ha avtalats mellan oberoende företag. 

Korrigeringsregeln förklarar emellertid inte hur bedömningen av vilka villkor som hade avtalats 

mellan oberoende parter ska göras.  

 

Det har inte funnits några riktlinjer för hur företagens finansiella transaktioner mellan varandra 

ska prissättas enligt armlängdsprincipen. Finansiella transaktioner som exempelvis 

lånetransaktioner är dessutom en stor del av de transaktioner som sker mellan företag i 

intressegemenskap. Företagens prissättning av koncerninterna lån kan bli problematisk om 

räntan avviker från vad som är marknadsmässigt. Befinner sig det låntagande företaget i ett 

högskatteland och det långivande företaget i ett lågskatteland minskar koncernens 

skattebelastning. Det långivande och lågbeskattade företagets beskattningsunderlag blir högre 

och det låntagande företagets beskattningsunderlag blir lägre. På så sätt kan vinstmedel flyttas 

från högbeskattade till lågbeskattade länder.7 Det emellertid inte endast i syfte att minska sin 

skattebelastning som företag frångår armlängdsprincipen i sin prissättning. Reglernas 

komplexitet och oklarhet om vad som gäller kan medföra att företag gör felaktiga prissättningar 

av misstag. Många företag försöker följa armlängdsprincipen och ta till höga marginaler för att 

slippa dyra processkostnader och risken för dubbelbeskattning.8 

 

När det kommer till ränta på koncerninterna lån är ett problem vad som utgör en jämförbar 

transaktion som kan ligga till grund för vad som är en jämförbar och marknadsmässig ränta. 

Enligt armlängdsprincipen och OECD:s riktlinjer för internprissättning ska 

koncerntillhörigheten inte beaktas vid bedömningen.9 I svensk rättspraxis har emellertid även 

koncerninterna faktorer tagits i beaktning och Skatteverket anser att vissa koncerninterna 

faktorer alltid har en inverkan på vad som är ett armlängdsmässigt pris för lån.10 

                                                 
6 Dahlberg, 2014, s. 176, Burmeister, 2016, s. 18. 
7 Monsenego, 2013, s. 17-20. 
8 Tjernberg, 2017, s. 128-129. 
9 Riktlinjerna, p. 7.19. 
10 Skatteverkets ställningstagande 2010-09-28, dnr. 131 632628-10/111. 
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utifrån korrigeringsregeln och OECD:s riktlinjer utreda hur den 

rättsliga bedömningen av vad som är ett armlängdsmässigt pris för ränta på koncerninterna 

gränsöverskridande lån görs. Särskilt fokus kommer att ligga på i hur stor utsträckning det är 

förenligt med korrigeringsregeln att beakta koncerninterna förhållanden vid bedömningen. 

 

1.3 Metod och material 

1.3.1 Metod och rättskällor 

Det valda syftet för uppsatsen föranleder flera metodologiska svårigheter. Till att börja med 

består rättsområdet internprissättning av både juridik och ekonomi vilket innebär att även 

ekonomiska aspekter måste beaktas även uppsatsen inte har ett ekonomiskt perspektiv. Utöver 

det domineras området såväl i Sverige som internationellt av de riktlinjer för internprissättning 

som tagits fram av organisationen OECD.11 OECD:s material är ingen rättskälla i svensk rätt 

men området blir svårutrett om man bortser från materialet. Även användningen av 

Skatteverkets material samt domar från kammarrätterna är metodfrågor som behöver beaktas. 

Följande metod- och materialavsnitt belyser frågorna och tar ställning till hur källorna kommer 

att behandlas i uppsatsen. 

 

För att uppfylla uppsatsens syfte används en traditionell juridisk metod som innebär att 

systematisera och tolka innehållet i gällande rätt.12 Uppsatsen utgår från ett juridiskt problem 

och de allmänt accepterade rättskällorna används för att systematisera och fastställa vad som är 

gällande rätt. När det kommer till vilka rättskällor som är allmänt accepterade finns det ett antal 

principer som anger vilken ställning olika rättskällor har när man använder sig av juridisk 

argumentation. Enligt dessa ska man beakta lagar, föreskrifter och fasta sedvanerättsliga regler 

som rättskällor i juridisk argumentation medan förarbeten och prejudikat bör beaktas. Utöver 

detta får man även använda bland annat Skatteverkets vägledning, domar som inte utgör 

prejudikat samt rättsvetenskaplig litteratur.13 

 

                                                 
11 Tjernberg, 2017, s. 118. 
12 Peczenik, 1995, s. 33, Tjernberg, 2017, s. 122. 
13 Peczenik, 1995, s. 35. 
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Den valda metoden har inneburit att arbetet börjat med en insamling av relevant material. 

Därefter har materialet systematiserats för att uppställa utreda frågan på ett logiskt sätt. Utifrån 

materialet har en diskussion förts om innebörden av materialet och vad som är gällande rätt. 

 

Inom skatterätten är det främst lagens ordalydelse som ska beaktas. Det följer av 

legalitetsprincipen som föreskriver att skatt endast får tas ut med stöd av lag (8 kap. 2 § 2-3 st. 

regeringsformen (RF)) och uppsatsen utgår därför i första hand från lagtext.14 Lagens förarbeten 

har en i viss mån omdiskuterad betydelse på skatterättens område men har ändå betydelse för 

att se till lagstiftarens ändamål och syften med lagstiftningen.15 Man måste emellertid vara 

medveten om att förarbeten kan ge uttryck för politiska kompromisser och därför vara 

tveksamma som rättskälla i vissa fall. För uppsatsens syfte får förarbetena dock anses 

nödvändiga för att ge en bakgrund och förståelse för utformningen av lagreglerna. 

 

Vidare används svensk rättspraxis för att se hur lagen har tolkats av domstolarna. Det är främst 

Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) domar som är prejudicerande och kan användas som 

rättskälla. I många äldre rättsfall om otillåtna vinstöverföringar till koncernföretag i utlandet 

framgår inte om domstolen alls har tillämpat korrigeringsregeln och i övrigt är domskälen 

generellt sett kortfattade. Det är därför svårt att bedöma vad som varit relevant. Äldre lydelser 

av korrigeringsregeln skiljer sig från den nuvarande och därför används framför allt rättspraxis 

som gäller dess nuvarande lydelse. Det är endast ett fåtal gånger som HFD har prövat frågor 

som är av betydelse för uppsatsens syfte och därför studeras även domar från Kammarrätterna 

i viss mån för att se hur bedömningen av prissättningen har skett. Även om Kammarrätterna 

inte har till uppgift att föra rättsutvecklingen framåt kan det visa hur domstolarna har tolkat 

rättsläget och HFD:s avgöranden. Att Kammarrättsavgörandena på området är samstämmiga 

bör dock anses vara en förutsättning för att de ska kunna tillmätas värde.16 

 

Juridisk doktrin på internprissättningsområdet i form av artiklar och litteratur används för att 

tillföra perspektiv, tolkningar och kommentarer som är av värde för utredningen i uppsatsen. 

Internprissättningsområdet är dock i ständig förändring vilket gör att man måste iaktta viss 

försiktighet när man använder äldre doktrin. 

 

                                                 
14 Almgren och Leidhammar, 2016, s. 28-29, Burmeister, 2016, s. 179. 
15 Almgren och Leidhammar, 2016, s. 31. 
16 Kristoffersson, 2011, s. 849. 
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Därutöver används Skatteverkets material i viss utsträckning. Rättskällevärdet av detta är 

emellertid begränsat eftersom att vissa frågor inte har prövats av domstol utan endast visar 

Skatteverkets ståndpunkt. Skatteverket har även ett fiskalt syfte och deras material speglar inte 

alltid vad som är gällande rätt. Liksom med Kammarrätternas domar används Skatteverkets 

material i uppsatsen för att se hur de har tolkat rättsläget. Skatteverkets ståndpunkter och 

information kan även få stor betydelse i praktiken.17 

 

Uppsatsen behandlar frågan om prissättning av ränta på lån. För att kunna fastställa gällande 

rätt krävs en utredning av vad ränta är och hur ränta på lån i normala fall bestäms. För ändamålet 

används företagsekonomisk litteratur om finansteori men i det avseendet ges endast en 

översiktlig bild eftersom att uppsatsen inte gör anspråk på att täcka även de ekonomiska 

aspekterna av frågan. 

 

Den svenska korrigeringsregeln är en internrättslig bestämmelse som är inspirerad av artikel 9 

i OECD:s Model Tax Convention (modellavtalet) och riktlinjerna om internprissättning är en 

vägledning för artikeln. Även om skatteavtalen som bygger på modellavtalet är införlivade i 

svensk rätt är inte OECD:s modellavtal införlivat. Eftersom att det handlar om tolkning av en 

svensk intern skatteregel är traktaträtten och tolkning av skatteavtal inte något som berörs 

närmare. 

 

1.3.2 Särskilt om riktlinjernas ställning i svensk rätt 

OECD:s riktlinjer är framträdande när det kommer till frågor om internprissättning. De utgör 

emellertid inte någon svensk lag och en naturlig fråga blir därför vilken ställning de har i svensk 

rätt. Det är i allmänhet ett problem för nationell rätt att juridik och ekonomi 

internationaliseras.18 Sverige har en dualistisk syn på internationell rätt och internationella 

regler och avtal blir inte gällande som svensk lag innan de blivit införlivade i svensk rätt. 

Införlivandet sker genom en särskild införlivandelag och efter införlivandet ses det 

internationella avtalet som svensk rätt och hör då till det som kallas svensk internationell 

skatterätt.19  Inom skatterätten i Sverige gäller att regler på området endast kan meddelas av 

riksdagen (8 kap. 3 § 2 p. RF). 

 

                                                 
17 Tjernberg, 2017, s. 125-126. 
18 Tjernberg, 2017, s. 118. 
19 Burmeister, 2016, s. 36. 
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Riktlinjerna är en vägledning för tillämpning av artikel 9 i OECD:s modellavtal för skatteavtal 

mellan suveräna stater. Modellavtalet är inte bindande för OECD:s medlemmar men 

medlemmarna förväntas ändå följa avtalet och Sverige har i princip alltid följt OECD:s 

modellavtal när de har slutit skatteavtal med andra stater.20 Modellavtalet är inte en del av 

svensk rätt, men skatteavtal som sluts med andra stater införlivas emellertid i svensk rätt.21 

 

Såväl svenska domstolar som Skatteverket använder sig av OECD:s Transfer Pricing 

Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017 (riktlinjerna) för att 

avgöra vad som är ett armlängdsmässigt pris för transaktioner mellan företag i 

intressegemenskap. Riktlinjerna kommer att användas i uppsatsen för att framför allt utreda hur 

jämförelseanalysen ska göras för prissättning av räntor på lån och vilka prissättningsmetoder 

som bör användas. OECD har släppt ett utkast till nya riktlinjer för finansiella transaktioner och 

arbetar för närvarande med de slutliga riktlinjerna för den typen av transaktioner. Även om det 

endast är ett utkast och inte färdiga riktlinjer kommer utkastet att diskuteras för att se vad det 

skulle innebära för prissättningen av koncerninterna lån. 

 

I den juridiska doktrinen har det framförts olika ståndpunkter om betydelsen av OECD:s 

riktlinjer. Riktlinjerna har inte något egentligt konstitutionellt stöd även om skatteavtalen är 

införlivande i svensk rätt. Det är praktiskt att använda riktlinjerna eftersom det i stort sett inte 

finns någon annan vägledning att tillgå samt att de uttrycker en internationell enhetlighet vid 

tillämpning av armlängdsprincipen. Det kan dock innebära ett kringgående av konstitutionella 

former för normbildning om riktlinjerna tillmäts alltför stor betydelse. Det är fortfarande 

riksdagen som har exklusiv makt för normbildning på skatteområdet vilket kan urholkas om 

källor utan rättskällevärde används som gällande rätt.22 Vissa författare anser att riktlinjerna 

kan anses ha införlivats i gällande rätt redan genom att HFD har valt att använda sig av OECD:s 

dokument och innehållet i dessa.23 

 

Enligt HFD kan OECD:s riktlinjer och visst annat material från OECD användas som 

vägledning vid tillämpning av den svenska korrigeringsregeln. Riktlinjerna får emellertid inte 

användas om de går utöver vad som stadgas i korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL. De är inte 

                                                 
20 Dahlberg, 2014, s 254. 
21 Burmeister, 2016, s. 25. 
22 Hultqvist och Wiman, 2015, s. 314. 
23 Tjernberg, 2017, s. 123. 
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bindande för skattemyndigheterna i Sverige men de kan ge vägledning när det gäller hur 

korrigeringsregeln ska användas.24 Att riktlinjerna kan användas som vägledning när det gäller 

internprissättningsfrågor tas även upp i förarbetena.25 Skatteverket delar också ståndpunkten att 

riktlinjerna kan användas för tolkning av korrigeringsregeln.26 Så länge OECD:s riktlinjer följer 

den svenska lagstiftningen bör det inte vara orimligt att HFD och Skatteverket använder 

riktlinjerna som hjälp vid tolkning och tillämpning av korrigeringsregeln. Det kan däremot bli 

mer problematiskt om riktlinjerna går utöver vad som följer av svensk lag.27 

 

Oavsett riktlinjernas formella ställning i den svenska rätten har de fått stort genomslag bland 

företagen som ogärna avviker från dessa. Det kan inte minst bero på att skattemyndigheterna i 

stor utsträckning har tagit till sig riktlinjerna.28 

 

Eftersom OECD:s riktlinjer i stor utsträckning används för vägledning av armlängdsprincipen 

och korrigeringsregeln anser jag att det finns övertygande skäl för att använda OECD:s riktlinjer 

för internprissättning för att uppfylla uppsatsens syfte. Trots detta måste det beaktas att varken 

OECD:s riktlinjer och än mindre det nya diskussionsutkastet är bindande. Särskilt OECD:s 

utkast till riktlinjer för finansiella transaktioner kan komma att ändras i de slutliga riktlinjerna 

och det går inte att dra några givna slutsatser utifrån det. Riktlinjerna är vidare generellt skrivna 

vilket har gjort att deras lämplighet som eventuell rättskälla har ifrågasatts och de utgör 

dessutom kompromisser mellan de olika medlemsländerna.29 

 

1.4 Avgränsningar 

Internprissättningsområdet är en blandning av juridik och ekonomisk teori men uppsatsen syftar 

till att utreda den skatterättsliga delen av tillämpningen av korrigeringsregeln på koncerninterna 

lån. Även om det ekonomiska området kommer att beröras i fråga om bland annat räntor 

kommer ekonomisk teori inte att behandlas mer utförligt. 

