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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Tack vare internets framväxt har interaktionsmöjligheterna och informationsflödet mellan 

människor ökat explosionsartat. Att kommunicera med människor från hela världen är något 

som vilken internetanvändare som helst kan göra varje dag. I den digitala miljön finns en 

värld av möjligheter där exempelvis affärsverksamheter kan frodas.  

 

Under 2010 beräknades 133 miljoner amerikanska konsumenter spendera 256 miljarder dollar 

på produkter och tjänster som konsumerats via internet, motsvarande siffra för de 

amerikanska företagen var 3,6 biljoner dollar.1  I Sverige omsatte e-handeln 37 miljarder 

kronor år 2013.2  I takt med att internetanvändandet ökar och att företagen finslipar sina 

affärsmodeller bör e-handeln öka. Detta leder i sin tur till ett ökat skatteanspråk.  

 

Samtidigt har i media uppmärksammats ett antal multinationella företags aggressiva 

skatteplanering med olika upplägg för att undgå skattskyldighet. Facebook, Google, Starbucks 

och Ikea är exempel på företag som utnyttjat luckor i länders interna internationella 

skattelagstiftning och skatteavtalsrätten för att minimera den skatt de betalar.3 

 

I en miljö som inte känner några gränser, där användarnas nationalitet är på gränsen till 

irrelevant, utvecklas affärsmönster som inte tar hänsyn till nationsgränserna. Dessa 

möjligheter till global samverkan leder samtidigt till juridiskt intressanta frågor, inte minst 

inom beskattningsrätten.  

 

Ett företag kan med dagens teknik vara registrerat i ett land, ha varje person i ledande 

ställning i var sitt land medan tillverkningen av produkter sker i ytterligare ett land för att 

sedan saluföra produkterna i ett sista land. Var ska ett sådant företag beskattas? Vad händer 

när företaget istället för fysiska produkter tillhandahåller digitala produkter eller rena 

kunskapstjänster? 

 

                                                 

1 Laudon & Traver, 2011, s. 6. 
2 e-barometern, 2013, s. 7. Observera att e-barometerns definition av e-handel inte inkluderar tjänster eller 

nedladdningar, vilket innebär att den totala omsättningen av e-handel, som den definieras i denna uppsats, är 

högre. 
3 Kleist, 2013, s. 536. 
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1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med denna uppsats är att utreda när ett utländskt e-handelsföretag, på grund av deras 

verksamhet, blir skattskyldigt i Sverige. Jag avser belysa möjligheterna som ett utländskt e-

handelsföretag har för att undvika att skattskyldighet uppstår i Sverige samt föreslå hur den 

svenska lagstiftningen skulle kunna förändras för att verksamheten ska omfattas. Dessutom 

ämnar jag att beakta hur OECD:s4 arbete med Base Erosion Profit Shifting (BEPS) projektet 

kan komma att inverka på det svenska regelverket. 

 

Syftet avgränsas alltså till att behandla skattskyldighet som uppkommer på grund av 

förekomsten av ett fast driftställe. Detta innebär att frågor om skattskyldighet på grund av 

ägande av fastigheter, inkomster från nyttjanderätter, utdelningar från andelar i svenska 

ekonomiska föreningar och andra liknande inkomstkällor som inte härrör från företagets 

affärsverksamhet i Sverige hamnar utanför syftet.  

 

För att uppfylla syftet ska följande frågor besvaras: 

 Under vilka förutsättningar uppstår skattskyldighet i Sverige enligt den svenska 

internationella interna rätten när det gäller utländska företag som bedriver e-handel? 

 Kan lagstiftningen kringgås med hjälp av internettekniken och hur kan detta i så fall 

motverkas? 

 Vad är OECD:s syn på problematiken med e-handel och beskattning samt hur den 

problematiken bör lösas? 

 

1.3 Metod och material 

Arbetsmetoden i denna uppsats kan i första hand sägas vara rättsvetenskaplig.5 Att svara på 

frågan om vad som är gällande rätt beträffande den svenska regleringen av ett fast driftställe 

ryms inom den traditionella rättsdogmatiken. Det vill säga att jag använder mig av de 

klassiska rättskällorna (i enlighet med rättskälleläran6) för att svara på vad som är gällande 

rätt. I och med att innehållet i rättskällorna ifrågasätts breddas metoden från en strikt 

rättsdogmatik. 

 

                                                 

4 Organisation for Economic Co-operation and Development. 
5 Sandgren, 2007, s. 39. 
6 Sandgren, 2007, s. 36. 
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Den teknik som ligger till grund för internet beskrivs relativt övergripande. Att finna modern 

relevant litteratur till de tekniska aspekterna har varit något av ett bekymmer då jag eftersökt 

information som går att ta till sig av en lekman och inte kräver förkunskaper för att kunna 

tillgodogöra sig. Eftersom de författare som skriver inom IT-området i regel inte vänder sig 

till jurister är den litteratur jag använder i teknikavsnittet genomgående icke-juridisk.  

 

Informationen i litteraturen återges deskriptivt och i största mån utan omskrivningar för att 

min tolkning av hur tekniken fungerar inte ska blandas ihop med fakta som författaren 

presenterar. I slutet av teknikdelen gör jag dock en analys av hur tekniken kan påverka den 

juridiska frågeställningen. 

 

När det gäller avsnitten som beskriver den svenska interna internationella skatterätten, där 

regleringen av ett fast driftställe ingår, har utgångspunkten varit att återge regleringen i 

enlighet med traditionell rättsdogmatik. Delarna är i huvudsak deskriptiva och materialet 

följer rättskälleläran. OECD:s modellavtal har fått en framträdande roll för att tolka lagtexten. 

Detta då den svenska regleringen bygger på modellavtalet enligt propositionen till lagen.7  

 

Det finns sparsamt med relevant praxis på området varför rättskällan inte fått en särskilt 

framstående roll. Utländsk praxis från Norge och Kanada har använts för att visa hur OECD:s 

modellavtal bedöms av andra länder då detta kan ge en fingervisning om hur Sverige kan 

tolka modellavtalet. Anledningen att rättsfallen från Norge och Kanada valdes var dels att de 

hänvisas till i litteraturen och bör enligt min mening tillmätas viss betydelse, och dels att de 

kan visa att ett annat nordiskt land och ett icke-europeiskt OECD-land bedömer OECD:s 

modellavtal som rättskälla. Avsnittet om fasta driftställen avslutas med en diskussion om 

problemen med den nuvarande regleringen. 

 

Jag använder dessutom en del litteratur i de juridiska delarna av uppsatsen för att visa hur 

skattesystemet och problematiken kring fasta driftställen kan tolkas. Min ambition har varit att 

försöka täcka in mycket av den litteratur som behandlar frågeställningen i denna uppsats men 

utan anspråk på att vara uttömmande. Detta delvis för att omfattningen av uppsatsen inte ska 

skena iväg men också för att den litteratur som jag bedömer är av intresse bör behandla 

svenska förhållanden. 

                                                 

7 Prop. 1999/2000:2 del 2, s. 47. 
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Dock ska påpekas att legalitetsprincipen, vilken jag redogör för i kapitel 3.2, inskränker 

betydelsen av andra rättskällor än lagen. Med det menar jag att rättskällor såsom förarbeten 

och rättspraxis kan ge ledning till hur lagtexten ska uppfattas men inte utvidga 

skatteanspråket. Jag har därför använt dessa rättskällor som tolkningsdata för lagtextens 

innebörd. 

 

I avsnittet om BEPS-projektet har OECD:s egna material utgjort källorna, vilka har 

deskriptivt redovisats. Framställningen har syftat till att belysa vilka problem som OECD 

uppmärksammat gällande definitionen av ett fast driftställe och problematiken med den 

digitala ekonomin. Jag diskuterar i slutet av avsnittet vissa frågor som finns kring BEPS-

projektet och deras inställning till hur problematiken bör lösas. 

 

I de två sista delarna lämnar jag förslag på hur regleringen av fasta driftställen kan ändras för 

att bättre omfatta e-handeln samt diskuterar uppsatsen i stort. I delen med förslag diskuterar 

jag vilket innehåll en ny reglering bör ha för att effektivt uppnå de mål som lagstiftaren och 

OECD satt upp, dock utan att föreslå någon exakt formulering av den tilltänkta regleringen. 

 

I den avslutande diskussionsdelen återknyter jag till vad jag kommit fram till i uppsatsen och 

diskuterar några aspekter av vad jag kommit fram till. Dessutom presenterar jag den primära 

slutsats jag kommit fram till gällande teknikens och juridikens motsättningar i frågan om fasta 

driftställen. 

 

1.4 Teori och perspektiv 

Jag utgår ifrån att det i samhället finns konflikter mellan olika intressen. I detta fall statens 

intresse av att beskatta företag som är verksamma i Sverige och företags intresse av att kunna 

utnyttja en teknik utan risk att drabbas av beskattning och genom den kunna effektivisera sina 

affärsmodeller till att generera större vinster. Dessa konflikter behöver lösas på något sätt och 

som jag ser det är juridiken det verktyg vi använder för att lösa konflikterna.  

 

Eftersom juridiken är ett verktyg måste juristen ha en förståelse för den konflikt som ska 

lösas, det vill säga att förstå den teknik som stöter sig mot de intressen som ska skyddas. Detta 

anser jag vara speciellt viktigt när det rör sig om internetteknik. Det är lätt hänt att tekniken 
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skapar illusioner av vad som egentligen händer, och att bygga juridisk analys på illusioner kan 

bara leda till felaktiga slutsatser.8  

 

Exempelvis kan en internetanvändare som besöker ett företags webbplats lätt få den 

uppfattningen att webbplatsen är likt en sida i en bok, där text och bilder är sammanfogade på 

en viss fysisk plats, när den egentligen är ett lapptäcke av olika material som finns på olika 

servrar i olika länder världen över. 

 

Mitt angreppsätt, utifrån den problemformulering som jag uppställt, kommer vara internt 

systemkritiskt. Det innebär att jag i rättspositivistisk anda accepterar att endast rättskälleläran 

och rättsdogmatiken kan svara på frågan om de lege lata.  

 

Däremot ser jag ingen motsättning att frångå en strikt rättsdogmatik när jag för ett de lege 

ferenda-resonemang. Detta då jag anser att frågor om hur rätten bör vara till viss del är icke-

juridiska på så sätt att det ytterst är folkviljan, genom folkvalda representanter och politik, 

som utformar de lagar vi har i Sverige.  

 

Vidare kommer jag att anlägga ett fiskalt perspektiv till min ansats. Med det menar jag att jag 

angriper problematiken utifrån föreställningen att staten innehar rätten att beskatta den 

ekonomiska verksamhet som rör dess territorium och medborgare. Därmed har staten även 

rätten att vidta åtgärder för att säkra sina skatteintäkter.  

 

I det fiskala perspektivet ingår, förutom inställningen att staten har rätt att maximera sina 

skatteintäkter, en rättssäkerhets aspekt. Med det menar jag skattesystemets efterlevnad är 

beroende av ett förtroende från både medborgarna och företagen, och det förtroendet bygger 

på en tillit om att systemet följer vissa regler som är rättvisa och jämlika men också att alla 

följer reglerna och bidrar till systemet.   

                                                 

8 Se Torvund, 2008, s. 417. 
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2 Internet, server och e-handel 
 

2.1 Inledning 

I följande del avser jag ge en bakgrund till läsaren om tekniken bakom internet, försöka 

förklara vad en server är och redogöra för e-handelsbegreppet. Avsnittet avslutas med en 

diskussion om olika tekniska aspekter som på det ena eller andra sättet berör problematiken 

kring regleringen av ett fast driftställe. 

 

2.2 Internet 

2.2.1 Allmänt 

Beroende på vem du frågar om vad internet är och hur det fungerar får du antagligen olika 

svar. Som jag ser det beror svaret i hög grad på i vilket sammanhang och syfte frågan ställs. 

Internet kan sägas vara ett världsomspännande system som består av människor, information 

och datorer. Storleken och komplexiteten på systemet gör att knappast någon enskild 

människa förstår teknikens alla aspekter till fullo.9  

 

Ett sätt att se på internet är att det existerar i två olika nivåer. Dels den fysiska nivån, 

bestående av hårdvara, data i kablar och magnetiska förändringar i datorer och dels den 

logiska nivån, där omsättningen av information sker.10  

 

2.2.2 Den fysiska och logiska nivån 

På den fysiska nivån kan internet liknas vid ett stort nätverk uppbyggt av mindre nätverk. Två 

eller flera datorer som sammankopplats bildar ett datornätverk. Detta görs för att människor 

ska kunna kommunicera och dela information med varandra. Datorerna i en datorsal kopplas 

exempelvis ihop med nätverkskablar och bildar således ett LAN (Local Area Network).  

 

När flera LAN sammankopplas, såsom ett universitets alla datorsalar i olika byggnader bildas 

ett WAN (Wide Area Network). Sammankopplingen mellan de olika lokala näten sker genom 

en höghastighetslänk, kallad backbone, och via den länken kopplas sedan universitetets WAN 

ihop med omvärlden.11  

 

                                                 

9 Hahn, 1996, s. 2. 
10 Appelqvist, 2001, s. 630–631. 
11 Hahn, 1996, s. 10–12. 
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Om vi istället ser till den logiska nivån kan sägas att internet är ett medium för att 

kommunicera information. Kommunikationen bygger i mångt och mycket på vad som kan 

kallas ett förfrågan- och svarförfarande inom en server- och klientmodell. Datorer är antingen 

en server eller en klient vid en specifik förfrågan. Den dator som förfogar över ett visst 

material är en server medan den dator som begär materialet agerar som en klient. Den fysiska 

nivån av internet har sammankopplats i syfte att möjliggöra denna typ av överföringar. Det är 

i enlighet detta system som the World Wide Web12 (WWW) är uppbyggt.13  

 

2.2.3 Standardprotokoll för kommunikation – TCP/IP 

Som tidigare nämnt består internet av nätverk som sammankopplats. De enskilda nätverken är 

skapade i olika syften och med olika typer av hårdvara. Det innebär att de inte automatiskt 

kan kommunicera med varandra utan det måste finnas ett gemensamt kommunikationsspråk 

för datorerna. Inom IT kallas det för standardprotokoll där Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) är ett samlingsnamn för de omkring 100 vanligaste 

protokollen. Ett protokoll är ett antal regler som bestämmer hur information ska presenteras.14  

 

Alla aspekter av hur TCP/IP fungerar är inte relevanta för uppsatsen men värt att nämna är att 

information inte skickas i en sammanhängande ström från den ena platsen till den andra utan 

den delas upp i olika paket. Varje paket numreras vid avsändandet för att sedan kunna sättas 

samman i rätt ordning vid mottagandet.  

 

Om någon exempelvis skickar ett e-postmeddelande kommer meningarna delas upp i olika 

paket och skickas till mottagaren. Protokollen kontrollerar att alla paket kommit fram och 

sätter ihop dem i rätt ordning, skulle ett paket saknas begär den in paketet igen till dess att 

hela meddelandet kommit fram.  

 

Dessutom försöker TCP/IP att använda bästa möjliga kommunikationsväg då information 

skickas. Om exempelvis den kortaste kommunikationsvägen, rent fysiskt sett, är överbelastad 

med trafik kommer paketen skickas via ett nätverk som är ledigt även om det fysiskt är en 

                                                 

12 The World Wide Web kan för många uppfattas som synonymt med internet men är egentligen ett system som 

bygger på internetteknologin. 
13 Hahn, 1996, s. 12–13. 
14 Hahn, 1996, s. 20. 
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längre sträcka. Resultatet blir att internets hastighet generellt blir högre men det innebär också 

att samma typ av information skickas mellan olika nätverk beroende på när den skickas.15 

 

2.2.4 The World Wide Web 

Det som i vardagligt tal kallas för internet, webben eller nätet började som ett försök, av ett 

antal forskare, att strukturera den information och data som skapats genom forskningen. Tim 

Berners-Lee var en av de forskare som utvecklade idén om sammanlänkad data och kallade 

det för ett nät som bestod av ett nätverk av länkar. Sedan dess har Berners-Lees nät utvecklats 

till det vi idag känner igen som webben.16  

 

En stor förändring kan sägas vara att webben blev grafisk istället för enbart textbaserad och 

att användarna kunde få tillgång till material genom en webbläsare. En webbläsare är ett 

program som sammanställer text, bilder, ljud och annan media som hämtats från datorer 

anslutna till internet och presenterar informationen i form av ”sidor”. Dessa ”sidor” består 

egentligen av olika filer som finns på olika datorer runt om i världen.17  

 

Bilden av en enhetlig hemsida, såsom ett papper eller en bok, som ett företag har är egentligen 

en illusion. För att använda bok analogin är ett företags hemsida en mängd olika sidor från 

olika böcker som alla befinner sig på olika platser. Med hjälp av webbläsaren kan dock dessa 

sidor sammanställas och läsas av användaren såsom att det vore en och samma bok. 

 

2.3 Server 

Begreppet server kan betyda olika saker i olika sammanhang. En definition av en server är en 

enhet med hårdvara och program som fungerar som ett gränssnitt mellan ett lokalt datanät och 

någon annan enhet. Servern dirigerar trafiken, tar emot begäran om användning av enheten 

och svarar på begäran.18  

 

En liknande definition är att en server är en kombination av en dator och mjukvara i ett 

nätverk där servern utför specifika uppgifter. Ofta är en server optimerad för de uppgifter som 

                                                 

15 Hahn, 1996, s. 20–21. 
16 Hahn, 1996, s. 165–166. 
17 Stout, 1996, s. 6–7. 
18 Thorell, 2004, s. 299. 
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ska utföras, vilka kan variera i hög grad. Exempelvis finns webbservrar, som hanterar 

förfrågningar från webbläsare, filservrar som levererar lagrade filer, et cetera.19  

 

Trots att definitionerna varierar finns vissa gemensamma nämnare. Det måste finnas hårdvara, 

exempelvis moderkort, processor, hårddisk, modem och liknande. Vidare måste mjukvara 

finnas som en länk mellan olika parter för att möjliggöra utbyte av tjänster och information 

samt att det faktiskt sker en överföring av data. Dessutom krävs att det finns någon som 

tillhandahåller data och information och att någon tar emot den.20 

 

Tack vare den utveckling som skett inom IT-området kan en dator få plats i knät på vilken 

person som helst. Datorns blygsamma storlek i kombination med möjligheterna till mobil 

uppkoppling till internet gör att en server enkelt kan flyttas. Tekniken har utvecklats i den 

mån att en server kan placeras i omloppsbana kring jorden, en teknik som exempelvis 

företaget Honeywell erbjuder.21 

 

2.4 E-handel 

Hur begreppet e-handel ska definieras är inte helt klarlagt. Enligt Europeiska kommissionen 

handlar det om att göra affärer på elektronisk väg, där handeln baseras på elektronisk 

bearbetning och överföring av data, som inbegriper text, ljud och bild.22  

 

OECD menar att det rör sig om alla former av kommersiella transaktioner, av både 

organisationer och individer, som baseras på en bearbetning och överföring av digitaliserad 

data, såsom text, ljud och visuella bilder.23 Att via internet sälja digitala eller fysiska varor 

eller att tillhandahålla tjänster omfattas av e-handeln.24 

 

E-handeln kan sägas vara karaktäriserad av fyra egenskaper. För det första är den potentiellt 

virtuell såtillvida att ett företags närvaro i ett land är baserad på att deras hemsida finns på en 

server i det landet. För det andra är e-handeln mindre arbetsintensiv och kräver färre 

                                                 

19 Ince, 2013, “server”, [http://www.oxfordreference.com/]. 
20 Albregtse, 2002, s. 357. 
21 Honeywell Aerospace, Satellite Data Server, [http://www.honeywell.com/]. 
22 KOM(97)157 slutlig, s. 8. 
23 OECD, 1997, s. 11. 
24 Chetcuti, 2002, Introduction, [http://www.chetcuticauchi.com/]. 
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mellanhänder än den traditionella fysiska handeln. Ett företag behöver nödvändigtvis inte ha 

personal i landet för att kunna utföra sina affärer där.25 

 

För det tredje är den global. Företaget kan, åtminstone teoretiskt sett, rikta sig till hela 

världen. För det fjärde är e-handeln anonym. Affärstransaktionerna sker inte ansikte mot 

ansikte vilket innebär att säljare och köpare inte behöver känna varandra.26 

 

2.5 Diskussion 

En insikt om internet som ibland förbises är dess gränslösa natur och hur internetmiljön skiljer 

sig ifrån den övriga materiella världen. Ett företag har normalt ett kontor eller en butik som vi 

besöker för att konsumera deras produkter och tjänster eller för att inhämta information om dessa. 

När vi besöker ett företags webbplats är det lätt hänt att vi tänker oss att den finns på en specifik 

plats, kanske hos företaget någonstans, men det behöver inte nödvändigtvis vara på det sättet.  