 

                                                 
24 RÅ 1991 ref. 107, HFD 2016 ref. 45. 
25 Prop. 2005/06:169, s. 89. 
26 Skatteverkets vägledning, OECD:s modellavtal och riktlinjer (Transfer Pricing Guidelines), 

[https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.12/331396.html], hämtad 2019-01-05. 
27 Hultqvist och Wiman, 2015, s. 323, Tjernberg, 2017, s. 124. 
28 Tjernberg, 2017, s. 128-129. 
29 Tjernberg, 2017, s. 121-122. 
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Uppsatsen kommer att utgå från den svenska korrigeringsregeln samt OECD:s riktlinjer för 

internprissättning som tolkning för korrigeringsregeln. Material från Europeiska unionens EU 

joint transfer pricing forum och det material som Förenta Nationerna har tagit fram på 

internprissättningsområdet har emellertid inte använts i samma utsträckning som OECD:s 

material av svenska domstolar, Skatteverket eller doktrin på området och kommer därför inte 

att behandlas närmare i uppsatsen. 

 

1.5 Disposition 

För att besvara uppsatsens syfte om hur man bedömer armlängdsmässigheten av koncerninterna 

lånetransaktioner behöver först den svenska korrigeringsregeln utformning och 

tillämpningsområde studeras, vilket görs i avsnitt 2 av uppsatsen. Eftersom OECD:s riktlinjer 

kan användas som vägledning för tolkningen av korrigeringsregeln behandlar avsnitt 3 hur en 

prissättning bör göras för att vara armlängdsmässig enligt Riktlinjerna. Sedan dessa grunder har 

studerats utreds hur materialet tillämpas för lånetransaktioner i avsnitt 4. Avsnittet behandlar 

även de särskilda förutsättningar som gäller för lånetransaktioner. Avsnitt 4 inrymmer 

huvudfrågan i syftet och är därför längre än övriga avsnitt. 

 

Kapitlen inleds med ett avsnitt om bakgrunden till de frågor som tas upp i avsnittet och avslutas 

med en sammanfattning av de slutsatser som kan dras utifrån det studerade materialet. När det 

gäller sammanfattningen av kapitel 4 består den till större delen av en analys och diskussion. 

Uppsatsen avslutas med sammanfattande slutsatser i avsnitt 5 av det viktigaste som 

framkommit i uppsatsen. 

 

1.6 Vissa terminologiska frågor 

Några terminologiska frågor behöver förtydligas för en bättre förståelse av uppsatsen. 

Begreppet koncern eller intressegemenskap har olika betydelser för olika regler i IL samt inom 

exempelvis det företagsekonomiska området. När begreppen koncern, koncernintern samt 

ekonomisk intressegemenskap används i uppsatsen syftar det på den betydelse som återfinns i 

14 kap. 20 § IL om ekonomisk intressegemenskap vid tillämpning av korrigeringsregeln i 14 

kap. 19 § IL. Bestämmelsen i sin helhet samt en tillhörande förklaring ges i avsnitt 2.2.7 i 

uppsatsen. 
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För OECD:s Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 

Administrations 2017 används benämningarna OECD:s riktlinjer samt Riktlinjerna. OECD:s 

diskussionsutkast Public Discussion Draft – BEPS ACTIONS 8-10, Financial transactions 

benämns som OECD:s utkast, Utkastet, eller Utkastet för finansiella transaktioner. 

 

När det kommer till begreppen klassificering och omklassificering av transaktioner 

uppmärksammas att dessa har en annan betydelse inom det företagsekonomiska området. I 

uppsatsen används de däremot enligt vad som avses i OECD:s riktlinjer, vilket utförligare 

förklaras i avsnitt 3.1 av uppsatsen. 

 

Slutligen ska nämnas att benämningen Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) används även när 

äldre domar diskuteras, där domstolen hette Regeringsrätten och domarna benämns 

Regeringsrättens årsbok (RÅ).  
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2 Svensk reglering av internprissättning 

2.1 Den svenska korrigeringsregeln 

Det är i korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL som armlängdsprincipen kommer till uttryck i 

svensk rätt. I 14 kap. 20 § IL finns definitionen av vad som menas med företag i ekonomisk 

intressegemenskap vid tillämpning av 14 kap. 19 § IL. 14 kap. IL handlar om hur en 

näringsverksamhets resultat ska beräknas och korrigeringsregeln är en specialregel för det. 

Regeln innebär en möjlighet att korrigera ett företags resultat om det har blivit för lågt på grund 

av avtalsvillkor med ett företag som företaget är i ekonomisk intressegemenskap med. Syftet 

med att införa korrigeringsregeln var att Sveriges beskattningsanspråk ska säkerställas. De 

inkomster som uppkommer i Sverige ska också tas upp till beskattning här. 30 

Korrigeringsregeln kan emellertid inte utöka Sveriges beskattningsanspråk.31 

 

Korrigeringsregeln infördes år 1928 i 43 § 1 mom. i den dåvarande kommunalskattelagen 

(1928:370) (KL). För tillämpning av den dåvarande korrigeringsregeln krävdes att beräkningen 

av inkomsten var uppenbart felaktig och att den föranlett en avsevärt lägre vinst som redovisats. 

Vidare ansågs regeln bara kunna tillämpas när det var fråga om transaktioner från ett svenskt 

dotterföretag till ett utländskt moderföretag.32 

 

1965 ändrades korrigeringsregeln väsentligt. Ändringen föranleddes av två olika utredningar 

som konstaterade att den svenska korrigeringsregeln skiljde sig från den motsvarande regel som 

återfanns i skatteavtalen. 33  Den svenska regeln var mer restriktivt utformad än regeln i 

skatteavtalen och förutsatte att inkomsten blivit avsevärt lägre än den annars skulle ha blivit, 

för att en justering av resultatet skulle kunna vidtas. Det gjorde att regeln i skatteavtalen 

inskränktes av den interna svenska skattelagstiftningen.34 Det föreslogs att begreppet avsevärt 

skulle tas bort samt att regeln även i övrigt skulle anpassas till den utformning som fanns i 

skatteavtalen.35 I och med förändringen i 1965 års lagstiftning blev korrigeringsregeln mer 

anpassad till artikel 9 i OECD:s modellavtal. I anvisningarna till regeln angavs dock att man 

skulle iaktta särskild försiktighet vid tillämpning av regeln när det gällde transaktioner mellan 

                                                 
30 Aldén, 1998, s. 110-111. 
31 RÅ 1990 ref. 34. 
32 Arvidsson, 1990, s. 133. 
33 SOU 1962:59 s. 211 och SOU 1964:29 s. 115. 
34 SOU 1962:59 s. 211-212. 
35 SOU 1962:59 s. 212. 
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svenska moderföretag och utländska dotterföretag. Det berodde på att det kunde finnas 

affärsmässiga skäl som hade påverkan på företagens prissättning.36 

 

År 1983 förändrades korrigeringsregeln återigen, men vid denna ändring var det framför allt en 

lättnad i Skatteverkets bevisbörda avseende förekomsten av ekonomisk intressegemenskap som 

gjordes.37 Kravet på att försiktighet ska iakttas vid tillämpning har tagits bort ur lagstiftningen, 

men det råder delade meningar om huruvida kravet lever kvar eller inte.38 

 

Det finns inga särskilda regler om hur korrigeringsregeln förhåller sig till andra regler om 

inkomstberäkningen för näringsverksamhet. HFD har dock konstaterat att korrigeringsregeln är 

en specialbestämmelse som har företräde framför generella regler om inkomstberäkningen.39 

Tidigare var det i viss mån oklart hur korrigeringsregeln förhöll sig till 

uttagsbeskattningsreglerna. Om företag överlåter tillgångar till underpris ska mellanskillnaden 

mellan den erlagda ersättningen och marknadspriset tas upp som en intäkt av det överlåtande 

företaget (22 kap. 7 § IL). HFD har emellertid konstaterat att korrigeringsregeln har företräde 

framför uttagsbeskattningsreglerna när det gäller internationella förhållanden.40 

 

2.2 Korrigeringsregelns utformning 

2.2.1 Korrigeringsregelns lydelse 

Det finns ett antal förutsättningar för att korrigeringsregeln ska vara tillämplig. Regeln lyder 

enligt följande: 

14 kap. 19 § 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.  

                                                 
36 43 § 1 mom. KL, Anvisningar SFS 1965:573. 
37 Prop. 1982/83:73, s. 11. 
38 Skatteverket menar att kravet på försiktighet har tagits bort, medan andra menar att viss försiktighet 

fortfarande bör iakttas. Se exempelvis prop. 1982/83:73, s. 12, RÅ 1984 1:16 och RÅ 1991 ref 107. 
39 RÅ 2004 ref. 13, RÅ 2006 ref. 37. 
40 RÅ 2004 ref. 13. 
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Följande avsnitt kommer att gå igenom de rekvisit som måste uppfyllas för att regeln ska vara 

tillämplig. För tydlighetens skull har de enskilda rekvisiten brutits ut och behandlas var för sig. 

 

2.2.2 Näringsverksamhet 

Det ska för det första vara fråga om att resultatet av en näringsverksamhet har blivit för lågt. 

Regeln kan inte användas för några andra inkomstslag, vilket även framgår av att regeln är 

placerad i 14 kap. IL, som handlar om beräkning av resultatet i näringsverksamhet. Det är fråga 

om inkomst av näringsverksamhet om verksamheten är bedriven självständigt och yrkesmässigt 

med vinstsyfte (13 kap. 1 § IL). 

 

Innan ändringen av korrigeringsregeln i 1965 års kommunalskattelag ansågs det 41  att 

korrigeringsregeln endast kunde tillämpas avseende svenska dotterföretag med utländska 

moderföretag. Det är dock sedan 1965 fastställt att regeln kan tillämpas på alla typer av 

ägarförhållanden inom en intressegemenskap.42 

 

2.2.3 Effekt på resultatet 

Nästa rekvisit för regelns tillämplighet handlar om vilken effekt på resultatet de avtalade 

villkoren ska ha gett. Regeln föreskriver att resultatet av en näringsverksamhet ska ha blivit 

lägre för att regeln ska vara tillämplig. Om de villkor som har avtalats avviker från det 

armlängdsmässiga är det inte självklart att resultatet kan justeras med regeln om det inte även 

har lett till att resultatet har blivit lägre.43 

 

Det är den part i avtalsförhållandet som är skattskyldig i Sverige som ska ha fått ett lägre 

resultat. Det följer av att det endast är den som är skattskyldig för inkomsten i Sverige som kan 

få sitt resultat justerat av en svensk skattemyndighet, samt att Sverige måste ha 

beskattningsanspråk avseende inkomsten.44 

 

Vid bedömningen av om rekvisitet är uppfyllt krävs att man även ser till förutsättningen att 

avtalen avviker från vad oberoende parter hade avtalat om.45 Det föreligger en kausalitet mellan 

                                                 
41 Det är dock oklart hur utbredd uppfattningen var, se Arvidsson, 1990, s. 133. 
42 Arvidsson, 1990, s. 133. 
43 Arvidsson, 1990, s. 154 
44 Arvidsson, 1990, s. 117. 
45 Se nedan i avsnitt 2.2.5. 
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dessa två rekvisit eftersom att inkomsten uppkommer på grund av prissättningen. Om man inte 

gör en helhetsbedömning, eller kausalbedömning, vid prövningen av korrigeringsregelns 

tillämpning kan den framstå som tillämplig trots att den inte är det. 46 

 

2.2.4 Part i ett avtalsförhållande 

Att näringsverksamhetens resultat blivit lägre ska vidare ha orsakats av villkor som avtalats. 