 

Den server som webbplatsen finns på kan vara belägen var som helst i världen, faktum är att olika 

delar och olika funktioner på webbplatsen kan finnas på olika servrar i olika länder. Funktionen 

för att beställa varor kan finnas på en server medan företagets mailserver finns i ett annat land. 

Om konsumenter kan beställa varor via båda vägarna är en intressant fråga vilket land som 

försäljningen ska anses ha ägt rum i, särskilt om du beställt varor via säljfunktionen men sedan 

korrigerat ordern via mail.  

 

Ett sätt att säkerställa hög driftsäkerhet för ett företags webbplats är att spegla webbplatsen med 

hjälp av flera servrar, vilket i korthet innebär att webbplatsen läggs upp på flera servrar som får 

den inkommande trafiken uppdelad sinsemellan och fungerar som backup till varandra. 

Försäljningsfunktionen på webbplatsen kan således finnas i mer än ett land samtidigt.  

 

Dessutom medför TCP/IP-protokollen att data som skickas mellan två parter kommer leta sig 

fram genom ett antal olika nätverk för att hitta fram. Det kan medföra svårigheter att mäta hur 

mycket internettrafik ett visst företags hemsida har haft i ett visst land. Att basera regler om 

skattskyldighet på mängden internettrafik till och inom olika länder kan leda till resultat som i 

vissa fall är svåra att förutsäga för den enskilde. 

 

                                                 

25 Chetcuti, 2002, Introduction, [http://www.chetcuticauchi.com/]. 
26 Chetcuti, 2002, Introduction, [http://www.chetcuticauchi.com/]. 
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Ytterligare ett scenario att ha i åtanke är de servrar som skjuts upp i omloppsbana kring jorden, 

den typen av servrar befinner sig inte i något land alls. Dessa exempel utgår ifrån att företaget 

erbjuder fysiska produkter som ska säljas, men frågeställningen kan försvåras genom att företaget 

erbjuder digitala varor eller rena kunskapstjänster. Med detta menar jag till exempel digitalt 

producerad musik eller rådgivning i olika former. Ett företag som konsulterar ett annat företag via 

e-post, videolänk eller liknande digitala verktyg behöver inte förfoga över några serverar alls. 

 

I förlängningen kan de personer som bedriver konsultverksamhet, eller annan 

tjänsteverksamhet, bli så kallade digitala nomader. Internettekniken tillåter att de ständigt 

befinner sig på resande fot och erbjuder sina tjänster till personer och företag i olika länder 

utan att befinna sig i något av de länderna. Dessa personer skulle svårligen uppfylla 

bosättnings- eller väsentlig anknytningskriterier och hur de ska beskattas är oklart. Detta 

hamnar något utanför ämnet men som jag ser det visar exemplet att skattesystemen i världens 

länder måste anpassas till internettekniken.  
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3 Svensk beskattningsrätt 
 

3.1 Inledning 

I följande avsnitt avser jag att förklara relevanta grundläggande skatterättsliga regler för att 

läsaren lättare ska kunna följa med i framställningen av den svenska regleringen av ett fast 

driftställe. Jag går även igenom legalitetsprincipen och hur den inverkar på lagtolkning inom 

skatterätten. 

 

Inom den materiella delen av skatterätten återfinns bland annat frågeställningar om vem och 

vad som ska beskattas. Vilka rättssubjekt som är skattesubjekt, det vill säga vilka som anses 

vara skattebetalare, hur det svenska skatteanspråket ska begränsas internationellt och vad som 

är en skattepliktig inkomst, alltså ett skatteobjekt, är frågor som innefattas av 

frågeställningarna.27 

 

3.2 Legalitetsprincipen inom skatterätten 

3.2.1 Definition av legalitetsprincipen 

En viktig princip inom skatterätten är legalitetsprincipen. Med den straffrättsliga principen 

nulla poena sine lege (inget straff utan lag) som förebild myntade Ljungman den motsvarande 

satsen inom skatterätten, nullum tributum sine lege (ingen skatt utan lag).28 Principen kan 

sägas bestå av fyra olika beståndsdelar: föreskriftskravet, analogiförbudet, 

retroaktivitetsförbudet och bestämdhetskravet.29  

 

Föreskriftskravet framgår av regeringsformen (RF) 1 kap. 1 §, 1 kap. 4 § samt 8 kap. 3 §, och 

innebär att den offentliga makten ska utövas under lagarna, att riksdagen är folkets främsta 

företrädare och att den besitter beskattningskompetensen samt att denna kompetens utövas 

genom att meddela föreskrifter i lag.  

 

Föreskriftskravet framgår även indirekt av RF 2 kap. 10 § 2 st. som i huvudsak stadgar 

retroaktivitetsförbudet. Detta då det av bestämmelsen framgår att skatt eller statlig avgift får 

                                                 

27 Lodin, 2013, s. 55. 
28 Hultqvist, 1995, s. 3 som hänvisar vidare till Ljungman, Seve, Om skattefordran och skatterestitution, 

Almquist & Wiksell, Uppsala, 1947, s. 21 f. 
29 Hultqvist, 2013, s. 15. 
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högst tas ut i den omfattning som föreskrifterna vid den tidpunkt då skatt- eller 

avgiftsskyldigheten uppkom tillåter. 30 

 

Analogiförbudet blir en nödvändig och logisk följd av föreskriftskravet. Detta eftersom syftet 

med ett sådant krav skulle omintetgöras om reglerna tillämpades utanför sina språkliga 

betydelseområden. 31  Bestämdhetskravet framgår inte av lag men kan sägas innebära att 

formuleringen av en föreskrift ska vara tillräckligt tydlig.32  

 

Till bestämdhetskravet kan kopplas principen in dubio contra fiscum, alltså att om tveksamhet 

gällande skattskyldighet råder ska skattskyldighet inte anses föreligga. Principen motsvarar 

straffrättens in dubio pro mitius, det vill säga att fria vid tveksamhet beträffande en tilltalads 

skuld. Dock kan det diskuteras om skatterättens tveksamhetsprincip är lika absolut som inom 

straffrätten.33 

 

3.2.2 Legalitetsprincipens betydelse för lagtolkning 

3.2.2.1 Inledande anmärkningar om lagtolkning 

När ett ord eller en sats har uppfattats på ett visst sätt kan uttryckas att ordet eller satsen har 

tolkats av någon. Eftersom en persons uppfattningar och tankar inte kan undersökas direkt, 

såsom fysiska ting kan studeras, får de interna mentala processerna klädas i ord som 

representerar en viss betydelse. Ett sätt att manifestera personens tankar för andra är att 

använda två ordsekvenser för att beskriva samma tankealster.34 

 

När begreppet lagtolkning används avses normalt sett någonting mer än att omformulera en 

sats för att på så vis fastställa dess meningsinnehåll. Vad som eftersträvas är ofta en 

precisering av satsens innehåll genom ett uteslutande av andra tolkningsalternativ.35 Om en 

rimlig tolkning av en sats både kan vara X och Y där allt inom X också är Y men visst 

innehåll i Y inte är X är X den mer precisa tolkningen.36  

 

                                                 

30 Hultqvist, 2013, s. 16. 
31 Påhlsson, 2013, s. 90–92. 
32 Hultqvist, 2013, s. 16. 
33 Hultqvist, 1995, s. 73–74. 
34 Næss, 1992[1961], s. 14. 
35 Hultqvist, 1995, s. 331. 
36 Næss, 1992[1961], s. 25. 
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För att förtydliga det ovan sagda kan följande sats studeras: ”För att förbättra luftkvaliteten i 

stadskärnan är framförande av fordon förbjudet.” Vid tolkning av begreppet fordon ges två 

alternativ. Det första (Y) är att det har samma innebörd som definitionen av begreppet fordon 

i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner 2 §, det vill säga en anordning på hjul, band, 

medar eller liknande som inrättats för färd på marken. Det andra alternativet (X) är att med 

begreppet fordon avses motordrivna fordon enligt samma bestämmelse, vilket innebär att 

fordon försedda med motor innefattas medan fordon som cyklar exkluderas. 

 

I exemplet är både X och Y rimliga tolkningsalternativ av begreppet fordon, dock innefattar Y 

fordon som inte påverkar luftkvaliteten medan X har exkluderat sådana fordon. Dessutom 

finns inga fordon i X som inte finns i Y medan det finns fordon i Y som inte finns i X. Därför 

är X en mer precis tolkning.37  

 

Att ett argument är mer precist innebär inte att det per automatik är korrekt, men i brist på 

ytterligare tolkningsdata menar jag att det är ett starkare argument för en viss tolkning då det 

ligger närmare vad som är uttryckt i den specifika satsen. 

 

3.2.2.2 Specifikt om legalitetsprincipen och tolkning av skatterätt 

När det gäller tolkning av skatterättsliga bestämmelser leder föreskriftskravet och 

analogiförbudet till att de rimliga tolkningarna endast kan ta sikte på en reglerings 

betydelseområde, alltså att ge en förståelse för ordens innebörd.38  

 

Detta kan ses som att endast bokstavstolkning är tillåten inom skatterätten, men eftersom 

uttrycken som används i lagstiftningen finns i ett juridiskt sammanhang bör inte 

bokstavstolkning uppfattas som att endast omformulera ordalydelsen. Istället bör 

systematiken i stort och den historiska kontexten inom skatterätten ges hänsyn för att utröna 

ordens innebörd.39  

 

En fråga som infinner sig är vilken betydelse som förarbetena har för tolkning av skattelag. 

Till att börja med verkar förarbetsuttalanden om hur lagen ska tolkas men som saknar 

                                                 

37 Författaren är ingen expert på luftkvalitet eller fordons eventuella påverkan på denna och reserverar sig därför 

för eventuella faktiska felaktigheter. 
38 Hultqvist, 1995, s. 332. 
39 Hultqvist, 1995, s. 334–335. 
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objektivt stöd i lagtextens ordalydelse bortses ifrån i praxis. 40  Här kan påminnas om 

föreskriftskravet som hindrar normgivning genom andra källor än lagstiftning, varför 

lagstiftarens vilja41 inte kan bemyndiga skatteanspråk.42  

 

Däremot kan ur förarbetena hämtas argument till stöd för ett visst tolkningsalternativ. 

Exempelvis uttalanden om syftet med aktuella lagreformen, beskrivningar av de föreslagna 

reglernas rättsliga innebörd eller uttalanden som syftar till att precisera de föreslagna reglerna 

kan vara vägledande i argumentationen kring vad en föreskrifts formulering betyder.43 

 

På grund av att förarbetena sällan har en tillfredsställande källförteckning bör inte allt för 

långt gående slutsatser dras av förarbetenas uttalanden. Enbart på grund av att lagstiftaren har 

en uppfattning om hur en föreskrift bör tolkas innebär det inte att denna uppfattning är 

korrekt.44  

 

3.2.3 Legalitetsprincipen i rättspraxis 

Av rättspraxis framgår att tolkningen av legalitetsprincipen inte är helt enhetlig. Å ena sidan 

framgår, som ovan nämnt, av praxis att en tolkning av lagen ska ha objektivt stöd i lagtextens 

ordalydelse.45 Rättstillämparen har dock inte varit konsekvent i detta avseende. 

 

I RÅ 2010 ref. 109 ville en person, A, få klarlagt huruvida rätt till skattereduktion för 

hushållsarbete enligt IL 67 kap. förelåg. A menade att av IL 67 kap. 13 a §, jämförd med 15 §, 

framgick att för ROT-avdrag på ett småhus krävdes endast att den skattskyldige ägde 

bostadsbyggnaden men inte att denne behövde ha sin bostad där. Enligt Skatterättsnämnden 

(SRN) innebar bestämmelsernas uppbyggnad och inbördes sammanhang att den skattskyldige 

var tvungen att ha sin bostad i det småhus där arbetena skulle utföras.  

 

Regeringsrätten (RegR) anslöt sig till SRN:s ståndpunkt och menade dessutom att 

språkförbistring skett när bestämmelsen infördes. RegR tolkade alltså in ändamålet med 

bestämmelsen för att nå sitt resultat, vilket inte är förenligt med legalitetsprincipen. Enligt 

                                                 

40 Påhlsson, 2013, s. 89 samt RÅ 1994 ref. 31, RÅ 1998 ref. 27 och RÅ 1999 ref. 62. 
41 Kritik av uttrycket ”lagstiftarens vilja”, till vilken jag ansluter mig, framförs i Hultqvist, 2013, s. 17. 
42 Hultqvist, 1995, s. 338. 
43 Hultqvist, 1995, s. 341–342. 
44 Hultqvist, 1995, s. 342–343. 
45 RÅ 1994 ref. 31, RÅ 1998 ref. 27 och RÅ 1999 ref. 62. 
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föreskriftskravet måste ordalydelsen i IL 67 kap. 15 § medge den språkliga tolkningen att den 

skattskyldige behöver ha sin bostad där arbetet ska utföras. 

 

Det framgår av ordalydelsen i IL 67 kap. 15 § att rätten till skattereduktion föreligger i två 

fall, antingen om hushållsarbetet är hänförligt till den som begär skattereduktion. Alternativet 

är dennes föräldrars hushåll. Det återfinns inget krav på bosättning i bestämmelsen. Dessutom 

kan påminnas om principen in dubio contra fiscum, det vill säga att döma till den 

skattskyldiges fördel om tveksamhet kring skattereglerna föreligger. 

 

3.3 Svensk juridisk person 

En juridisk person som är registrerad i Sverige, om platsen för styrelsens säte är här i landet 

eller om någon annan sådan omständighet leder till att den juridiska personen är att anse som 

svensk, är denne obegränsat skattskyldig i Sverige, enligt IL 6 kap. 3 §. Av förarbetena 

framgår att de omständigheter som åsyftas exempelvis kan vara att den juridiska personens 

huvudsakliga verksamhet bedrivs i Sverige trots att registrering, styrelse eller liknande organ 

saknas.46  

 

Den obegränsade skattskyldigheten innebär att skattesubjektet ska betala skatt för samtliga 

inkomster i Sverige och från utlandet, enligt IL 6 kap. 4 §. Detta kan sägas vara ett uttryck för 

hemvistprincipen (även kallad domicilprincipen) och innebär att en stat grundar sitt 

skatteanspråk över en juridisk persons samtliga inkomster, både inhemska och utländska, på 

skattesubjektets anknytning till staten i fråga.47  

 

3.4 Utländsk juridisk person 

Det svenska skatteanspråket över utländska juridiska personers inkomster baseras på 

källstatsprincipen, vilket betyder att det är skatteobjektets anknytning till en viss stat som är 

avgörande för anspråket.48  

 

Vad som avses med en utländsk juridisk person framgår av IL 6 kap. 8 §. I stort sett handlar 

det om utländska associationer som liknar en svensk juridisk person, d.v.s. att den kan 

uppbära rättigheter och åta sig skyldigheter, föra talan inför domstol och att den kan inneha en 

                                                 

46 Prop. 1999/2000:2 del 2, s. 71. 
47 Dahlberg, 2012, s. 24–25. 
48 Dahlberg, 2012, s. 25. 



21 

 

egendomsmassa som enskilda delägare inte fritt kan förfoga över. Enligt IL 6 kap. 7 § är en 

sådan juridisk person endast begränsat skattskyldig i Sverige.  

 

Det framgår av IL 6 kap. 11 § att en begränsat skattskyldig ska utge skatt för inkomst från 

vissa källor, exempelvis om inkomsten härrör från ett fast driftställe i Sverige. Att inga andra 

källor ska beskattas kan härledas ur legalitetsprincipen. Alltså måste inkomsten kopplas till 

den i lagen utpekade källan för att kunna beskattas i Sverige. 

 

3.5 Dubbelbeskattningsavtal 

Ibland sker en överlappning av två beskattningsprinciper vilket resulterar i att den 

skattskyldige utsätts för internationell juridisk dubbelbeskattning. Detta kan ske då två stater 

gör skatteanspråk för samma skatteobjekt med stöd av var sin beskattningsprincip.  

 

Vanligen krockar hemvistprincipen och källstatsprincipen då ett skattesubjekt kan vara 

obegränsat skattskyldig i ena staten medan denne är begränsat skattskyldig i den andra 

staten.49 För att lösa en sådan situation ingår stater dubbelbeskattningsavtal med varandra, 

vilka syftar till att dela upp skatteanspråken sinsemellan.  

 

Ett dubbelbeskattningsavtal är en form av bi- eller multilateral lagstiftning, beroende på hur 

många stater som är avtalsparter i det enskilda avtalet.50 Det finns en folkrättslig dimension att 

ta hänsyn till då dubbelbeskattningsavtalen är att anse som traktat enligt Wienkonventionen 

om traktaträtten från 1969 (Wienkonventionen), artikel 2.1 a.  

 

Enligt Wienkonventionens artikel 26 är traktater bindande för parterna och en stat kan inte, 

enligt artikel 27, åberopa en internrättslig regel för att rättfärdiga underlåtenhet att fullgöra en 

traktat. Dock bör påpekas att det är staterna, inte de enskilda skattskyldiga, som är bundna av 

traktaterna. I artiklarna 31 – 33 återfinns tolkningsreglerna, vilka jag inte har för avsikt att 

utveckla utan nöjer mig med att konstatera att tolkningen primärt ska grunda sig på 

ordalydelsen enligt gängse språkbruk tolkade mot traktatens syfte och mål.  

 

                                                 

49 Dahlberg, 2012, s. 27. 
50 Lindencrona, 1994, s. 23. 
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I Sverige har avtalen utformats med OECD:s modellavtal som förebild även om mindre 

avvikelser förekommer.51 I Luxemburg-målet52 konstaterades att OECD:s modellavtal samt 

tillhörande kommentarer skulle ges vikt vid tolkning av dubbelbeskattningsavtalen.  

 

Värt att nämna är att ett dubbelbeskattningsavtal inte kan utvidga det svenska skatteanspråket 

utan endast fungera inskränkande. Detta kallar Lindencrona för 

dubbelbeskattningsavtalsrättens gyllene regel. Om Sverige har en regel som medger 

skatteanspråk för en viss inkomst kan Sverige genom avtalet underlåta att beskatta den 

inkomsten. Däremot, om en sådan regel saknas kan inte dubbelbeskattningsavtalet ge Sverige 

den rätten.53 Att tillåta en sådan ordning skulle strida mot legalitetsprincipen och i praktiken 

innebära att utländsk lag skulle kunna gälla i Sverige. 

 

En följd av gyllene regeln är att dubbel skattefrihet kan uppstå. Detta sker då skattskyldighet 

för en viss inkomst inte föreligger enligt ett lands interna internationella skatterätt men landet 

har tillerkänts rätten att beskatta inkomsten enligt dubbelbeskattningsavtalet. Den ena staten 

har då inskränkt sitt anspråk på skatt, vilket tidigare nämnt är folkrättsligt bindande, medan 

den andra staten saknar legal grund för att beskatta inkomsten.54 

 

3.6 OECD:s modellavtal 

1948 grundades The Organisation for European Economic Cooperation (OEEC) för att 

genomdriva Marshallplanen som syftade till att återuppbygga den krigshärjade europeiska 

kontinenten. Efter att Kanada och USA anslutit sig till organisationen i början av 1960-talet 

skapades efterföljaren OECD som numera är en ekonomisk samarbetsorganisation bestående 

av ett 30-tal länder, däribland Sverige.  

 

Organisationen är aktiv inom flera olika områden varav skattefrågor är ett, som behandlas av 

the Committee on Fiscal Affairs (på svenska kallad OECD:s Skattekommitté). OECD:s 

modellavtal är utarbetat av kommittén och kan ses som en mall för hur skatteavtal mellan 

medlemsländer kan och bör se ut.55 Till modellavtalen finns också kommentarer som OECD 

                                                 

51 Prop. 1986/87:30, s. 42 samt Lodin, 2013, s. 655. 
52 RÅ 1996 ref. 84. 
53 Lindencrona, 1994, s. 24. 
54 Lindencrona, 1994, s. 24. 
55 Dahlberg, 2012, s. 240 samt OECD:s webbplats, [http://www.oecd.org/about/]. 

http://www.oecd.org/about/
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utarbetat. I dessa förtydligas innehållet i artiklarna och kan ge ledning i hur modellavtalet ska 

tolkas.56 

 

En intressant fråga är hur tidigare ingångna dubbelbeskattningsavtal förhåller sig till ändringar 

av modellavtalet och dess kommentarer. Antingen är det modellavtal med kommentarer som 

gäller vid en viss tidpunkt det som är tillämpligt, vilket är ett statiskt förhållningssätt. 