Det finns inga krav på avtalets form som exempelvis att det ska vara skriftligt. Även utförda 

handlingar i form av att tillhandahålla tjänster till ett företag i ekonomisk intressegemenskap 

kan därför innebära att ett avtal kan anses ha ingåtts.47Kriteriet innebär att det ska föreligga ett 

avtalsförhållande mellan två rättssubjekt. Ett företag kan inte sluta ett avtal med sig själv och 

det går alltså inte att tillämpa regeln på transaktioner mellan ett företags huvudkontor och dess 

fasta driftställe. Däremot är det möjligt att tillämpa korrigeringsregeln på transaktioner mellan 

ett företags fasta driftställe och företagets systerföretag.48 

 

Det krävs att det företag vars resultat ska korrigeras med hjälp av korrigeringsregeln är 

avtalspart till det avtal som det är fråga om.49 Tidigare framgick det av korrigeringsregeln att 

det var en förutsättning för dess tillämplighet. Syftet med ändringen tycks inte ha varit att detta 

ska förändras och får därför anses gälla fortfarande.50 

 

Korrigeringsregeln tillämpas inte bara avseende prissättning mellan företag i 

intressegemenskap utan även för andra avtalsvillkor. Korrigeringsregeln kan exempelvis 

tillämpas om en av avtalsparterna ensidigt ändrar de avtalade villkoren till den andra partens 

nackdel om det inte är affärsmässigt motiverat.51 

 

2.2.5 Armlängdsprincipen 

För regelns tillämpning ska de villkor som avtalats avvika från vad oberoende näringsidkare 

skulle ha avtalat om, vilket är ett uttryck för armlängdsprincipen. Företag i intressegemenskap 

behöver därför beakta armlängdsprincipen när de utformar avtalsvillkoren för sina interna 

                                                 
46 Arvidsson, 1990, s. 154.  
47 Kammarrätten i Göteborg, dom 2005-06-10, mål 7554-03. 
48 Prop. 1955:87, s. 64, Wiman, 2012, s. 317. 
49 Prop. 1982/83:73, s. 12 
50 Prop. 1982/83:73, s. 12. 
51 HFD 2016 ref. 45. 
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transaktioner. Om villkoren inte är i enlighet med armlängdsprincipen kan resultatet komma att 

korrigeras.52 

 

Det finns inga tydliga anvisningar i regeln för hur bedömningen av rekvisitet ska göras. Här 

blir det därför aktuellt att utreda vad oberoende näringsidkare hade avtalat om. Det är också här 

det blir aktuellt att se till såväl förarbeten, svensk rättspraxis och OECD:s riktlinjer.53 Frågan 

har i viss mån diskuterats i förarbetena som tog upp de svårigheter som finns med att fastställa 

ett pris som är armlängdsmässigt. Det påpekades dock även att dessa svårigheter inte ska 

medföra att man alltid godtar den prissättning som de aktuella parterna har använt sig av. Vidare 

ansåg utredningen att det var svårare att bedöma prissättningen av tjänster än varor.54 

 

2.2.6 Gränsöverskridande situation 

Den som får ett högre resultat ska inte beskattas för det i Sverige. Rekvisitet ger uttryck för att 

det ska vara fråga om en gränsöverskridande situation. Om den som fått ett högre resultat är ett 

företag som är skattskyldigt i Sverige för näringsverksamhetens resultat är regeln därför inte 

tillämplig. 

 

Enligt Skatteverkets ställningstagande krävs också att den utländska parten är näringsidkare. 

Det går alltså inte att tillämpa regeln på ett avtal som ingåtts med en privatperson. Det framgår 

emellertid inte av korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL utan där föreskrivs endast att det ska vara 

en part som inte är skattskyldig för sitt resultat i Sverige. För regelns tillämplighet krävs 

emellertid att det är fråga om en ekonomisk intressegemenskap mellan parterna, och för detta 

krävs enligt definitionen i 14 kap. 20 § IL att det rör sig om två näringsidkare.55 Förarbetena till 

ändringen av korrigeringsregeln år 1983 motsäger emellertid detta. 56  Trots detta har det 

framhållits i doktrinen att det krävs att den andra parten är näringsidkare.57 

 

                                                 
52 Arvidsson, 1990, s. 148. 
53 Se avsnitt 3 och 4 nedan där OECD:s riktlinjer behandlas. 
54 SOU 1964:29, s. 111. 
55 Skatteverkets ställningstagande 2016-01-04, dnr. 131 686780-15/111. 
56 Prop. 1982/83:73, s.12. 
57 Arvidsson, 1990, s. 122 och 148. 
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2.2.7 Ekonomisk intressegemenskap 

Det ska vidare finnas sannolika skäl att antal att det finns en ekonomisk intressegemenskap 

mellan parterna. Vad som anses utgöra företag som är i ekonomisk intressegemenskap framgår 

av 14 kap. 20 § IL: 

 

14 kap. 20 § Ekonomisk intressegemenskap som avses i 19 § anses föreligga om 

- en näringsidkare, direkt eller indirekt, deltar i ledningen eller övervakningen av en annan 

näringsidkares företag eller äger del i detta företags kapital, eller 

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

företagen eller äger del i dessa företags kapital. 

Det finns inget krav på att det ska vara fråga om en viss storlek på ägarandel för att det ska vara 

fråga om en ekonomisk intressegemenskap. En vanlig form av ägande i ett annat företags 

kapital är när en näringsidkare eller person äger aktier i företaget.58 

 

Det är i viss mån oklart om bestämmelsen är uttömmande eller exemplifierande. Lagens 

ordalydelse antyder att bestämmelsen skulle vara uttömmande, medan förarbetena till 

lagändringen år 1983 menar att bestämmelsen liksom tidigare är exemplifierande.59  I den 

juridiska doktrinen är meningarna delade. Enligt Wiman är lagrummet exemplifierande och 

tillåter alltså att även andra ägarstrukturer kan utgöra ekonomisk intressegemenskap. Men 

Wiman anser också att alla typer av koncernstrukturer bör rymmas inom de fall som anges i 

bestämmelsen.60 Aldén är däremot av åsikten att man ska gå efter lagrummets ordalydelse i 

enlighet med legalitetsprincipen och att bestämmelsen därför är uttömmande.61 

 

1983 sänktes beviskravet för Skatteverket i form av att de endast behöver visa att det finns 

sannolika skäl att det föreligger en intressegemenskap mellan parterna. Tidigare krävdes att 

Skatteverket visade att det förelåg en ekonomisk intressegemenskap. Det var något som framför 

allt kunde leda till problem i fråga om länder med stark sekretess.62 Att det är sannolikt att de 

avvikande avtalsvillkoren beror på den ekonomiska intressegemenskapen innebär att det ska 

finnas sannolika skäl att anta att villkoren beror just på den. En felaktig prissättning i sig tyder 

på att det finns en intressegemenskap mellan parterna, men det räcker inte för att kriteriet ska 

                                                 
58 Wiman, 2012, s. 317. 
59 Prop. 1982/83:73, s. 12. 
60 Wiman, 2012, s. 317. 
61 Aldén, 1998, s. 125. 
62 Prop. 99/00:2, s. 187. 
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vara uppfyllt.63 Det ska inte framgå av omständigheterna att villkoren har kommit till av andra 

skäl än den ekonomiska intressegemenskapen. Korrigeringsregeln tillämpas därför inte om det 

inte finns något samband mellan den ekonomiska intressegemenskapen och de avvikande 

avtalsvillkoren. 

 

Begreppet näringsidkare är vidare inte helt klart definierat i IL. Detta även om begreppet 

används i flera sammanhang i lagtexten. Näringsidkare är ett begrepp som används även i 

bokförings- och associationsrättsliga sammanhang. En definition är ”var och en som 

yrkesmässigt bedriver verksamhet av ekonomisk karaktär”.64 

 

2.3 Affärsmässiga skäl och kompenserande transaktioner 

Om förutsättningarna ovan är uppfyllda är det fråga om en prissättning som avviker från vad 

som är armlängdsmässigt och det då finns skäl att tillämpa korrigeringsregeln. I vissa fall är en 

prissättning som avviker från vad som är armlängdsmässigt emellertid ändå godtagbar. Om 

företaget antingen har gjort en avvikande prissättning av affärsmässiga skäl eller det andra 

företaget har vidtagit några kompenserande åtgärder kan prissättningen ändå godtas utan 

justering. 65  I viss mån kan man vid bedömningen frångå principen om beskattningsårets 

slutenhet. I vissa fall leder företagens prissättningssystem till underdebitering ett år, men 

överdebitering ett annat år. Det kan då ändå vara motiverat av affärsmässiga skäl att använda 

prissättningsstrategin.66 

 

Det finns ett antal typfall av vad som utgör affärsmässiga skäl. Om ett företag vill komma in på 

en ny marknad eller utöka sina marknadsandelar på en viss marknad kan det vara motiverat 

med en lägre prissättning än vad som är marknadsmässigt.67 

 

HFD har ansett att underlåtenhet att ta ut någon ränta alls på ett lån från ett moderföretag till ett 

dotterföretag kan vara godtagbart i vissa fall. De uttalade att detta kan förekomma även mellan 

oberoende företag.68 Det verkar vidare krävas att kompensationen inte är av alltför indirekt 

karaktär för att korrigeringsregeln inte ska vara tillämplig. Exempelvis har Kammarrätterna 

                                                 
63 Prop. 1982/83:73, s. 11-12. 
64 Arvidsson, 1990, s. 136. 
65 Prop. 1965:126, s. 57, prop. 1982/83:73, s. 11. 
66 RÅ 1991 ref 107 och RÅ 2004 ref 13. 
67 Prop. 1965:126, s. 57, prop. 1982/83:73, s. 11 
68 RÅ80 1:59. 
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ansett att det varit fallet när kompensationen utgjorts av utdelningar i framtiden eller att aktierna 

i dotterföretaget får ett högre pris.69 Skäl för att tillämpa en för låg prissättning kan exempelvis 

vara att företaget vill komma in på en ny marknad eller utöka sina marknadsandelar. Det är 

emellertid svårt att beräkna vilka fördelar företaget kan få framöver, och alltså svårt att 

uppskatta om det är ett pris som är affärsmässigt motiverat. Man ser istället till hur oberoende 

parter hade agerat i en sådan situation. 

 

2.4 Korrigeringsregelns tillämpning 

Prövningen av om ett pris eller villkor är armlängdsmässigt bör baseras på vad som faktiskt har 

hänt. Man ska alltså inte göra prövningen utifrån hypotetiska transaktioner. I många fall 

behöver man göra en helhetsbedömning av företagens affärstransaktioner med varandra snarare 

än att se till en enstaka transaktion som har prissatts felaktigt. Det gäller åtminstone när 

företagen har löpande affärstransaktioner med varandra. För höga respektive för låga priser som 

har satts under ett beskattningsår kan vanligen kvittas mot varandra.70 

 

Korrigeringsregeln är en justeringsregel som används för att korrigera ett företags resultat. Av 

regeln följer att näringsverksamhetens resultat ska beräknas till det belopp som det skulle ha 

uppgått till om avvikande villkor inte funnits. Resultatet kan endast justeras uppåt med hjälp av 

korrigeringsregeln men inte nedåt. Det följer även av att ett av villkoren för regelns tillämpning 

är att resultatet har blivit för lågt. Justeringen sker genom att resultatet ökas till det resultat som 

företaget skulle haft om priset på transaktionen hade varit marknadsmässigt. 71  Att 

korrigeringsregeln blir tillämplig innebär inte att själva rättshandlingen ogiltigförklaras och inte 

att transaktionen i sig förändras. Det ekonomiska resultatet av förmögenhetsöverföringen 

kvarstå utan det är endast skattemässigt som resultatet justeras.72 

 

Sker en justering enligt korrigeringsregeln innebär det att det svenska koncernföretaget blir 

beskattat för ett högre resultat men samtidigt har den utländska motparten i vissa fall beskattats 

för ett högre resultat i sitt beskattningsland. Eftersom samma inkomst har beskattats två gånger 

                                                 
69 Kammarrätten i Stockholm, dom 1997-03-24, mål nr 5974-1995 och Kammarrätten i Göteborg, dom 

1997-02-27, mål nr 3511-1994. 
70 RÅ 1991 ref 107, RÅ 2004 ref 13. 
71 Burmeister, 2016, s. 23-24. 
72 Aldén, 1998, s. 111. 
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uppstår en dubbelbeskattningssituation. Enligt OECD:s modellavtal ska den andra staten i dessa 

fall göra en justering nedåt av resultatet som motsvarar uppjusteringen.73 

 

2.5 Slutsatser om korrigeringsregelns utformning och tillämpning 

Den svenska korrigeringsregeln har genomgått ett antal förändringar i syfte att bli mer lik artikel 

9 i OECD:s modellavtal. Den innebär en möjlighet att justera resultatet av en svensk 

näringsverksamhet och föreskriver ett antal förutsättningar som ska vara uppfyllda för att regeln 

ska kunna tillämpas. För att se hur respektive förutsättning ska tolkas får man framför allt se 

till rättspraxis, förarbeten och doktrin på området. I vissa fall är emellertid såväl förarbeten, 

Skatteverket samt doktrinen oense om vad som gäller. 

 

När det kommer till förutsättningarna för korrigeringsregelns tillämpning kräver vissa rekvisit 

mer utredning än andra. Det ska vara fråga om en näringsverksamhet och resultatet av denna 

ska ha blivit för lågt. Det ska vara fråga om en gränsöverskridande situation där den vars resultat 

blivit för lågt ska beskattas i Sverige och den vars resultat blivit för högt ska inte vara 

skattskyldig i Sverige för näringsverksamheten. Vad gäller att det ska vara sannolikt att 

resultatavvikelsen beror på ekonomisk intressegemenskap finns definitionen av när ekonomisk 

intressegemenskap anses föreligga i 14 kap. 20 § IL. Det är emellertid inte klart om 

bestämmelsen uttömmande reglerar alla situationer när ekonomisk intressegemenskap anses 

föreligga eller om den endast är exemplifierande. Försiktighetskravets existens verkar också 

vara omdiskuterad. 