Alternativt har även senare ändringar i modellavtalet relevans för tillämpningen, alltså ett 

dynamiskt förhållningssätt.57  

 

OECD:s inställning, såsom jag uppfattar den, verkar vara att befintliga avtal ska tolkas i ljuset 

av de reviderade kommentarerna.58 Dock gör OECD en uppdelning av två typer av ändringar 

där revideringen får olika effekt. Den ena typen är sådana ändringar som är en direkt följd av 

ändringar i modellavtalet, vilka inte kan användas för att tolka skatteavtal som är ingångna 

före ändringen skedde. Den andra typen är ändringar som syftar till att förtydliga oförändrade 

artiklar eller göra tillägg till dessa. Den senare varianten är alltså den typ av ändringar som 

ska inverka vid tolkning och tillämpning av avtalen.59 

 

I huvudsak är det tre olika situationer som kan uppkomma. En av dessa situationer är att 

kommentaren ändras på så sätt att en, vid skatteavtalets ingående, gällande artikel i 

modellavtalet förklaras tydligare. Vid en sådan revidering sker inte någon ändring i sak och 

bör alltså kunna läggas till grund för tolkningsfrågor som uppstår efter ändringen av 

kommentaren.60 

 

En annan situation är då en artikel i modellavtalet ändras och av den anledningen görs ett 

tillägg i kommentaren. I detta fall var inte artikeln känd vid skatteavtalets ingående och kunde 

därför inte utgöra en del av avtalet, kommentaren bör då inte ha något värde vid tolkning av 

skatteavtalet.61 

 

                                                 

56 Lindencrona, 1994, s. 43. 
57 Ramber, 2012 s. 507–508. 
58 OECD, 2014b, s. 15, punkt 33 och 34. 
59 OECD, 2014b, s. 15, punkt 35. 
60 Arvidsson, Melz & Silfverberg, 2003, s. 145. 
61 Arvidsson, Melz & Silfverberg, 2003, s. 147. 



24 

 

En tredje situation är då kommentaren ändras genom att ett tillägg görs till en artikel och 

tillägget är självständigt i förhållande till övriga kommentarer, det vill säga att det inte utgör 

ett förtydligande till vad som tidigare framgick av dessa. För att kunna utgöra 

tolkningsunderlag bör tillägget avse något som omfattas av partsviljorna, men för att påvisa 

detta krävs andra tolkningsdata. Detta innebär att tillägget inte ensamt kan beaktas vid 

tolkning av skatteavtalet.62 

 

När det gäller svensk skatterätt är förhållningssättet i praxis inte helt enhetligt. Avseende 

dubbelbeskattningsavtal kan nämnas två relevanta rättsfall. Högsta förvaltningsdomstolen 

(HFD) skriver i RÅ 1987 ref. 162 att det som avtalsparterna avsett med bestämmelserna, när 

avtalet tillkom, är det som avgör hur avtalet ska tolkas. Av RÅ 1996 ref. 74 framgår att 

särskild betydelse ska tillmätas OECD:s modellavtal och dess kommentarer. HFD menar i det 

fallet att det finns fog att anta att den gemensamma partsavsikten är ett resultat som stämmer 

överens med vad OECD rekommenderat, under förutsättning att ett skatteavtal utarbetats 

utifrån modellavtalet.63 

 

Ser vi till den svenska interna internationella skatterätten, alltså definitionen av ett fast 

driftställe enligt IL 2 kap. 29 §, finns där också ledning i praxis. I RÅ 2001 ref. 38 var frågan 

hur dubbelbeskattningsavtalet från 1965 som ingåtts med Belgien skulle tillämpas för 

taxeringsåret 1990. HFD tog ledning av kommentarerna till 1992 års modellavtal för att tolka 

definitionen av ett fast driftställe. Dessutom gjorde inte HFD någon särskild bedömning av 

definitionen enligt svensk intern rätt. Detta kan uppfattas som att tolkningen ska göras med 

samma förhållningssätt, det vill säga ett dynamiskt sådant, oaktat om det gäller svensk intern 

rätt eller skatteavtalsrätten.64 

 

Även i RÅ 2009 ref. 91 använder sig HFD av ett dynamiskt förhållningssätt. Definitionen av 

fast driftställe, både enligt svensk intern rätt och enligt det nordiska 

dubbelbeskattningsavtalet, skulle bedömas. Istället för att använda kommentarerna som var 

gällande 1996, då skatteavtalet ingicks, använde HFD kommentarerna från 2008 års 

modellavtal. I praxis verkar det alltså som att det dynamiska förhållningssättet har vunnit 

                                                 

62 Arvidsson, Melz & Silfverberg, 2003, s. 147. 
63 Ramber, 2012, s. 509. 
64 Ramber, 2012, s. 510. 
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gehör, varför även jag avser att använda mig av ett sådant förhållningssätt i den fortsatta 

framställningen.65 

 

3.7 Diskussion 

När det gäller den internationella skatterätten är uppdelningen mellan den interna 

internationella skatterätten och skatteavtalsrätten viktig att hålla reda på. Först måste 

skattskyldighet enligt den interna rätten konstateras innan en tolkning av skatteavtalet är 

aktuellt. Detta då den så kallade gyllene regeln inom skatteavtalsrätten inte medger ett utökat 

skatteanspråk genom avtalen utan endast ett inskränkt sådant.  

 

I enlighet med legalitetsprincipens föreskriftskrav ska skattskyldigheten enligt intern rätt 

framgå av en föreskrift, det vill säga att alla andra källor är exkluderade för att grunda 

skatteanspråket. Detta betyder dock inte att de andra källorna kan lämnas helt utan hänsyn 

eftersom de kan bidra till ett större intentionsdjup avseende en viss reglering. 

 

Ett sätt att se på det är att lagstiftaren först har ett tankealster om att ett visst skatteobjekt ska 

beskattas i Sverige. Tankealstret består exempelvis av en idé och föreställning om att ett visst 

handlande av ett utländskt skattesubjekt ska leda till skattskyldighet i Sverige. Sedan 

beskriver lagstiftaren sitt tankealster med ett antal ord som formaliseras till en lag. 

Ordalydelsen i denna lag är vad som ligger till grund för skatteanspråket enligt 

föreskriftskravet. 

 

När lagtexten sedan tolkas kan förarbetena, eller andra källor, användas som 

argumentationskällor till varför ordalydelsen ska uppfattas på ett visst sätt. De kan således ses 

som ett kommunikationsverktyg för att förmedla lagstiftarens tankealster. Däremot kan de 

inte användas för att inkludera sådant som ligger utanför lagtextens ordalydelse. 

 

Dock är det viktigt att tänka på att lagtexten är den primära källan för skatteanspråket. Det 

betyder att när lagtexten är tydlig om vad som är skattepliktigt spelar det ingen roll om 

lagstiftaren uttryckt i förarbetena att denne hade för avsikt att något annat skulle vara 

skattepliktigt eftersom detta andra skatteobjekt inte ingår i föreskriften. 

 

                                                 

65 Ramber, 2012, s. 511. 
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Sammantaget innebär legalitetsprincipen, såsom jag uppfattat den, att skattelagstiftning ska 

tolkas genom bokstavstolkning men att hänsyn får tas till skattereglernas systematik och 

historiska kontext. Uttalanden i förarbetena får beaktas och kan ge tyngd till argumentation 

om hur en föreskrift bör tolkas men är inte bindande i sig. 

 

Dock måste poängteras att HFD inte alltid beaktar legalitetsprincipen fullt ut och tillåter sig 

att göra ändamålstolkningar av skatterättsliga regler, trots att detta inte är förenligt med 

legalitetsprincipen. Min bedömning av hur skattelagstiftning ska tolkas förändras dock inte i 

huvudsak, däremot bör viss försiktighet iakttas mot att avfärda lagens syften på grund av 

ordalydelsen i en bestämmelse. 

 

Först när skattskyldighet enligt den interna internationella skatterätten fastslagits är det 

aktuellt att tolka skatteavtalen. Att tolka dessa väcker intressanta frågor i sig, exempelvis vid 

regelkonkurrens går det diskutera om den svenska skatterätten eller skatteavtalets 

inkorporeringslag ska ha företräde. Den typen av frågor ingår inte i syftet med uppsatsen och 

jag har därför inte behandlat dessa. 

 

Dock bör nämnas situationen där Sverige enligt skatteavtalet erkänts beskattningsrätten för en 

inkomst där skattskyldighet enligt den svenska interna skatterätten saknas. Den skattskyldige 

är inte part i skatteavtalet mellan Sverige och den andra avtalsslutande staten och därmed inte 

bunden av avtalet. Som ovan nämnt måste enligt legalitetsprincipen en intern skatteregel 

finnas för att skattskyldighet ska uppstå i Sverige. Detta leder till en situation där svenska 

staten varken kan beskatta den enskilde eller uppfylla sina förpliktelser enligt folkrätten. 

 

Hur denna fråga ska lösas hamnar något utanför uppsatsens syfte men jag vill belysa vikten av 

att den interna rätten utformas noggrant och med hänsyn till Sveriges folkrättsliga 

förpliktelser. Denna fråga vilar enligt min mening helt på lagstiftarens axlar. 

 

Avslutningsvis bör några anmärkningar göras angående OECD:s modellavtal jämte 

kommentarer och deras förhållande till den svenska rätten. Sverige är ett av OECD:s 

medlemsländer och bidrar således till att utforma modellavtalen och dess kommentarer. I 

någon mån kan det ses som att Sverige genom OECD:s instrument ger uttryck för sin syn på 

hur beskattningen ska regleras. 
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Det internationella samarbetet medför förpliktelser för Sverige att anpassa sig till OECD samt 

dess medlemsländer vid utformandet av dubbelbeskattningsavtal. Att vara ansluten till OECD 

men inte lagstifta i enlighet med de riktlinjer och rekommendationer som utarbetats inom 

samarbetet ter sig ologiskt. Det kan därför finnas anledning att tolka den svenska rätten i linje 

med vad som framgår av OECD:s modellavtal och kommentarer. 

 

Dock måste återigen påminnas om legalitetsprincipen. När tolkning av den interna 

internationella skatterätten görs är det viktigt att komma ihåg att resultatet inte kan vara en 

utvidgning av skatteanspråket. Om inte objektivt stöd finns i den svenska regleringen för ett 

visst tolkningsresultat kan inte det stödet hämtas ur OECD:s modellavtal och kommentarer.  

 

Dessutom bör viss försiktighet iakttas gällande kommentarer som tillkommit efter att den 

svenska lagen stiftades. Det verkar som att ett dynamiskt förhållningssätt är vad som vunnit 

gehör i praxis om hur kommentarerna ska användas vid tolkning av både 

dubbelbeskattningsavtalsrätten och den interna internationella skatterätten. Men att låta alla 

uppdateringar av kommentarerna få rättslig verkan skulle tangera retroaktiv lagstiftning och 

således strida mot retroaktivitetsförbudet.  

 

Skulle kommentaren ändras därför att en ny artikel har lagts till i modellavtalet kan den 

ändringen svårligen anses återspegla någonting i den svenska lagen eftersom innehållet i den 

artikeln inte var känd då lagen stiftades. En tillämpning av kommentaren i det fallet skulle 

strida mot föreskriftskravet. Om kommentaren ändras för att förtydliga innehållet i en artikel 

som fanns vid den svenska lagens tillkomst bör den kunna beaktas vid tolkningen. Denna 

senare situation bör kunna liknas vid att samma tankealster uttrycks med en annan 

formulering än vad tidigare har skett. 

 

Det kan med andra ord finnas skäl att beakta OECD:s modellavtal jämte kommentarer vid 

tolkning av de svenska internationella skatterättsliga reglernas ordalydelse. Det kan ge insikt i 

vilka skatteobjekt som lagstiftaren tänkt sig ska vara skattepliktiga och vilka skattesubjekt 

som ska vara skatteskyldiga. Men denna avsikt bör inte tolkas som ett avgörande inflytande 

över hur lagstiftningen ska tolkas. 
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4 Fast driftställe 
 

4.1 Allmänt 

Definitionen av fast driftställe, som infördes i kommunalskattelagen66 (1928:370) 61 §, gäller 

fortfarande till stora delar. Den dåvarande regleringen användes för att avgöra på vilka orter 

en person, fysisk såväl som juridisk, skulle beskattas för inkomst av rörelse. Den så kallade 

utbobeskattningen är numera slopad men har byggts på under åren för att användas i frågor 

rörande skattskyldighet.67 

 

Vid lagändringen år 1986 infördes den nuvarande definitionen av ett fast driftställe. I 

propositionen framgår att den dåvarande svenska lagstiftningen ställde högre krav för att ett 

fast driftställe skulle föreligga än vad kraven i OECD:s modellavtal gjorde. Detta innebar 

alltså att Sverige inte kunde utnyttja den beskattningsrätt som tillerkändes enligt 

dubbelbeskattningsavtalen.68 

 

Den föreslagna ändringen var att de interna skattskyldighetsreglerna skulle motsvara den 

beskattningsrätt som tillkommit enligt dubbelbeskattningsavtalen och att de interna reglerna 

skulle bygga på samma principer som OECD:s modellavtal gjorde samt att den interna 

beskattningsrätten skulle omfatta samma typ av verksamhet som modellavtalen när det gäller 

ett fast driftställe.69  

 

Förutom vissa undantag som anges verkar förarbetena sakna förklaring till den nya 

definitionen av ett fast driftställe. Detta faktum tillsammans med de ovan nämnda uttalandena 

verkar ha tagits som intäkt för att kommentaren ska användas för att tolka den svenska 

lagen.70 1990 ersattes ordet rörelse med näringsverksamhet.71 Detta har i praxis ansetts vara 

ett begrepp med vidare omfattning.72  

 

                                                 

66 Upphörde att gälla den 1 januari 2000 enligt lagen (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen 

(1999:1229). 
67 Andersson, Saldén Enérus, Tivéus, Inkomstskattelagen (7 oktober 2014, Zeteo), kommentaren till 2 kap. 29 §. 
68 Prop. 1986/87:30, s. 41. 
69 Prop. 1986/87:30, s. 42. 
70 Dahlman & Fredborg, 2003, s. 107. 
71 Andersson, Saldén Enérus, Tivéus, Inkomstskattelagen (7 oktober 2014, Zeteo), kommentaren till 2 kap. 29 §. 
72 RÅ 2009 ref. 91. 
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Den nuvarande bestämmelsen, IL 2 kap. 29 §, uppställer tre rekvisit för att ett fast driftställe 

enligt huvudfallet ska anses föreligga. Det ska röra sig om en plats för affärsverksamhet som 

används stadigvarande och är varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs. Även om inte 

huvudfallet uppfylls kan ett fast driftställe föreligga om någon är så kallad beroende agent, 

enligt bestämmelsens andra stycke. 

 

4.2 Plats för affärsverksamhet 

En plats för affärsverksamhet innefattar lokaler, anläggningar och installationsställen som 

används för att bedriva verksamheten i företaget, oavsett om de används exklusivt för det 

syftet eller inte. Det är av underordnad betydelse huruvida företaget äger, hyr eller på annat 

sätt får tillgång till lokalerna. Det viktiga är att platsen står till företagets förfogande.73  

 

Exempelvis kan inte en uppsökande försäljare anses ha fast driftställe hos sina köpare 

eftersom säljaren inte kan anses förfoga över köparnas lokaler.74 I ett kanadensiskt fall ansågs 

inte en konsult utöva erforderlig kontroll då denne inte hade tillträde till sitt kontor utanför 

klientens öppettider.75  

 

Rekvisitet plats för affärsverksamhet kan med andra ord sägas bestå av två moment, dels en 

faktisk plats för affärsverksamheten och dels att företaget ska förfoga över den avsedda 

platsen.76 

 

Vad som utgör en plats för affärsverksamhet har varit föremål för prövning i norsk rätt. Även 

om den norska rätten inte utgör en rättskälla i Sverige kan den ge viss ledning hur OECD:s 

modellavtal ska tolkas.  

 

I det norska målet Creolesaken77 utförde Creole, ett amerikanskt företag, tjänsteuppdrag på 

oljeplattformar som ägdes av det norska företaget Phillips Petroleum Company. Creole skulle 

kontrollera gasturbiner på plattformarna. I ett gasturbinrum sammanställde Creoles personal 

                                                 

73 OECD, 2014b, s. 95, punkt 4. 
74 OECD, 2014b, s. 95, punkt 4.2. 
75 Federal Court of Appeal, Dudney v H. M. the Queen, A-707-98, 24 februari 2000. 
76 Berthou, 2002, s. 630. 
77 Utv. 1981 s. 285. 
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listor och schemata som senare skickades via Creoles sambandsman i Norge till Creoles 

huvudkontor i Houston, Texas.78  

 

Den norska domstolen hade att ta ställning till huruvida gasturbinrummet kunde anses utgöra 

ett kontor enligt den tillämpliga bestämmelsen och därmed vara ett fast driftställe. Domstolen 

ansåg att det var av underordnad betydelse att rummet inte var möblerat och utrustat som ett 

kontor, det som var avgörande var att Creole kunde anses ha ett visst utrymme till sitt 

förfogande och att detta utrymme utgjorde en plats för affärsverksamhet.79 

 

När det gäller e-handel kan datorutrustning, närmare bestämt en server, under vissa 

omständigheter anses utgöra en plats för affärsverksamhet. Data och mjukvara som finns på 

servern, till exempel företagets webbplats, är däremot inte en sådan påtaglig egendom som 

kan anses finnas på någon särskild plats. Därför kan inte data och mjukvara anses utgöra en 

plats för affärsverksamhet.80 Detta kan vara särskilt viktigt att tänka på då företaget som 

driver servern är ett annat företag än det som bedriver verksamhet via webbplatsen.  

 

Att internetleverantören till ett företag driver servern som företaget har sin webbplats på är 

inte ovanligt. Att företaget hyr diskutrymme på internetleverantörens server leder inte till att 

företaget kan utöva kontroll över serverutrustningen vilket betyder att förfogande delen i 

rekvisitet inte uppfylls. Det krävs alltså att företaget är den som faktiskt förfogar över servern 

för att den ska kunna utgöra en plats för affärsverksamhet.81 

 

4.3 Stadigvarande 

För att affärsverksamheten ska anses stadigvarande finns ett krav på viss kontinuitet, även om 

verksamheter som till sin natur är tillfälliga också kan anses uppfylla rekvisitet. Hur lång 

tidsperiod en verksamhet ska ha bedrivits ger praxis från medlemsländerna inte ett tydligt svar 

på, men enligt kommentaren till modellavtalet bör en verksamhet som drivits kortare tid än 

sex månader inte anses uppfylla rekvisitet.82  

 

                                                 

78 Dahlberg, 1993, s. 716. 
79 Dahlberg, 1993, s. 716. 
80 OECD, 2014b, s. 112, punkt 42.2. 
81 OECD, 2014b, s. 113, punkt 42.3. 
82 OECD, 2014b, s. 97, punkt 6. 
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När det gäller entreprenadarbete finns en regel i OECD:s modellavtal att arbetet ska ha pågått 

i minst 12 månader för att anses som ett fast driftställe. Dock innehåller den svenska 

regleringen ingen sådan regel.83 I en situation där en verksamhet delas upp på mindre rörelser 

men som drivs av samma person, eller personer med nära samband, ska ändå fast driftställe 

anses föreligga.84  

 

Det ska finnas en bestämd geografisk punkt till vilken den bedrivna verksamheten kan 

knytas. 85  Även verksamheter som av sin natur ofta förflyttas mellan platser kan anses 

stadigvarande finnas på en plats om det finns en kommersiellt och geografiskt 

sammanhängande enhet. 86  Exempelvis kan ett så kallat kontorshotell finnas på en viss 

geografisk punkt. I kontorshotellet kan en rörelse hyra arbetsplatser och anses ha fast 

driftställe på den adress där kontorshotellet befinner sig, även om rörelsen varje dag nyttjar 

olika arbetsplatser inom kontorsbyggnaden.87 

 

I RÅ 2009 ref. 91 behandlades bland annat stadigvarande-kriteriet. Omständigheterna var 

som sådana att A, som var bosatt i Sverige, ägde ett onoterat norskt aktsjeselskap som var 

skattskyldigt i Norge. Bolaget skulle inte ha några anställda och bokföringstjänster skulle 

köpas av norska företag. Den enda verksamheten i bolaget skulle bestå i kapitalförvaltning 

som A skulle bedriva genom att lämna instruktioner till en svensk bank om köp och 

försäljningar. Instruktionerna skulle lämnas antingen genom att A besökte banken eller genom 

telefonsamtal från den plats där A vid varje enskilt tillfälle befann sig, exempelvis 

arbetsplatsen eller det egna hemmet.  