 

När det kommer till bedömningen av vad som är ett armlängdsmässigt pris ger 

korrigeringsregeln ingen vägledning. Det gäller såväl utredning av vilka oberoende parter man 

ska jämföra med som vilken prissättning som kan användas. I förarbetena till lagen samt i 

rättspraxis uttalas emellertid att OECD:s riktlinjer för internprissättning kan användas som 

vägledning.74 

 

Även om förutsättningarna för att tillämpa korrigeringsregeln är uppfyllda kan det finnas 

kompenserande transaktioner och affärsmässiga skäl som gör att regeln ändå inte kan tillämpas. 

Det är en följd av att man vid tillämpningen ska göra en helhetsbedömning av parternas 

                                                 
73 Modellavtalet artikel 9.2, prop. 2005/06:169, s. 89. 
74 Se avsnitt 1.3.2 ovan. 
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affärsmässiga relation och att man ibland behöver se till transaktioner som skett över en längre 

period. Då de fall som har prövats i frågan har förhållandevis specifika omständigheter som 

domstolen beaktar är det svårt att dra några generella slutsatser om när det föreligger 

kompenserande transaktioner eller affärsmässiga skäl. 

 

Svårigheterna med att finna det armlängdsmässiga priset eller intervallet för en transaktion 

drabbar troligen såväl skattemyndigheterna som företagen. Företagen riskerar att beskattas för 

ett högre resultat. Skattemyndigheterna har emellertid bevisbördan för att prissättningen inte är 

armlängdsmässig. Att hitta jämförbara transaktioner kan göra det svårt för myndigheterna att 

nå framgång i skatteprocesser. Genom de ändringar som skett av korrigeringsregeln har den 

blivit lättare att tillämpa för Skatteverket. Sänkta beviskrav, borttagande av försiktighetskravet 

vid tillämpning samt förtydligande om att regeln inte bara gäller för svenska dotterföretag med 

utländskt moderföretag innebär att regeln idag bör vara tillämplig i fler situationer. 
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3 Prissättning enligt OECD:s riktlinjer 

3.1 OECD, BEPS och riktlinjerna 

Som nämndes i avsnitt 2.2.5 innehåller korrigeringsregeln ingen vägledning för hur 

bedömningen av vad som hade avtalats mellan oberoende parter ska göras. Enligt vad som 

konstaterades i metodavsnittet om förhållandet mellan korrigeringsregeln och OECD:s 

riktlinjer kan riktlinjerna användas för att tolka korrigeringsregeln.75 I följande avsnitt utreds 

därför hur armlängdsmässigheten av en prissättning i allmänhet görs enligt riktlinjerna. 

 

Organisationen OECD är en organisation för ekonomiskt samarbete och består av 36 

medlemsländer, vilka i första hand är industriländer med marknadsekonomi och demokrati. 

Organisationen bildades år 1960 och medlemsländerna deltar i arbetet genom olika kommittéer. 

Ett av OECD:s projekt har varit att ta fram ett modellavtal för skatteavtal mellan olika länder. 

För varje artikel i modellavtalet ger OECD ut riktlinjer för hur artiklarna ska tolkas och 

tillämpas.76 

 

BEPS-projektet startade inom OECD genom ett beslut av G20-länderna och står för Base 

Erosion och Profit Shifting. BEPS-projektet består av 15 olika åtgärdspunkter som ska 

förhindra att staternas skattebaser urholkas och försvåra internationell skatteplanering. Syftet 

med projektet är att utföra olika åtgärder som minskar de möjligheter som finns till avancerad 

internationell skatteplanering.77 

 

Gällande internprissättning är det åtgärdspunkterna 8-10 i BEPS-projektet som är relevanta. 

OECD:s huvudrapport på internprissättningsområdet, Aligning Transfer Pricing Outcomes with 

Value Creation, Actions 8-10, 2015 Final Reports, släpptes 2015 och konstaterar bland annat 

att armlängdsprincipen är grundprincipen för regler avseende internprissättning. Även 

fortsättningsvis ska OECD utveckla riktlinjerna på internprissättningsområdet och dessutom 

övervaka hur länderna tillämpar riktlinjerna.78  

 

                                                 
75 Se avsnitt 1.3.2 ovan. 
76 Aldén, 1998, s. 144. 
77 OECD, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project - Explanatory Statement 2015 Final Reports, 

OECD Publishing, 2015. 
78 OECD, Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10, 2015 Final Reports, OECD 

Publishing. 

 



25 

 

Det är OECD:s Committee on Fiscal Affairs (CFA) som fastställer riktlinjerna. OECD:s 

riktlinjer kom ut första gången år 1995 och efter några mindre tillägg under 1990-talet skedde 

en större ändring av riktlinjerna år 2010. Utöver riktlinjerna finns det flera tilläggsrapporter 

som förtydligar hur internprissättning ska ske på vissa områden. År 2017 omarbetades 

riktlinjerna och rapporten från BEPS-projektets åtgärdspunkter 8-10 inkorporerades i 

riktlinjerna.79 

 

De stater som är medlemmar i OECD har kommit överens om att ifall intäkter hos företag 

avviker från vad som är armlängdsmässigt får dessa justeras.80 Parter som är oberoende antas 

avtala om marknadsmässiga villkor eftersom marknadskrafterna i form av utbud och efterfrågan 

gör att parterna kommer överens om en prissättning som båda kan acceptera.81 Man utgår från 

att oberoende parter handlar på ett sätt som gynnar dem själva samt ser till sina egna intressen 

och inte har några incitament att gynna det andra företaget.82 

 

Riktlinjerna innehåller bland annat en förklaring av armlängdsprincipen, vilka prismetoder som 

OECD rekommenderar, hur jämförbarhetsanalysen ska göras och hur dokumentation ska ske. 

OECD fortsätter att arbeta med förtydliganden i riktlinjerna och på sistone har det bland annat 

kommit förtydliganden om svårvärderade immateriella tillgångar. Ett område som är på väg att 

förtydligas härnäst är internprissättning av finansiella transaktioner. Hittills har OECD släppt 

ett utkast till dessa riktlinjer.83 

 

3.2 Funktionsanalys enligt riktlinjerna 

Som ett led i utredningen av vad som är ett armlängdsmässigt pris mellan parter i 

intressegemenskap behöver man utföra en funktionsanalys. Genom funktionsanalysen kan man 

ta reda på vilken part i transaktionen som bär den större delen av risken. Vid transaktioner som 

sker mellan parter som är oberoende blir ofta parten som tar den största risken för transaktionen 

kompenserad för det.84 

 

                                                 
79 OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017. 
80 Burmeister, 2016, s. 107. 
81 Monsenego, 2013, s. 24. 
82 Aldén, 1998, s. 112-113. 
83 Public Discussion Draft – BEPS ACTIONS 8-10, Financial transactions, 2018. 
84 Riktlinjerna, p 1.45. 
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Funktionsanalysen ska fastställa vad parterna gör och bidrar med. Funktionsanalysens syfte är 

att identifiera vad som är de aktiviteter mellan parterna som är ekonomiskt betydelsefulla, vilka 

ansvarsområden parterna har och vilka risker som bärs och kontrolleras av parterna, vilket är 

omständigheter som en part vanligen blir kompenserad för. För funktionsanalysen kan det vara 

bra att ha en förståelse för koncernens organisation och struktur. Det är framför allt tre saker 

som funktionsanalysen syftar till att identifiera – vilka tillgångar som används, vilka funktioner 

parterna har och hur fördelningen av risk mellan parterna ser ut. De tre faktorerna är emellertid 

kopplade till varandra.85 

 

Det kan vara problematiskt att utreda vilka avtalsvillkor som egentligen har avtalats mellan 

parterna. Dessa villkor kan ha tillkommit utan att de stadgats i något skriftligt avtal. Man kan 

exempelvis behöva se till skriftväxling som förekommit mellan parterna eller se till hur parterna 

har agerat.86 

 

3.3 Jämförbara transaktioner 

Funktionsanalysen syftar till att utreda vilken roll parterna har i den aktuella koncerninterna 

transaktionen. Jämförbarhetsanalysen baseras på funktionsanalysen och utförs efter den.87 

Jämförelseobjekten kan vara externa transaktioner där ett lån mellan två helt oberoende parter 

jämförs med den aktuella transaktionen. Det kan dock också röra sig om en jämförelse med 

interna transaktioner, det vill säga lån mellan det långivande koncernföretaget och en 

utomstående part. 88  Om det finns interna jämförelsetransaktioner kan de vara att föredra 

eftersom att det i större utsträckning finns mer detaljerad och tillförlitlig information om 

dessa.89 

 

Det är en jämförbar transaktion om skillnaderna som finns mellan transaktionerna inte skulle 

påverka jämförelsen på något väsentligt sätt. Dessutom är transaktionerna jämförbara om man 

kan göra justeringar för att eliminera väsentliga effekter som dessa eventuella skillnader ger 

upphov till. 90  Man ska emellertid inte göra justeringar om de inte förväntas förbättra 

                                                 
85 Monsenego, 2013, s. 27. 
86 Riktlinjerna, p. 1.2.3. 
87 Monsenego, 2013, s. 29. 
88 Riktlinjerna, prop. 2005/06:169, s. 106. 
89 Riktlinjerna, prop. 2005/06:169, s. 107. 
90 Riktlinjerna, p. 3.47. 
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jämförbarheten och behövs större justeringar bör man fråga sig om transaktionerna alls är 

jämförbara.91 

 

I riktlinjerna finns en modell för hur processen vid jämförbarhetsanalysen kan ske. Modellen 

består av nio steg, men behöver inte följas i ordning och vissa steg kan behöva upprepas under 

processens gång. Det första steget innebär att processens period fastställs vilket innebär att 

avgöra vilka år jämförelsen ska avse. Nästa steg är att göra en övergripande analys av företagets 

omständigheter och förhållanden. Därefter utförs en funktionsanalys för att se vilka faktorer 

som har påverkat prissättningen och sedan granskas externa och interna jämförelsetransaktioner 

och den internprissättningsmetod som är mest lämplig väljs. När detta har gjorts identifieras 

vad som kan vara jämförelseobjekt utifrån transaktionens särdrag. Om det behövs för 

jämförbarheten ska vissa justeringar göras vilket innebär att man utjämnar skillnader mellan 

transaktionerna. Slutligen sätts ett armlängdsmässigt pris baserat på informationen som 

framkommit tidigare i processen.92 

 

Det kan vara svårt att hitta transaktioner som är fullt jämförbara även efter att vissa justeringar 

gjorts för att öka jämförbarheten. Enligt OECD kan man därför få fram ett armlängdsmässigt 

intervall där alla priser inom intervallet anses vara armlängdsmässiga.93 OECD tar upp vissa 

faktorer som har betydelse när man ska utreda om transaktionerna är jämförbara. Man ska först 

och främst se till avtalsvillkoren i transaktionerna och vilka funktioner de olika parterna utför 

samt tillgångarna de tillför och riskfördelningen dem emellan. Man ser även till de ekonomiska 

omständigheterna för parterna och deras marknader, egenskaperna hos tjänsterna som förs över 

samt vilka affärsstrategier som parterna vill uppnå.94 

 

3.4 OECD:s prismetoder 

3.4.1 Allmänna utgångspunkter för prismetoderna 

När man genom jämförbarhetsanalysen har identifierat vad som är en jämförbar transaktion 

används en prissättningsmetod för att komma fram till vad som är det armlängdsmässiga priset 

för transaktionen. OECD har tagit fram fem olika prissättningsmetoder som kan användas för 

                                                 
91 Prop. 2005/06:169, s. 107. 
92 Riktlinjerna, p. 3.4. 
93 Riktlinjerna, p. 3.55-3.66 och Monsenego, 2013 s. 29-30. 
94 OECD, BEPS Action 8-10 Final Report, OECD Publishing, p 1.36. 
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att fastställa det armlängdsmässiga priset. 95  Det finns tre transaktionsbaserade metoder 

(Traditional transactions methods) som ska användas i första hand om de är tillämpliga. De 

transaktionsbaserade metoderna är marknadsprismetoden, återförsäljningsprismetoden och 

kostnadsplusmetoden.96 Därtill finns nettomarginalmetoden samt vinstdelningsmetoden vilka 

är två transaktionsbaserade vinstmetoder (Transactional profit methods). 

 

OECD accepterar att olika priser inom ett visst intervall kan vara marknadsmässiga. För varje 

fall behöver en stor mängd data analyseras och bedömas och marknadsprismetoderna ger inte 

ett exakt armlängdsmässigt pris. Det är också tillåtet både att kombinera olika 

prissättningsmetoder liksom att använda någon annan metod än de som föreskrivs av OECD. 