 

En av frågorna i målet var således om A:s bostad kunde vara en sådan stadigvarande plats för 

affärsverksamhet som utgjorde ett fast driftställe. Enligt Regeringsrätten framgick det av 

artikel 4 och 4.1 i kommentaren till artikel 5 i modellavtalet88 att det var tillräckligt att ett 

företag kunde förfoga över ett visst utrymme för att en plats för affärsverksamhet skulle 

                                                 

83 Prop. 1986/87:30, s. 42. 
84 OECD, 2014b, s. 98, punkt 6.2. 
85 OECD, 2014b, s. 96, punkt 5. 
86 OECD, 2014b, s. 96, punkt 5.1. 
87 OECD, 2014b, s. 96, punkt 5.2. 
88 I rättsfallet hänvisades till 2008 års version av modellavtalet. Dock är innehållet i artiklarna i allt väsentligt de 

samma i 2014 års version. 
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föreligga. Eftersom företaget genom A åtminstone delvis förfogade över A:s bostad kunde 

bostaden utgöra en sådan plats. 

 

Datorutrustning i form av en server kan utgöra ett fast driftställe endast om stadigvarande-

kriteriet uppfylls. Att en server är liten och enkelt kan flyttas på är irrelevant i sammanhanget, 

det viktiga är om den faktiskt flyttats. Har servern befunnits på samma plats under tillräckligt 

lång tid anses den uppfylla kriteriet för att vara stadigvarande. 89  Hur lång denna tid är 

förtydligas däremot inte i kommentaren till modellavtalet. 

 

4.4 Varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs 

För att platsen för affärsverksamhet ska utgöra ett fast driftställe måste företaget helt eller 

delvis bedriva sin verksamhet från det stället. 90  Den verksamhet som avses måste vara 

relaterad till företagets faktiska affärsverksamhet.91  Enligt kommentaren till modellavtalet 

ska rekvisitet ges en vid tolkning. Exempelvis ska ett företag som bereder en väg anses 

bedriva verksamheten där de utför vägberedningen.92  

 

Det fasta driftstället får alltså anses förflytta sig i vägens förlängning allt eftersom arbetet 

utförs. I den krets som anses utföra arbete för rörelsens räkning ingår både den som driver 

rörelsen och dennes personal, även om personalen är inhyrd. Även verksamhet som i 

huvudsak utförs av automatiska processer, där personalens arbete endast består av att starta 

upp och underhålla processerna, omfattas.93  

 

Huruvida företaget ska anses helt eller delvis bedriva sin verksamhet från en server måste 

avgöras från fall till fall. Det som är avgörande är dels om företaget har en server som de 

faktiskt förfogar över och dels om den verksamhet som bedrivs på server är relaterad till 

affärsverksamheten.94  

 

Eftersom förberedande och stödjande verksamhet inte ska ingå i det fasta driftstället, enligt 

modellavtalet artikel 5.4, kan viss verksamhet bortses ifrån i bedömningen. Exempelvis att via 

                                                 

89 OECD, 2014b, s. 113, punkt 42.4. 
90 OECD, 2014b, s. 98, punkt 7. 
91 Vogel, 1997, s. 289–290. 
92 OECD, 2014b, s. 96, punkt 4.6. 
93 OECD, 2014b, s. 99, punkt 10. 
94 OECD, 2014b, s. 113, punkt 42.5. 
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en webbplats kommunicera med kunder, annonsera om produkter eller tjänster, inhämta 

marknadsdata eller förse kunder med information anses inte vara sådan verksamhet som är 

relevant för att avgöra om företaget helt eller delvis bedriver sin affärsverksamhet via 

servern. 95  Detta under förutsättningen att nyss nämnda funktioner inte är väsentliga och 

viktiga för företagets affärsverksamhet som sådan, det vill säga att själva affärsverksamheten 

består i dessa funktioner.96 

 

Ett företag som via en webbplats, som tillhandahålls på en egen server vilken företaget 

förfogar över, endast marknadsför sina varor men inte säljer dem via webbplatsen anses inte 

ha ett fast driftställe på den plats där servern befinner sig. Skulle funktioner för försäljning 

såsom betalning och leverans, finnas på webbplatsen blir bedömningen den omvända.97  

 

4.5 Beroende och oberoende representant  

Den som i näringsverksamhet regelmässigt använder fullmakt för att ingå avtal för 

verksamhetens innehavare är vad som kallas för en beroende representant (även kallad 

beroende agent) enligt IL 2 kap. 29 § 3 st. En sådan representant utgör ett fast driftställe. Om 

det istället rör sig om en mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant 

föreligger inte ett fast driftställe, enligt bestämmelsens fjärde stycke. 

 

Att avgöra om en representant är beroende eller oberoende kan vara svårt i praktiken. Ofta är 

det omfattningen av representantens skyldigheter gentemot uppdragsgivaren som är 

avgörande. Saker som talar för att representanten ska anses vara beroende är att verksamheten 

är detaljreglerad eller att företaget väsentligen utövar kontroll över verksamheten. Eftersom 

svensk rättspraxis saknas på området får vägledning hämtas ur kommentaren till OECD:s 

modellavtal.98 

 

I OECD:s modellavtal artikel 5.5 återfinns regeln om beroende representanter. Av 

bestämmelsen framgår att om en person, som inte är en sådan oberoende representant enligt 

artikel 5.6, regelmässigt agerar på uppdrag av ett företag i en avtalsslutande stat, med stöd av 

en fullmakt och i företagets namn sluter avtal, ska denne anses som en oberoende 

                                                 

95 OECD, 2014b, s. 113, punkt 42.7. 
96 OECD, 2014b, s. 114, punkt 42.8. 
97 OECD, 2014b, s. 114, punkt 42.9. 
98 Källqvist & Köhlmark, 2007, s. 89. 
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representant och varje verksamhet som representanten bedriver för företagets räkning ska 

anses utgöra ett fast driftställe för företaget. 

 

Med en person avses en individ, ett företag eller annan sammanslutning av personer, enligt 

OECD:s modellavtal artikel 3.1 a och med företag avses juridiska personer eller sådana 

enheter som anses utgöra juridiska personer i skattehänseende, enligt artikel 3.1 b. Det spelar 

ingen roll om personen är anställd vid företaget eller inte, ej heller huruvida denne är 

medborgare i landet de är verksam i. Det som är vikt är att personen de facto har behörighet 

att sluta avtal med bindande verkan för företaget samt att personen utnyttjar den rätten i 

tillräcklig omfattning.99 

 

Behörigheten måste omfatta rätten att sluta avtal som är relaterade till företagets 

affärsverksamhet. Rätten ska dessutom vanemässigt utövas. Detta är ett uttryck för den 

underliggande principen i artikel 5.1, att närvaron i en avtalsslutande stat ska vara mer än 

enbart tillfällig för att utgöra ett fast driftställe. I vilken omfattning rätten måste utövas beror 

på affärsverksamhetens och avtalens natur.100  

 

Dock är det inte ett krav att representanten ingår avtal i företagets namn. Det räcker med att 

den beroende representanten samlar in och tar emot beställningar, utan att formalisera dem, 

som sedan skickas vidare till företagets lager där företaget rutinmässigt godkänner 

beställningarna.101 

 

Omständigheter som talar för att representanten istället är att anse som oberoende är om 

denne är både ekonomiskt och juridisk fristående från företaget samt att representanten agerar 

inom sin ordinarie verksamhet även när den företräder företaget. 102  Omfattningen av 

skyldigheter mot företaget är styrande vid bedömningen, om representantens kommersiella 

verksamhet är detaljstyrd eller under omfattande kontroll av företaget kan denne inte anses 

oberoende. En annan viktig bedömningsgrund är huruvida representanten eller företaget 

denne representerar måste bära de affärsmässiga riskerna.103 

 

                                                 

99 OECD, 2014b, s. 107, punkt 32. 
100 OECD, 2014b, s. 108, punkt 33 och 33.1. 
101 OECD, 2014b, s. 107, punkt 32.1. 
102 OECD, 2014b, s. 109, punkt 37. 
103 OECD, 2014b, s. 109, punkt 38. 
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4.6 Skatterättsnämndens förhandsbesked i fråga om server som fast 
driftställe 

4.6.1 Bakgrund 

I ett förhandsbesked meddelat den 12 juni 2013 har SRN utrett frågan om en server kan 

utgöra ett fast driftställe i Sverige.104 Omständigheterna i målet var som sådana att företaget X 

var dotterbolag till företaget Y. De båda företagen var hemmahörande från landet A och båda 

företagen hade anställda. X utförde förutom tekniska tjänster även marknadsföring, 

administration och försäljning, dock endast koncerninternt.  

 

Koncernen övervägde att etablera ett datacenter i Sverige. X skulle införskaffa servern som 

skulle placeras i hyrda lokaler medan Y skulle tillhandahålla mjukvaran till servrarna. 

Datacentret skulle fungera som en kommunikationslänk och syftet med placeringen var att 

minska tidsåtgången för kommunikationen. Ingen personal från företagen skulle finnas i 

Sverige och inga beslut eller avtal skulle förhandlas eller ingås i Sverige. 

 

4.6.2 Skatterättsnämndens bedömning 

Skatterättsnämndens bedömning om Y skulle få fast driftställe i Sverige genom att 

tillhandahålla mjukvaran till servern grundar sig på kommentarerna (punkt 42.2) till artikel 5 i 

OECD:s modellavtal105 och slutsatsen var att mjukvara kan inte vara sådan materiell egendom 

som utgör ett fast driftställe, vilket innebar att Y inte skulle få fast driftställe i Sverige. 

 

När det gäller X verksamhet konstaterar SRN att en server kan utgöra en plats för 

affärsverksamhet och genom att förvärva och placera en server i Sverige uppfyller X det 

villkoret. Dessutom framgick det inte av utredningen att syftet med placeringen skulle ha varit 

tillfällig varför stadigvarande-kriteriet ansågs uppfyllt. Den återstående frågan var då 

huruvida X helt eller delvis bedrev sin affärsverksamhet från servern. 

 

SRN menade att bedömningen om ett företags verksamhet utgör dess kärnverksamhet ska ske 

utifrån en prövning av varje rättssubjekt enskilt. Den verksamhet som X skulle bedriva i 

Sverige var att tillhandahålla utrymme på servern till Y. Enligt SRN innebar detta att den 

                                                 

104 SRN dnr 125-11/D. Beslutet överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som i mål nr 4890-13 

undanröjde förhandsbeskedet på grund av att utredningen var så bristfällig att en bedömning av vem som 

bedrev affärsverksamheten inte kunde göras. Jag kommer därför inte att kommentera HFD:s dom. 
105 I förhandsbeskedet använde SRN 2010 års version av OECD:s modellavtal. 
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verksamhet som X bedrev i Sverige ansågs utgöra dess kärnverksamhet, därmed var samtliga 

villkor uppfyllda för att anses ha ett fast driftställe. 