Det krävs dock i sådana fall att metoden ger ett pris som är tillförlitligt och det är mer lämpligt 

att använda någon av metoderna som OECD föreskriver om någon av dessa är tillämplig.97 En 

kombination av prismetoder kan vara lämpligt i vissa mer komplicerade fall men det finns inget 

krav på att man behöver använda mer än en metod för en transaktion.98 

 

Metoderna går inte alltid att tillämpa då de utgår från vissa förutsättningar. Det gäller därför att 

hitta vilken metod som passar bäst för just den transaktion som är aktuell. Vilken typ av 

information om transaktionen man har tillgång till är en avgörande faktor för vilken metod som 

är lämplig att använda. Riktlinjerna anger att marknadsprismetoden är den metod som bör 

tillämpas i första hand om den fungerar lika bra som någon av de andra metoderna. Utöver det 

är en transaktionsbaserad metod bättre att använda än en transaktionsbaserad vinstmetod. 99 I 

vissa fall kan det emellertid lämpa sig bättre att använda en transaktionsbaserad vinstmetod. De 

tre transaktionsmetoderna var även de metoder som ursprungligen fanns med i OECD:s 

slutrapport om internprissättning 1979.100 

 

3.4.2 Transaktionsbaserade metoder 

Marknadsprismetoden (Comparable uncontrolled price method) utgår från vad som är 

marknadspriset på produkter och tjänster som är jämförbara med den som är aktuell. Om det 

                                                 
95 Riktlinjerna, kapitel II. 
96 Riktlinjerna, p. 2.3. 
97 Riktlinjerna, p. 2.9, p. 2.12. 
98 Riktlinjerna, p. 2.12. 
99 Riktlinjerna, p. 2.3. 
100 OECD, OECD Report on Transfer Pricing and Multinational Enterprises, OECD Publishing, 1979. 
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går att hitta en okontrollerad transaktion som är jämförbar med den aktuella koncerninterna 

transaktionen är marknadsprismetoden den metod som är bäst att använda.101  

 

Om en okontrollerad transaktion är jämförbar beror alla avvikelser i pris oftast på de aktuella 

koncernföretagens interna förhållanden. Det är därför OECD rekommenderar att denna metod 

används i första hand, framför de övriga metoderna. Nackdelen med marknadsprismetoden är 

att det krävs att den kontrollerade och okontrollerade transaktionen är väldigt lika och det ställs 

ett högt krav på jämförbarheten. Det är emellertid möjligt att göra vissa justeringar för att 

transaktionerna ska bli mer jämförbara.102 

 

Återförsäljningsprismetoden (Resale price method) tar sin utgångspunkt i slutpriset till en 

utomstående part, vilket minskas med en bruttovinst för återförsäljarens kostnader och ett 

vinstpålägg som ska vara armlängdsmässigt.103 En fördel med återförsäljningsprismetoden är 

att det inte krävs att transaktionerna är lika jämförbara som vid marknadsprismetoden. Det beror 

på att återförsäljningsprismarginalen inte påverkas på samma sätt av skillnaden i varor och 

tjänster. Faktorer som kan försvåra en användning av återförsäljningsprismetoden är om 

exempelvis immateriella rättigheter som varumärken eller varunamn kan hänföras till 

produkten.104 

 

Kostnadsplusmetoden (Cost plus method) utgår från vad det kostar att tillverka en viss produkt, 

och till detta adderas ett armlängdsmässigt vinstpåslag. Metoden är främst användbar när 

företag säljer varor som är delvis färdiga till andra företag.105  

 

3.4.3 Transaktionsbaserade vinstmetoder 

Nettomarginalmetoden (Transactional net margin method) är en transaktionsbaserad 

vinstmetod som går ut på att företagets resultat fördelas mellan företagen med utgångspunkt i 

en bas som är armlängdsmässig. Basen kan bland annat vara tillgångar, kostnader eller 

omsättning.106 

 

                                                 
101 Riktlinjerna, p. 2.15. 
102 Riktlinjerna, p. 2.16. 
103 Riktlinjerna, p. 2.27. 
104 Riktlinjerna, p. 2.29-2.32. 
105 Riktlinjerna, p. 2.45-2.46,  
106 Riktlinjerna, p. 2.64. 
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Vinstdelningsmetoden (Transactional profit split method) innebär att man utifrån ekonomiska 

överväganden fördelar vinsterna som uppstår i en koncern mellan företagen i koncernen.107 

Metoden kan exempelvis vara användbar när det båda parterna i transaktionen gör värdefulla 

och unika bidrag.108 

 

3.5 Slutsatser om prissättning enligt riktlinjerna 

OECD:s riktlinjer för internprissättning beskriver hur man bedömer vad som är ett 

armlängdsmässigt pris för den aktuella koncerninterna transaktionen. Enligt riktlinjerna 

behöver man först klassificera transaktionen. Det är i vissa fall enkelt att avgöra vad det rör sig 

om för typ av transaktion, medan det i andra fall kan kräva mer utredning. 

 

Därefter görs en funktionsanalys som syftar till att bland annat ta reda på parternas roller och 

risktaganden i transaktionen. Efter det följer jämförbarhetsanalysen för att ta reda på vilka 

transaktioner som går att jämföra den aktuella transaktionen med. När man tagit reda på 

parternas roller och hittat en eller flera oberoende transaktioner som är jämförbara väljs en 

lämplig prissättningsmetod att använda sig av. 

 

Den prismetod som helst ska användas är marknadsprismetoden och i annat fall någon annan 

av de transaktionsbaserade metoderna. De metoder som OECD tar upp är inte de enda metoder 

som kan användas för prissättning. Förutom att OECD rekommenderar att de föreskrivna 

metoderna används bör det dock även vara enklare att visa att ett pris är armlängdsmässigt om 

man kan luta sig mot en metod som OECD rekommenderar. 

 

OECD:s riktlinjer är uttryckta i generella termer vilket är något som till viss del har kritiserats 

i doktrinen.109 Svar på hur de ska tillämpas mer specifikt bör därför sökas i praxis för att se hur 

domstolarna har tolkat riktlinjerna. Riktlinjerna kräver emellertid inte att man kommer fram till 

ett exakt pris som är armlängdsmässigt. Priset kan finnas i ett intervall där alla priser inom 

intervallet anses armlängdsmässiga. 

 

  

                                                 
107Riktlinjerna, p. 2.116-2.115. 
108 Riktlinjerna, p. 2.115. 
109 Tjernberg, 2017, s. 121-122. 
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4 Prissättning av ränta på koncerninterna lån 

4.1 Koncerninterna lån 

4.1.1 Koncernintern finansiering 

Uppsatsens syfte är att utreda hur man bedömer vad som är en armlängdsmässig prissättning 

av ränta på koncerninterna lån. Innan prissättningsfrågan berörs behöver emellertid utredas hur 

räntesättning i allmänhet går till och vilka delar räntan består av. En ytterligare fråga av relevans 

som tas upp är i vilka fall transaktionen inte utgör en lånetransaktion utan är en annan typ av 

transaktion. 

 

Ett företag kan finansiera verksamheten och tillgångarna på olika sätt. I huvudsak pratar man 

om två olika typer av finansiering, genom eget respektive främmande kapital. När finansiering 

sker med eget kapital handlar det om behållna vinstmedel, ägartillskott eller andra interna 

medel. Ägaren eller den som har gett företaget tillskottet förväntar sig avkastning på tillskottet 

genom exempelvis utdelning. Finansiering genom eget kapital innebär att inga räntekostnader 

behöver betalas samt att medlen inte behöver betalas tillbaka.110 

 

Gällande främmande kapital så handlar det framför allt om lån från kreditinstitut, som banklån. 

Det är vanligt att banken då ställer krav på någon typ av säkerhet för lånet, som panträtter eller 

borgensåtaganden. Finansiering genom främmande kapital kräver normalt att ränta betalas.111 

 

4.1.2 Identifiering av transaktionen 

Även om företaget valt att beteckna transaktionen som ett lån är en inledande fråga för om 

korrigeringsregeln och armlängdsprincipen är tillämplig på transaktionen är vad den aktuella 

transaktionen klassificeras som. Huruvida villkoren för en transaktion är armlängdsmässiga 

eller inte kan bedömas först sedan man konstaterat vilken typ av koncernintern transaktion det 

är fråga om. För att bedöma om prissättningen är armlängdsmässig utgår man från vad parterna 

har betecknat transaktionen som.112 

 

En situation där en karaktäriseringsfråga kan uppkomma vid lånetransaktioner är om det 

låntagande företaget är på obestånd eller annars kraftigt underkapitaliserat. Det kan i sådana 

                                                 
110 Andrén m.fl., 2015, s. 107. 
111 Andrén m.fl., 2015, s. 113. 
112 Burmeister, 2016, s. 19. 



32 

 

fall komma att anses som att lånet utgör ett kapitaltillskott om företaget inte hade kunnat få ett 

liknande lån från en utomstående långivare. Ränteutbetalningarna kan då komma att ses som 

utdelning istället för ränta.113 

 

Enligt OECD räknas koncerninterna lån som interna finansiella tjänster om kraven är uppfyllda 

för att det ska anses att en finansiell tjänst har tillhandahållits. För att det ska vara fråga om en 

finansiell tjänst krävs att det mottagande företaget har fått ett värde som har gjort att företagets 

ekonomiska och kommersiella ställning har stärkts. Normalt sett anses en tjänst ha 

tillhandahållits om tjänsten har tillgodosett ett behov hos det mottagande företaget och att 

företaget om tjänsten inte tillhandahållits internt hade vänt sig till en extern part för att 

tillgodose det finansiella behovet.114 

 

Det finns flera fall där domstolarna har funnit att en transaktion utgör något annat än vad 

parterna betecknat det som. När en aktieägare inte har haft medel för att återbetala lånet har 

lånet ansetts vara vinstutdelning.115 När ett moderföretag lånat ut medel till ett dotterföretag har 

det ansetts vara jämställt med ett ovillkorat aktieägartillskott när dotterföretaget inte haft 

förmåga att återbetala lånet. 116  På motsvarande vis har räntefria lån till utländska 

koncernföretag setts som lån även om företaget menat att det rört sig om ett kapitaltillskott.117 

 

4.1.3 Om räntans beståndsdelar 

Om företaget använder sig av skulder som finansiering kräver långivaren normalt sett 

avkastning i form av ränta. Vilken ränta som utgår på lånet styrs på marknaden av många 

faktorer såsom längden på lånet, inflation, räntans bundenhet och valutarisk. Den viktigaste 

faktorn när räntan bestäms är emellertid risk.118 På den öppna kapitalmarknaden vill låntagaren 

generellt sett betala en så låg ränta som möjligt och långivaren få en så hög ränta som möjligt. 

Det gör att priset bestäms till en nivå där parternas krav möts och regleras av utbud och 

efterfrågan.119 

 

                                                 
113 Burmeister, 2016, s. 24-25. 
114 Riktlinjerna, p. 7.6. 
115 RÅ 1998 ref. 9. 
116 Kammarrätten i Göteborg, dom 2010-09-16, mål 1104-09. 
117 Kammarrätten i Stockhom, dom 2007-12-21, mål 7739-05, Kammarrätten i Göteborg, dom 2000-11-30, 

mål 8634-8636-1998, Kammarrätten i Stockholm, dom 1997-03-24, mål 5974-1995. 
118 Wiseén, 2011, s. 668-669. 
119 Burmeister m.fl., 2011, s. 722. 
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Det finns ännu ingen vägledning för hur räntesättningen på lån mer precist ska göras och därför 

får man se till etablerad finansteori.120 En ränta har vanligen två delar, en underliggande ränta 

och en riskpremie.121 Den första delen av räntan kan vara en basränta, referensränta eller riskfri 

ränta där räntan på statsskuldsväxlar och statsobligationer anses vara den riskfria räntan.122 Den 

kan också utgå från referensräntor som Libor, Stibor eller Euribor. Dessa utgör en referensränta 

utifrån vilken räntesats banker i en viss region erbjuder andra banker för lån utan säkerhet.123 I 

skattemässiga sammanhang används ofta statslåneräntan som visar vad som utgör den riskfria 

långa marknadsräntan, vilket är den genomsnittliga marknadsräntan på statsobligationer som 

har en återstående löptid på minst fem år.124 

 

Utöver den underliggande räntan består räntan också av ett påslag i form av en riskpremie. 

Riskpremien avser risken för långivaren att låntagaren inte kan uppfylla sina åtaganden vilket 

framför allt är att återbetala lånet. När det gäller risk i relation till räntans storlek motiverar en 

högre risk även en högre ränta medan en lägre risk bör medföra en lägre ränta.125  Risken för 

ett lån kan bland annat baseras på låntagarens förmåga att betala sin skuld vilket kan mätas 

genom en kreditvärdering. Riskpremiens storlek bestäms genom att man gör en bedömning av 

kreditrisken för det specifika lånet. Man beaktar även hänsyn till om det finns någon säkerhet 

för lånet.126 

 

4.2 Prissättning av koncerninterna tjänster enligt riktlinjerna 

4.2.1 Allmänt om prissättningen av koncerninterna lån 

Har man väl konstaterat att det rör sig om en lånetransaktion och tillhandahållandet av en 

finansiell tjänst behöver en utredning göras av vad som är en armlängdsmässig prissättning av 

transaktionen. Ränta ska löpa på koncerninterna lån i de fall ränta skulle ha utgått på en 

likvärdig transaktion som skett mellan två oberoende företag. Räntesättningen ska också ske på 

i stort sätt samma sätt som hade skett mellan parter som är oberoende.127 Har man genom 

                                                 
120 Wiseén, 2011, s. 668. 
121 Hanqvist, 2014, s. 83. 
122 Gavelin och Sjöberg, 2012, s. 35. 
123 Moran, 2008, s. 367 och Hanqvist, 2014, s. 93. Stibor står för Stockholm Interbank Offered Rate, Libor för 

London Interbank Offered Rate och Euribor för Euro Interbank Offered Rate. 
124 Hanqvist, 2014, s. 91. 
125 Moran, 2008, s. 367. 
126 Wiseén, 2011, s. 668-669. 
127 Riktlinjerna, p. 7.19. 
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klassificeringen konstaterat att transaktionen utgör ett koncerninternt lån ska alltså en 

armlängdsmässig ränta löpa på lånet. 

 

Vid prissättning av koncerninterna lån är det inte bara den avtalade räntan man beaktar. Man 

ser även till övriga villkor för lånet som kan påverka vilken prissättning som är 

marknadsmässig. Frågan blir om den räntenivå som företagen tillämpar överensstämmer med 

armlängdsprincipen, när man beaktar villkoren som är förenade med lånet. Villkor som beaktas 

är exempelvis lånets löptid, säkerhet för lånet, vilken valuta lånet lämnats i, låntagarens 

kreditvärdighet och om lånet är underkastat andra fordringsägares rätt.128 

 

Liksom vad som gäller generellt för internprissättningsområdet i den svenska rätten finns det i 

svensk lagstiftning ingen vägledning för vad som är en armlängdsmässig prissättning av ränta 

på lån. Det är framför allt i praxis och i OECD:s riktlinjer som vägledning för bedömningen 

kan hämtas och det är främst dessa källor som kommer att behandlas i avsnittet. När det kommer 

till OECD:s riktlinjer gäller mycket av det som tagits upp om prissättning enligt deras riktlinjer 

generellt även för lånetransaktioner. Det som tas upp i avsnitt 3 av uppsatsen om 

funktionsanalys och jämförbarhetsanalys gäller därför även i lånetransaktioner.129 I förevarande 

avsnitt behandlas istället det som riktlinjerna och OECD:s utkast om finansiella transaktioner 

tar upp om vad som särskilt bör beaktas vid lånetransaktioner. 

 

4.2.2 Lån som koncernintern tjänst 

Vid en lånetransaktion är den väsentliga frågan om räntan och villkoren för lånet är 

marknadsmässiga eller inte. Hittills har det inte funnits några särskilda riktlinjer för 

koncerninterna lån. Vägledning får istället hämtas från kapitel 7 i riktlinjerna som handlar om 

koncerninterna tjänster.130 Kapitlet tar upp vad som särskilt behöver beaktas när det handlar om 

prissättning av koncerninterna tjänster. I övrigt är det de allmänna riktlinjerna som kan 

användas som vägledning. Enligt riktlinjerna finns det framför allt två problem när det kommer 

till koncerninterna tjänster. Det första problemet är om en tjänst har tillhandahållits eller inte. 

Det andra problemet är hur en sådan tjänst ska prissättas enligt armlängdsprincipen.131 

 

                                                 
128 Prop. 2005/06:169, s. 105. 
129 Se avsnitt 3.2 respektive 3.3. 
130 BEPS Actions 8-10, Final reports, p. 7.14, Riktlinjerna, 2017, kapitel VII. 
131 Riktlinjerna, 2017, p. 7.5. 
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En tjänst har generellt sett tillhandahållits om ett externt företag hade betalat för att ett annat 

företag skulle utföra en sådan tjänst.132 Olika typer av finansiella transaktioner kan utgöra 

koncerninterna tjänster enligt riktlinjerna.133 

 

4.2.3 Ersättningen för tjänsten 

Har man kommit fram till att en koncernintern tjänst har utförts är nästa steg att utreda om 

avgiften för tjänsten är armlängdsmässig. Priset eller avgiften för koncerninterna tjänster ska 

liksom för andra koncerninterna transaktioner vara i linje med vad oberoende parter hade avtalat 

om under motsvarande omständigheter. Det innebär enligt OECD att koncerninterna 

transaktioner inte ska behandlas annorlunda än transaktioner mellan oberoende företag, enbart 

på grund av att företagen befinner sig i ekonomisk intressegemenskap.134 

 

Ett första steg i bedömningen av prissättningen är enligt OECD:s riktlinjer om koncerninterna 

tjänster att avgöra om någon betalning har erlagts för tjänsten.135 Betalningen kan ske genom 

direkta eller indirekta metoder för betalning. Vidare får man se till vilken typ av kompensation 

som har erlagts för tjänsten. Betalningen kan även utgöra betalning för flera andra tjänster.136 

 

I en transaktion mellan oberoende parter skulle den part som utför tjänsten vilja generera en 

vinst för tjänsten och inte endast utföra den för ett pris som motsvarar kostnaderna. En fråga 

som tas upp i riktlinjerna är huruvida ett pris är armlängdsmässigt om det innebär en vinst för 

den som utför tjänsten. Enligt OECD krävs det inte alltid att transaktionen genererar en vinst 

för att den ska vara armlängdsmässig.137 Det kan exempelvis vara fallet när marknadspriset för 

tjänsten är lägre än kostnaden för att utföra den.138 

 

4.2.4 Lämpliga prismetoder för koncerninterna tjänster 

När det gäller vilken prismetod som är lämplig för koncerninterna tjänster hänvisar OECD till 

det som gäller i allmänhet för koncerninterna transaktioner. När det kommer till koncerninterna 

                                                 
132 Riktlinjerna, 2017, p. 7.6. 
133 Riktlinjerna, 2017, p. 7.14. 
134 Riktlinjerna, 2017, p. 7.19. 
135 Riktlinjerna, 2017, p. 7.20. 
136 Riktlinjerna, 2017, p. 7.27. 
137 Riktlinjerna, 2017, p. 7.35. 
138 Riktlinjerna, 2017, p. 7.37. 
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tjänster bör marknadsprismetoden kunna vara tillämplig och annars en kostnadsbaserad metod 

som kostnadsplusmetoden.139 

 

4.3 OECD:s utkast om finansiella transaktioner 

4.3.1 Allmänna utgångspunkter 

OECD släppte i juli 2018 ett utkast till riktlinjer om internprissättning av koncerninterna 

finansiella transaktioner.140 Även om det inte är färdiga riktlinjer i utkastet reflekterar det ändå 

vad OECD tänker angående internprissättning av koncerninterna lån. Det är dessutom den 

första vägledning som OECD har släppt om prissättning av finansiella transaktioner. I följande 

avsnitt kommer därför framför allt utkastets uttalanden att användas för att utreda vad som bör 

beaktas vid prissättningen och vilka prismetoder som kan vara lämpliga att använda. OECD 

utgår i utkastet bland annat från de prissättningsmetoder som finns i de allmänna riktlinjerna 

för internprissättning. Utkastet tar upp vilka prissättningsmetoder som är lämpliga att använda 

när det gäller internprissättning av finansiella transaktioner, klassificeringsfrågor samt vilka 

faktorer som är relevanta att beakta vid bedömningen. 

 

Innan utkastet om finansiella transaktioner släpptes var det framför allt OECD:s riktlinjer om 

koncerninterna tjänster som tillämpades som vägledning för koncerninterna lån.141 Att det inte 

tidigare funnits några riktlinjer för koncerninterna lån och andra finansiella transaktioner har 

lett till att vissa metoder för prissättning har blivit etablerade. OECD riktar kritik mot bland 

annat prissättning enligt s.k. bank opinions i sitt utkast.142 

 

Enligt utkastet framgår att OECD anser att det långivande företaget måste ha en viss substans 

och kunskap hos personalen att hantera långivningen. Detta för att förhindra att företag utan 

substans får kapitaltillskott som sedan lånas vidare inom koncernen till en viss ränta. OECD 

anser att dessa företag endast har rätt till riskfri ränta på koncerninterna lån.143 

 

                                                 
139 Riktlinjerna, 2017, p. 7.31. 
140 OECD Public Discussion Draft: BEPS Actions 8-10 Financial transactions, 2018. 
141 Riktlinjerna, kapitel VII. 
142 Utkastet, 2018, p. 93. 
143 Utkastet, s. 11 p. 1. 
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Vid en lånetransaktion ligger det i låntagarens intresse att sänka sina kostnader för kapital så 

mycket som möjligt.144 För långivaren är det viktigt att utreda vilka risker som är förenade med 

lånet och hur riskerna kan hanteras och kontrolleras.145 

 

När det kommer till företag som är i ekonomisk intressegemenskap är det inte säkert att de 

kommer att göra samma överväganden innan avtalets ingående som oberoende parter. Trots det 

är det samma faktorer som oberoende parter hade övervägt som är relevanta att beakta när man 

avgör om villkoren motsvarar vad oberoende parter hade avtalat om. Det är faktorer som 

kreditrisken, låntagarens kreditvärdighet och ekonomiska omständigheter.146 

 

4.3.2 Villkor och faktorer som påverkar kreditrisken 

Som nämnts ovan147 avgör risken för lånet till stor del vad räntan bestäms till för nivå. Även 

OECD:s utkast behandlar faktorer som påverkar kreditrisken vid koncerninterna 

lånetransaktioner. Enligt utkastet kan man använda sig av kreditbetyg (credit ratings) för att 

bedöma kreditvärdigheten hos låntagaren vilket kan underlätta sökandet efter jämförbara 

transaktioner.148 Det finns flera kreditvärderingsföretag som ger ut kreditbetyg.149 

 

När det gäller lån mellan oberoende parter är det vanligt att långivaren kräver att säkerhet ställs 

för lånet. Det kan exempelvis vara säkerhet i olika tillgångar i låntagarens verksamhet. Om det 

är fråga om ett moderföretag som ger ett lån till sitt dotterföretag så finns det andra 

kontrollfunktioner för dotterföretaget och ägandet av tillgångarna i företaget. Att förena lånet 

med säkerhet för långivaren är i dessa fall mindre viktigt för riskanalysen. Det gör att 

avsaknaden av säkerhet för lånet inte nödvändigtvis behöver avspegla risken för lånet. Är lånet 

ställt utan säkerhet i övrigt och tillgångarna i dotterföretaget inte redan ställda som säkerhet för 

något annat lån kan den kontroll moderföretaget har över dotterföretaget agera som säkerhet för 

lånet. Det påverkar då även prissättningen av lånet.150 

 

                                                 
144 Utkastet, p. 54. 
145 Utkastet, p. 49-50. 
146 Utkastet, p. 51. 
147 Se avsnitt 4.1.3. 
148 Utkastet, p. 58. 
149 Moran, 2008, s. 367. 
150 Utkastet, p. 52. 
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När det handlar om prissättning av ett koncerninternt lån ser man låntagaren som ett oberoende 

företag. Man behöver emellertid ändå i viss mån beakta att företaget är en del av en 

intressegemenskap och då särskilt när det kommer till kreditvärdigheten och andra villkor för 

lånet. En oberoende långivare skulle troligen även beakta huruvida ett företag har stöd från 

koncernen när denne bestämmer villkoren för lånet. Det beaktas även om det inte finns någon 

avtalad skyldighet mellan koncernföretagen att stödja de övriga.151 En fråga blir således vilken 

påverkan indirekt stöd från koncernen har på låntagarens kreditvärdighet. Man får därför se till 

hur stor sannolikhet det är att de övriga koncernföretagen skulle stödja det låntagande företaget 

om företaget skulle få ekonomiska svårigheter. En annan omständighet är vilken relation det 

låntagande företaget har till resten av koncernen och även hur de andra företagen skulle 

påverkas av att stödja det låntagande företaget. Man får se till omständigheter som rättsliga 

skyldigheter, om företagen delar namn, vilken historik de har av ekonomiskt stöd och 

strategiska frågor.152 Man kan anta att ett företag som är mer integrerat och starkare kopplat till 

resten av koncernföretagen mer troligt skulle få ekonomiskt stöd från de övriga jämfört med ett 

företag som inte är lika integrerat. Det mer integrerade företaget skulle då troligen ha en 

kreditvärdighet som är mer lik den kreditvärdighet som hela gruppen har.153 

 

I vissa fall kan en part som står utanför lånetransaktionen lämna en garanti för låntagarens 

kredit. För att långivaren ska kunna beakta garantin när det kommer till villkoren för lånet krävs 

att denne gör en utvärdering även av garanten. Långivaren måste vara säker på att garanten kan 

täcka upp för låntagaren om låntagaren inte kan fullgöra sina åtaganden.154 

 

Vid oberoende lånetransaktioner tar långivaren i vissa fall ut en avgift som en del av villkoren 

för lånet. Även i koncerninterna lånetransaktioner kan dessa förekomma, men i så fall får man 

utreda om avgiften motsvarar en kostnad som koncernföretagen har.155 

 

Lånet kan vidare vara förenat med kovenanter vilket är en katalog av villkor med restriktioner 

för låntagaren. Kovenanterna syftar till att en långivare ska skapa sig mer säkerhet genom viss 

kontroll över långivaren. Restriktionerna kan exempelvis innebära att långivaren måste 

                                                 
151 Utkastet, p. 67-68. 
152 Utkastet, p. 69. 
153 Utkastet, p. 70-71. 
154 Utkastet, p. 79. 
155 Utkastet, p. 80. 
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godkänna vissa av låntagarens finansiella beslut, som att dra på sig ytterligare skulder.156 

Saknas det kovenanter som villkor i lånetransaktioner mellan företag i ekonomisk 

intressegemenskap kan intressegemenskapen i sig agera som en slags kovenant i och med att 

långivaren har större insyn i låntagarens verksamhet.157 

 

4.3.3 Utkastets förslag till lämplig prismetod 

Marknadsprismetoden (Comparable uncontrolled price method) kan fungera väl vid 

prissättning av koncerninterna lån enligt utkastet. Det beror på att det förekommer så många 

lånetransaktioner mellan oberoende parter på marknaden.158 En fråga är om man kan använda 

sig av koncernens medelränta vid en jämförelse. Det kan vara svårt för en sådan medelränta att 

nå upp till kraven på en jämförbar transaktion men det kan vara möjligt att se till jämförbara 

lånetransaktioner som skett mellan ett av koncernföretagen och en extern part.159 

 

När man använder sig av prismetoden Cost of funds grundar man prissättningen på vilken 

kostnad långivaren haft för att samla ihop medlen som lånas ut. Man lägger därefter till de 

kostnader som krävts för att arrangera lånet samt kostnader för servicen att ge lånet. Det ska 

även ingå riskpremium och vinstmarginal.160 

 

Metoden kan i vissa fall användas när ett koncernföretag har tagit ett lån från en extern part och 

därefter lånat vidare medlen inom koncernen. När tjänsten endast innebär en förmedling av 

lånet kan det vara mer lämpligt att prissätta utifrån förmedlingsfunktionen istället för 

lånetransaktionen i sig.161 Att prissätta en vidareutlåning inom koncernen utifrån koncernens 

genomsnittliga upplåningskostnad är emellertid inte en tillåten metod enligt utkastet. 

 

I vissa fall försöker den skattskyldiga bevisa att räntan på de koncerninterna lånen är 

armlängdsmässig genom att inhämta åsikter från banker som är oberoende (bank opinions). De 

skriftliga yttrandena från bankerna handlar om vilken ränta banken skulle tillämpa om den 

skulle utge ett lån till just det företaget.162 Att använda sig av en sådan typ av metod innebär ett 

                                                 
156 Utkastet, p. 75-76. 
157 Utkastet, p. 78. 
158 Utkastet, p. 81-86. 
159 Utkastet, p. 87-88. 
160 Utkastet, p. 89. 
161 Utkastet, p. 91. 
162 Utkastet, p. 92. 
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avsteg från en armlängdsmässig jämförelse. Man använder sig inte av jämförbara transaktioner 

för att fastställa vad som är en armlängdsmässig ränta. Vidare innebär metoden inte att banken 

ger något faktiskt erbjudande till företaget om att låna till den räntan eftersom att det skulle 

kräva en grundligare utredning av företagets ekonomiska ställning. Man bör alltså generellt sett 

inte kunna använda sig av den typen av skriftliga yttranden för att bevisa att räntan är 

armlängdsmässig.163 

 

Generellt sett är marknadsprismetoden lämplig när det kommer till finansiella tjänster som lån. 

Det finns både gott om tillgänglig marknadsinformation för att hitta jämförbara transaktioner 

samt för att kunna justera skillnaderna.164 

 

4.4 Svensk praxis om prissättning av koncerninterna lån 

4.4.1 Kreditrisk och jämförbarhet 

Utöver riktlinjerna och utkastet från OECD har korrigeringsregelns tillämplighet på 

lånetransaktioner prövats i ett antal mål av svenska domstolar. Även relevanta kommentarer 

från den juridiska doktrinen tas upp i avsnittet. 

 

Ett mål som har blivit uppmärksammat i sammanhanget är HFD:s dom i målet Diligentia från 

2010.165 I målet var det inte fråga om en gränsöverskridande situation men Skatteverket anser 

målet vara vägledande även för tillämpning av korrigeringsregeln och gränsöverskridande 

situationer. I målet var det fråga om huruvida en lånetransaktion utgjorde en 

underprisöverlåtelse. HFD ansåg att kreditrisken är lägre när det rör sig om lån från ett 

moderföretag till ett dotterföretag till skillnad från om långivaren hade varit extern. Att risken 

är lägre beror på att moderföretaget har större möjligheter till insyn och kontroll av 

dotterföretaget. 166  Skatteverkets inställning är att moderföretagets insyn och kontroll ska 

beaktas när man bedömer om en ränta är marknadsmässig och att kreditrisken generellt sett är 

lägre mellan moder- och dotterföretag. 167  Att dessa faktorer skulle ha betydelse för 

bedömningen samt Diligentiamålets betydelse på området har ifrågasatts eftersom att 

korrigeringsregeln tydligt bygger på att man ska se till vad som gällt mellan oberoende parter.168 

                                                 
163 Utkastet, p. 93. 
164 Wiseén, 2011, s. 668. 
165 RÅ 2010 ref. 67. 
166 RÅ 2010 ref. 67. 
167 Skatteverkets ställningstagande 2010-09-28, dnr. 131 632628-10/111. 
168 Dahlberg, 2014, s. 182. 
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Det var i målet heller inte fråga om en gränsöverskridande situation. Att målet har viss betydelse 

för tillämpningen av korrigeringsregeln syns emellertid i senare domar från Kammarrätterna 

där domstolen har hänvisat till Diligentiamålet när det gäller bedömning av kreditrisken.169 

 

Diligentiamålets betydelse för korrigeringsregelns tillämpning har varit omdiskuterad i den 

juridiska doktrinen. Det har framförts att armlängdsprincipen och the separate entity approach 

bygger på att man vid bedömningen av prissättningen inte ska ta någon hänsyn till 

intressegemenskapen och ägarförhållandena inom den.170 Det har även påpekats att de flesta 

externa långivare ställer krav på insyn och kontroll i det låntagande företaget, framför allt när 

det handlar om stora lånebelopp. Att Diligentiamålet skulle ha förändrat något i bedömningen 

av prissättning av koncerninterna lån anses därför inte stämma.171 

 

I ett mål ansåg kammarrätten att förhållandena i målet väsentligt skiljde sig från förhållandena 

som rådde i Diligentiamålet. I målet hade externa långivare betydande kontroll över företaget, 

och moderföretaget hade därför inte samma insyn och kontroll över dotterföretaget som i 

Diligentia. 172 I ett annat mål konstaterade kammarrätten att det vid tillämpning av 

korrigeringsregeln inte är relevant att jämföra den aktuella koncerninterna transaktionen med 

andra koncerninterna transaktioner. Domstolen avfärdade dock inte helt argumentet om 

företagets insyn och kontroll, utan kom endast fram till att Skatteverkets generella resonemang 

om Diligentiamålet och företagets insyn och kontroll inte är tillräckligt för att uppfylla 

bevisbördan.173 

 

Skatteverket fick i ett mål från kammarrätten rätt i att företagets insyn och kontroll över det 

låntagande företaget medförde att en lägre ränta var armlängdsmässig. I likhet med 

Diligentiamålet var moderföretaget den enda finansiären i dotterföretaget. Kammarrätten 

uttalar i målet att företagets möjlighet till insyn och kontroll i det låntagande företaget både får 

och bör beaktas när man bedömer om korrigeringsregeln blir tillämplig.174 

 

                                                 
169 Kammarrätten i Sundsvall, dom 2012-12-19, mål 1523-1527-11. 
170 Wiseén, 2011, s. 665-666. 
171 Moran och Persson Östhammar, 2010, s. 721. 
172 Kammarrätten i Stockholm, dom 2012-11-13, mål nr 6953--6957-11. 
173 Kammarrätten i Stockholm, dom 2012-12-06, mål nr 4252-4253-11. 
174 Kammarrätten i Göteborg, dom 2016-04-07, mål nr 2292-2294-15 och 2296-15. 



42 

 

När det gäller den svenska korrigeringsregeln anser Skatteverket att det inte går att jämföra ett 

lån utan säkerhet mellan moderföretag och dotterföretag med ett lån utan säkerhet mellan två 

parter som är oberoende. Det beror på att moderföretaget har betydligt mer insyn och kontroll 

vilket normalt gör att det föreligger en lägre kreditrisk. När det gäller övriga företag inom 

koncernen som inte är moder- och dotterföretag kan man inte dra samma slutsats rakt av, utan 

man måste göra en bedömning av vad som är armlängdsmässigt i varje enskilt fall.175 

 

I den juridiska doktrinen har Skatteverkets argumentation ifrågasatts. Det har framförts att det 

är oförenligt med armlängdsprincipen att beakta koncerninterna faktorer eftersom OECD i 

riktlinjerna uttalar att koncernförhållandet inte ska påverka prissättningen.176 Vidare kan även 

externa långivare anses ha en relativt hög grad av insyn och kontroll av det låntagande företaget 

på grund av de kovenanter som lånet ofta villkoras av.177 

 

4.4.2 Räntenivån 

Såväl en för hög som för låg ränta kan vara avvikande från vad som är armlängdsmässigt.  

Kammarrätterna har i flera fall prövats vad som anses vara för låg respektive för hög ränta. I 

många fall har Skatteverket inte uppfyllt sin bevisbörda och räntenivån har därför godtagits. I 

de mål där frågan var om räntan varit för hög har det rört sig om räntor mellan 12-15 procent. 

Skatteverket anser inte att det innebär att räntenivåerna i målen utgör marknadsmässiga 

räntenivåer.178 

 

I ett par domar från Kammarrätterna har emellertid Skatteverkets argumentation godtagits och 

räntan ansetts högre än vad som är marknadsmässigt. I ett fall fanns det både interna och externa 

jämförelsetransaktioner att jämföra med och det framgick att den aktuella var klart högre än 

dessa.179 I ett annat fall ansåg Kammarrätten att kreditrisken inte motiverade en så hög ränta 

som hade utgått för lånet.180 

 

                                                 
175 Skatteverkets vägledning, Ränta på koncerninterna lån, 

[https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/331431.html], hämtad 2019-01-05. 
176 Wiseén, 2011, s. 665-666. 
177 Burmeister m.fl., 2011, s. 723. 
178 Skatteverkets vägledning, Ränta på koncerninterna lån, 

[https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/331431.html], hämtad 2019-01-05. 
179 Kammarrätten i Stockholm, dom 2016-03-22, mål nr 9297-9314-14. 
180 Kammarrätten i Göteborg, dom 2016-04-07, mål nr 2292—2294-15 och 2296-15. 
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En ränta som visserligen är armlängdsmässig kan dessutom underkännas om lånevillkoren 

ändras till låntagarens nackdel. Det följer av HFD:s dom i målet Nobel Biocare där 

lånevillkoren hade bytts ut mot sämre villkor med högre ränta utan att låntagaren fick någon 

ersättning för det. Domen har emellertid kritiserats i den juridiska doktrinen i och med att HFD 

frångår beskattningsårets slutenhet till nackdel för den skattskyldige och att OECD:s riktlinjer 

föreskriver att avtal ska uppdateras löpande för att hållas marknadsmässiga.181 HFD menar 

däremot i domskälen att deras bedömning är i enlighet med OECD:s riktlinjer. 

 

4.4.3 Affärsmässiga skäl och kompenserande transaktioner 

Liksom vid övriga typer av koncerninterna transaktioner kan det vid prissättning av 

koncerninterna lån finnas affärsmässiga skäl eller kompenserande transaktioner som innebär att 

en prissättning kan godtas även om den avviker från vad som är armlängdsmässigt. Det är 

exempelvis fallet när det låga priset beror på något annat än intressegemenskapen. Någon 

justering av resultatet görs i så fall inte.182 

 

HFD har konstaterat att det även mellan parter som är oberoende kan förekomma att räntefria 

lån lämnas. Det är fallet om långivaren på något sätt kompenseras, exempelvis genom 

prissättningen på varor.183  Skatteverket anser emellertid att det är svårt att finna något av 

prejudikatsvärde i det aktuella målet eftersom att det var så pass specifika omständigheter.184 

 

När det kommer till kompenserande transaktioner har det även prövats av HFD i ett fall där det 

fanns medel som hade redovisats som lån från ett moderföretag till ett dotterföretag utan att 

någon ränta togs ut. HFD ansåg att moderföretaget borde ha tagit ut en ränta på fordringarna. 

Dock hade produktionskostnaderna i sådana fall troligen ökat med samma belopp och därför 

ansågs det inte att företagets inkomst blivit för låg genom underlåtenheten att ta ut ränta.185 

Skatteverket anser emellertid att det är svårt att utläsa något generellt om vad som gäller utifrån 

rättsfallet. Man får istället göra en helhetsbedömning av alla omständigheter i det enskilda 

fallet.186 

                                                 
181 Staberg och Wiseén, 2016, s. 772-773. 
182 Prop. 1965:126, s. 57, prop. 1982/83:73, s. 11. 
183 RÅ80 1:59. 
184 Skatteverkets vägledning, Ränta på koncerninterna lån, 

[https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/331431.html], hämtad 2019-01-05. 
185 RÅ79 1:40 
186 Skatteverkets vägledning, Ränta på koncerninterna lån, 

[https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.13/331431.html], hämtad 2019-01-05. 
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Även kammarrätterna har i några fall prövat frågan om affärsmässiga skäl och kompenserande 

transaktioner när det kommer till lånetransaktioner. Räntefria lån från ett moderföretag till ett 

dotterföretag har inte godtagits när kompensationen har skett genom framtida utdelningar eller 

högre pris vid en försäljning av aktierna i dotterföretaget. Kammarrätterna har i dessa fall ansett 

att det är kompensation av indirekt slag vilket innebär att det inte kan godtas som 

kompensation.187 

 

4.5 Slutsatser om prissättning av ränta på koncerninterna lån 

4.5.1 Funktionsanalys, jämförbarhet och val av prismetod 

I riktlinjerna för koncerninterna tjänster hänvisar OECD framför allt till den bedömning som 

ska göras enligt de generella kapitlen i riktlinjerna för internprissättning. Funktionsanalysen ska 

därför göras enligt beskrivningen i avsnitt 3.2 i uppsatsen och jämförbarhetsanalysen enligt 

beskrivningen i avsnitt 4.3 i uppsatsen. 

 

När det kommer till val av prismetod uttalar OECD att marknadsprismetoden generellt sett kan 

användas. Användningen av marknadsprismetoden innebär att transaktionerna man jämför med 

måste vara förhållandevis jämförbara. Det går dock inte att fastställa någon exakt ränta som är 

armlängdsmässig utan man finner vanligen den armlängdsmässiga räntan någonstans i ett 

intervall av jämförbara transaktioner. Däremot underkänner OECD förenklade prissättningar 

som utgår från exempelvis bank opinions och poängterar vikten av att göra en individuell 

bedömning. 

 

4.5.2 Faktorer som bör beaktas vid lånetransaktioner 

Prissättningen av koncerninterna lån ska enligt OECD:s utkast baseras på säkerhet för lånet, en 

kreditbedömning av låntagaren samt lånevillkoren. En förutsättning som utkastet tar upp är att 

det långivande företaget måste ha substans och kunskap för att kunna utvärdera kreditrisken 

löpande. 

 

En annan omständighet som kan påverka kreditrisken är att det låntagande företaget har 

koncernstöd från övriga företag i koncernen. Om koncernstöd påverkar kreditrisken är dock 

                                                 
187 Kammarrätten i Stockholm, dom 1997-03-24, mål 5974-1995, Kammarrätten i Göteborg, dom 1997-02-27, 

mål 3511-1994. 
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beroende av vilken roll i koncernen företaget har. OECD anser också att ett företag i koncernen 

inte kan ha en lägre kreditrisk än koncernen som helhet. Andra villkor som kan påverka 

armlängdsmässigheten är förekomsten av garantier, kovenanter och avgifter. 

 

Är det fråga om ett lån från ett moderföretag till ett dotterföretag uttalar OECD att 

moderföretagens kontroll och ägande i dotterföretaget kan fungera som en säkerhet för lånet. 

Det gäller dock endast om tillgångarna i dotterföretaget inte är ställda som säkerhet för 

exempelvis ett annat lån. 

 

I utkastet betonar OECD att prissättningen av lånetransaktioner ska göras genom att beakta de 

individuella förutsättningar i form av säkerhet, kreditrisk och lånevillkor som gäller för lånet. 

Det är även med beaktande av detta svårt att dra några generella slutsatser om hur en 

prissättning ska ske eftersom att det är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Även 

om armlängdsmässigheten bedöms utifrån de individuella förutsättningarna för lånet måste man 

i bedömningen dock ändå se om villkoren är affärsmässiga. 

 

4.5.3 Bedömningen enligt svenska domstolar 

När det kommer till praxis från svenska domstolar för internprissättning av koncerninterna lån 

är det inte alldeles klart vad som gäller. Eftersom Skatteverket har bevisbördan för att 

prissättningen är felaktig har domstolen i flera fall främst konstaterat att de inte har visat att 

prissättningen är felaktig. Det kan därför vara svårt att utifrån praxis svara på hur bedömningen 

av prissättningen görs. När domstolen har underkänt Skatteverkets resonemang har det i flera 

fall handlat om att Skatteverket för ett alltför generellt resonemang och inte pekar på 

omständigheter i det aktuella fallet. Även här kan man därför se vikten av att bedömningen görs 

med utgångspunkt i de faktiska omständigheterna och inte vad som generellt sett kan anses 

påverka armlängdsmässigheten. 

 

Även om en ränta i och för sig är marknadsmässig i enlighet med vad oberoende parter hade 

avtalat, kan den komma att underkännas om lånevillkoren ändras. Ändras villkoren för lånet till 

det sämre utan att låntagaren kompenseras kan det komma att ses som att de nya villkoren inte 

är armlängdsmässiga. Det beror på att en oberoende part inte skulle ha accepterat en sådan 

ändring. 
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4.5.4 Särskilt om möjligheten att beakta koncerninterna faktorer 

En fråga som har varit aktuell vid tillämpning av korrigeringsregeln är huruvida man kan beakta 

koncerninterna faktorer vid tillämpning av armlängdsprincipen och jämförbarhetsanalysen. 

Enligt korrigeringsregeln ska prissättning ske efter vad oberoende parter hade avtalat om. Det 

tycks emellertid finnas en benägenhet både från Skatteverket och domstolarnas sida att beakta 

koncerninterna faktorer, främst i form av ägarförhållandenas påverkan på kreditrisken. 

 

När det har gällt ett moderföretag som har gett ett lån till sitt dotterföretag har Skatteverket i 

flera fall argumenterat för att moderföretagets möjlighet till insyn och kontroll i dotterföretaget 

påverkar kreditrisken och därmed vad som är en marknadsmässig ränta. Att det långivande 

företagets insyn och kontroll i det låntagande företaget påverkar prissättningen gäller endast när 

det är fråga om ett moderföretag och dess dotterföretag. Ett dotterföretag kan inte sägas ha 

samma insyn och kontroll i sitt moderföretag och systerföretag har inte heller samma 

möjligheter till insyn och kontroll. 

 

Skatteverkets syn på påverkan på prissättningen av företagets insyn och kontroll är något som 

får visst stöd i OECD:s utkast där betydelsen av ett moderföretags kontrollmöjligheter i sitt 

dotterföretag poängteras. OECD menar att det kan fungera som en säkerhet och påverkar 

prissättningen för lånet. Även om utkastet inte ger uttryck för de slutliga riktlinjerna är det 

uppenbarligen något som OECD anser kan vara relevant vid prissättningen av koncerninterna 

lån. 

 

Det kan vara rimligt att ta hänsyn till moderföretagets insyn och kontroll vid bedömning av 

kreditrisken, men då främst om moderföretaget är den enda långivaren. I andra fall kan det inte 

anses att kreditrisken automatiskt påverkas av moderföretagets insyn och kontroll. Finns det 

andra långivare när dotterföretaget tar ett lån från moderföretaget bör inte moderföretagets 

insyn och kontroll generellt sett anses betydande. Man får emellertid, som även domstolarnas 

resonemang visar, se till de specifika förhållanden som råder för den aktuella transaktionen för 

att kunna bedöma kreditrisken. 

 

Oavsett omständigheten insyn och kontroll kan det ändå vara aktuellt att fråga sig om även 

andra koncerninterna faktorer kan beaktas vid bedömningen av armlängdsmässigheten. Enligt 

OECD:s utkast om finansiella transaktioner kan olika typer av koncernstöd påverka ett företags 
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kreditvärdighet. Även enligt andra delar av utkastet kan olika faktorer som beror på den 

ekonomiska intressegemenskapen beaktas vid bedömningen av prissättningen. 

 

4.5.5 Affärsmässiga skäl och kompenserande transaktioner 

Av svensk rättspraxis följer att vissa affärsmässiga skäl och kompenserande transaktioner kan 

innebära att ett pris som inte är armlängdsmässigt ändå godtas. Enligt avgörandena tycks det 

krävas att kompensationen är direkt snarare än indirekt för att kunna beaktas. Även utifrån dessa 

fall är det emellertid svårt att dra några mer generella slutsatser om vad som gäller. Istället utgår 

bedömningen från de individuella förutsättningarna i varje fall och man behöver göra en 

helhetsbedömning av omständigheterna. 
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5 Sammanfattande slutsatser 

Internprissättningsområdet är ett högaktuellt rättsområde i ständig utveckling. OECD är en 

stark drivkraft framåt med sin vägledning om internprissättning. Det är emellertid fortfarande 

oklart vilken ställning riktlinjerna och övrigt material från OECD har i svensk rätt. Det är 

önskvärt med förtydliganden på dessa områden även om företagen och Skatteverket i hög grad 

anpassar sig efter riktlinjerna. En fortsatt internationalisering av juridiken innebär att material 

från internationella organisationer även framöver kan komma att behöva beaktas vid 

tillämpningen av intern svensk rätt. Utifrån riktlinjernas stora inflytande på 

internprissättningsområdet får det anses relevant att beakta dessa för bedömningen av vad som 

är ett armlängdsmässigt pris när det gäller tillämpning av korrigeringsregeln. 

 

Syftet med uppsatsen har varit att utreda hur den rättsliga bedömningen av vad som är en 

armlängdsmässig prissättning av koncerninterna lån bör göras. När det kommer till 

lånetransaktioner är det framför allt armlängdsmässigheten av räntenivån som blir aktuell. 

Räntenivån bestäms till största delen av den risk som långivaren tar genom att låna ut medel till 

den specifika låntagaren. Det är framför allt vilka faktorer som påverkar kreditrisken som är av 

betydelse eftersom räntan till större delen bestäms av risken att låntagaren inte kan återbetala 

lånet. 

 

En ytterligare del av syftet har varit att specifikt se i vilken utsträckning koncerninterna faktorer 

kan beaktas vid bedömningen av en armlängdsmässig prissättning av koncerninterna lån. 

Svensk skatterätt styrs av legalitetsprincipen vilket innebär att lagens ordalydelse ska följas och 

en tolkning av vad som är armlängdsmässigt bör alltså inte kunna gå utöver vad som stadgas i 

regeln. Armlängdsprincipen och korrigeringsregeln utgår från vad som skulle avtalats mellan 

oberoende parter men det verkar ändå som att vissa koncerninterna faktorer kan beaktas vid 

tillämpningen av korrigeringsregeln. Att koncerninterna faktorer beaktas kan ses som att det 

går emot korrigeringsregelns ordalydelse enligt vilken jämförelsen ska göras med transaktioner 

mellan oberoende parter. I transaktioner mellan parter som är oberoende finns det inga 

koncerninterna omständigheter att ta hänsyn till. Det är något som även armlängdsprincipen 

och OECD ger uttryck för. OECD har dessutom uttalat i sina riktlinjer att transaktioner inte ska 

behandlas annorlunda än oberoende transaktioner endast på grund av att företagen befinner sig 

ekonomisk intressegemenskap. 
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Det är emellertid möjligt att istället tolka korrigeringsregeln och armlängdsprincipen som att 

jämförelsen ska göras med vad oberoende parter hade avtalat om de hade haft samma 

koncerninterna omständigheter som de i det aktuella fallet. I så fall är det i linje med 

armlängdsprincipen och korrigeringsregeln att beakta koncerninterna omständigheter och låta 

dessa påverka vad som utgör det armlängdsmässiga priset. 

 

Trots att den juridiska doktrinen varit skeptisk till främst möjligheten att beakta 

moderföretagets insyn och kontroll i dotterföretaget tyder rättspraxis och OECD:s utkast på att 

det är omständigheter som kan beaktas vid bedömningen. Man bör emellertid inte kunna beakta 

ägarförhållanden som något som generellt sett påverkar kreditrisken i och med att bedömningen 

ska utgå från omständigheterna i det enskilda fallet. Att väga in faktorer som beror på den 

ekonomiska intressegemenskapen kan visserligen sägas gå emot armlängdsprincipen och 

korrigeringsregelns ordalydelse. Den argumentation som Skatteverket och i viss mån 

domstolarna använt sig av får emellertid visst stöd i det nya utkastet.  

 

OECD har i riktlinjerna uttalat att enbart omständigheten att företagen befinner sig i ekonomisk 

intressegemenskap inte ska göra att deras transaktioner behandlas annorlunda än transaktioner 

mellan oberoende företag. Jag anser att det inte nödvändigtvis utesluter att koncerninterna 

faktorer kan beaktas. Enligt mig tycks OECD mena att koncernförhållandet i sig inte ska 

påverka vad som är ett armlängdsmässigt pris och att man därför inte regelmässigt kan anta att 

det armlängdsmässiga priset blir ett annat enbart på grund av det. Att sedan koncerninterna 

omständigheter i det enskilda fallet kan påverka bedömningen bör inte vara omöjligt. Om man 

bortser från armlängdsprincipen anser jag att det är rimligt att beakta koncerninterna 

förhållanden eftersom att de i praktiken bör kunna medföra en lägre kreditrisk. Vad som är 

marknadsmässigt generellt sett borde därför kräva att koncerninterna faktorer beaktas, medan 

det kan vara mer tveksamt enligt en armlängdsmässig bedömning om man ser till ordalydelsen.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det är svårt att ge helt klara svar på hur bedömningen av 

armlängdsmässigheten ska göras när det kommer till ränta på koncerninterna lån. Liksom vad 

som gäller för internprissättning i allmänhet är riktlinjerna generellt hållna och praxis på 

området är långt ifrån uttömmande. Vad gäller val av prismetod förespråkas emellertid 

marknadsprismetoden som den prismetod som prissättningen helst ska utgå från enligt såväl 

OECD:s riktlinjer som det nya utkastet om finansiella transaktioner. 
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Utkastet är inte uttömmande, och dessutom endast ett diskussionsutkast. Tills vidare är det 

därför fortsatt riktlinjerna som får anses kunna användas som vägledning. Utkastet ger 

emellertid en indikation på vilka faktorer OECD betraktar som relevanta när det kommer till 

prissättning av koncerninterna lån. Det återstår att se hur OECD:s slutliga riktlinjer om 

finansiella transaktioner kommer att utformas samt om svenska domstolar kommer att använda 

dessa som vägledning för sin bedömning.  
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