 

4.6.3 Kommentarer om förhandsbeskedet 

I mitt tycke finns två intressanta frågor i förhandsbeskedet och väljer därför att endast 

kommentera dem. Den ena är huruvida Y kan anses ha ett fast driftställe genom att 

tillhandahålla mjukvara till servern. Den andra om X ska anses bedriva sådan 

affärsverksamhet som avses enligt OECD:s modellavtal eller om den ska anses falla in under 

undantaget för förberedande eller biträdande verksamhet.  

 

När det gäller Skatterättsnämndens bedömning av frågan om Y får fast driftställe är slutsatsen 

tämligen okontroversiell.106 Det framgår, såsom SRN anför i förhandsbeskedet, av punkt 42.2 

i kommentaren till OECD:s modellavtal att mjukvara i sig inte kan utgöra en plats och således 

inte ett fast driftställe.  

 

Intressant är att SRN inte prövat huruvida Y kunde anses förfoga över servern eftersom detta 

hade kunnat innebära att fast driftställe förelåg. Möjligen saknades tillräckligt underlag för att 

SRN skulle kunna bedöma frågan. Dessutom är det möjligt att servern skulle ses som en 

sådan kommunikationslänk som, enligt punkt 42.7 i kommentaren till OECD:s modellavtal, är 

undantagen från att utgöra ett fast driftställe.107 

 

Den andra intressanta frågan, som består av två delfrågor, var om X kunde anses driva sin 

affärsverksamhet genom platsen som servern utgjorde. Gällande den första delfrågan 

poängterar Skatterättsnämnden att undantaget för förberedande eller biträdande verksamhet 

förutsätter att det är det egna företaget som betjänas. Det vill säga att när verksamheten utövas 

för annat företags räkning är undantaget inte tillämpligt. I förevarande fall var det ett annat 

företag som skulle betjänas. 

 

Den andra delfrågan var om verksamheten i Sverige kunde utgöra kärnverksamheten för X. I 

kommentarerna till OECD:s modellavtal punkt 24 framgår att bedömningen ska göras i 

förhållande till företagets verksamhet i sin helhet. Enligt den knapphändiga redogörelsen i 

                                                 

106 Jacobsson, 2014, s. 43. 
107 Jacobsson, 2014, s. 44. 
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förhandsbeskedet för X:s verksamhet bestod den i tekniska tjänster, som inte specificeras, 

samt marknadsföring, försäljning och administration. Skatterättsnämnden ger ingen 

motivering till varför verksamheten ska anses utgöra kärnverksamhet förutom att tjänsten ska 

vara koncernintern samt att det inte finns ytterligare led i den tjänst som X ska utföra. 

 

Att tillhandahållandet av utrymme på servern är sista ledet i tjänsten är i sig inget tecken på att 

tjänsten utgör kärnverksamhet eftersom marknadsföring inte har ytterligare led i sin tjänst 

men likväl kan falla in under undantagen.108 Någon bedömning om hur stor del den svenska 

verksamheten utgjorde av X:s hela verksamhet verkar inte Skatterättsnämnden ha gjort. 

 

4.7 Diskussion om fast driftställe i den digitala miljön 

En del av syftet med denna uppsats är att utröna när ett utländskt e-handelsföretag blir 

skattskyldigt i Sverige, vilket jag kan sammanfatta på följande sätt. För det första krävs att 

företaget innehar och faktiskt förfogar över en server. För det andra ska servern finnas på en 

och samma plats under tillräckligt lång tid för att anses som att den finns på platsen 

stadigvarande. För det tredje ska servern vara den plattform från vilken affärsverksamheten 

bedrivs. 

 

Utifrån de exempel jag angivit ovan är det inte svårt att tänka sig en affärsmodell där reglerna 

kring fasta driftställen kringgås när det gäller e-handel. Ett företag som säljer fysiska 

produkter via en webbplats kan hyra en server av en internetleverantör, vilken är den som 

faktiskt förfogar över servern, varpå förfogande delen i kriteriet plats för affärsverksamhet 

inte uppfylls. Vidare kan företaget köpa serverar i flera länder och flytta antingen servrarna 

eller sin webbplats med jämna mellan rum på ett sådant sätt att stadigvarande-kriteriet inte 

uppfylls. 

 

För att undvika det sista kriteriet, det vill säga att verksamheten helt eller delvis bedrivs från 

servern, kan beställning av produkter eller tjänster ske på annat sätt än genom webbplatsen. 

När det gäller företag som tillhandahåller kunskapstjänster, där själva affärsverksamheten 

består av rådgivning i olika former, bör det vara enkelt att undvika att bedriva verksamheten 

från servern. De tjänster som behövs för att förmedla rådgivningen, exempelvis 

videokonferens, e-post eller telefoni, kan tillhandahållas av andra företag. Med andra ord 

                                                 

108 Jacobsson, 2014, s. 46. 
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skulle ett företag, vars affärsverksamhet består i rådgivning, kunna sälja sin rådgivning i hela 

världen men endast betala skatt där bolaget finns registrerat. 

 

Det ovan beskrivna bekräftas delvis av resultatet i SRN dnr 125-11/D. Företaget Y, som 

enbart tillhandahöll mjukvaran, kunde inte anses ha fast driftställe eftersom mjukvaran inte 

kan utgöra en plats medan företaget X, som tillhandahöll servern, hade en plats i Sverige 

varifrån den bedrev viss verksamhet. Huruvida den verksamheten var sådan affärsverksamhet 

som avses i OECD:s modellavtal låter jag vara osagt med tanke på att erforderligt underlag 

för att göra en sådan bedömning saknades i rättsfallet. 

 

Även om inte huvudfallet av ett fast driftställe är uppfyllt kan ett fast driftställe föreligga om 

företaget anses ha en beroende representant i landet. Det som är bekymmersamt med den 

regleringen när det gäller servrar är att en server inte uppfyller kraven på att vara en person, 

vilket är en grundförutsättning för att kunna vara en beroende representant.  

 

Det kan uppfattas som trivialt att påpeka men en server är utrustning som används inom ett e-

handelsföretag på samma sätt som hammare och såg är utrustning används inom ett bygg 

företag. Ingen av utrustningarna kan ikläda sig rättigheter och skyldigheter utan är bara medel 

för att driva verksamheten. Att en server skulle kunna vara en beroende representant får 

utifrån det anförda anses uteslutet. 

 

Om ett företag vill undvika att uppfylla de olika kriterierna för ett fast driftställe beträffande 

e-handel finns, som ovan visat, goda möjligheter att kringgå regelverket. Problemet är att den 

svenska regleringen är utformad för den konventionella fysiska handeln. Det som ska utgöra 

ett fast driftställe är en stadigvarande plats där kontor, fabrik, verkstad och liknande 

geografiskt avgränsade områden räknas upp som särskilda exempel på sådana platser.  

 

Internetteknologin gör att e-handeln inte är beroende av platser på samma sätt som den 

konventionella handeln. E-handeln är istället beroende av utrustning, exempelvis servrar, men 

utrustningen är ingen plats i sig utan endast ett medel genom vilken verksamhet kan bedrivas. 

Såsom regeln är utformad är det platsen där verksamheten bedrivs som utgör det fasta 

driftstället. 
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Jag ser detta som ett utlopp för den väsensskillnad som finns mellan den vanliga fysiska 

världen, där juridiken har sitt ursprung, och den immateriella digitala världen som internet 

återfinns. Jag menar att det finns ett grundläggande fel i att försöka använda regler anpassade 

för handel av fysiska varor på den gränslösa och immateriella handeln som sker via internet. 
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5 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) 
 

5.1 Inledning 

I följande avsnitt behandlar jag vad BEPS är och vilka, för uppsatsen relevanta, 

problemområden OECD har identifierat. Jag avser även att ta upp hur OECD ser på den 

digitala ekonomin och vilka förslag OECD har för att komma tillrätta med problemet med 

BEPS inom e-handel. 

 

5.2 Bakgrund 

I rapporten Adressing Base Erosion and Profit Shifting diskuteras multi- och transnationella 

företags skatteplanering och de eventuella problem som den medför. Base Erosion innebär att 

ett lands skattebas eroderas genom företagens skatteplanering, vilket betyder att statens 

skatteintäkter uteblir. Det sker exempelvis genom så kallad Profit Shifting, som betyder att 

inkomster flyttas från stater med relativt högre skatt till stater med lägre skatt. Även utgifter 

kan flyttas för att uppnå samma resultat, men då i motsatt riktning. Detta förfarande är i sig 

inte olagligt men en konsekvens av att länders skattesystem utarbetats individuellt av de 

enskilda staterna samtidigt som företagen agerar allt mer globalt.109  

 

Eftersom rapporten inte antagits av Rådet inom OECD bör den ses som en lägesrapport för 

OECD:s arbete med att motverka BEPS. Dessutom är rapporten tänkt som arbetsunderlag för 

OECD:s Committee on Fiscal Affairs. 110  OECD:s mål är att leverera en global och 

övergripande handlingsplan för att komma åt de problem som identifierats med den 

nuvarande globala affärsmiljön. För att göra detta kommer krävas okonventionellt tänkande, 

målmedvetenhet och pragmatism.111  

 

I Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting presenterar OECD bland annat vilka 

problemområden de identifierat och vissa grundförutsättningar som måste till för att projektet 

ska få önskad effekt. Exempelvis måste nya internationella standarder gällande skatteområdet 

                                                 

109 OECD, 2013b, s. 39. 
110 Kleist, 2013, s. 535.  
111 OECD, 2013b, s. 9. 
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arbetas fram så att de nationella lagarna blir mer lika, de måste anpassas efter nya 

affärsmodeller och krav måste ställas på högre transparens från företagens sida.112  

 

Ett av problemområdena är den digitala ekonomin (Action 1). Problemet med att företag kan 

ha en stark digital närvaro i ett land utan att bli skattskyldig i landet är en av de frågor som 

ska lösas. Även frågan om konstlade upplägg för att undvika ett fast driftställe (Action 7) ska 

ses över.113 

 

5.3 Globala värdekedjor 

Ett återkommande begrepp i OECD:s skrifter är Global Value Chains, vilket jag översatt till 

globala värdekedjor. I takt med globaliseringen har företagens produktion blivit mer utspridd 

över olika länder genom olika nätverk av självständiga företag och leverantörer. En global 

värdekedja kan förenklat sägas vara alla de olika värdeskapande aktiviteter ett företag gör från 

konceptualisering till försäljning av en slutgiltig produkt samt service till företagets kunder.114  

 

Värdekedjan tar sig olika uttryck beroende på vilken typ av produkt det handlar om. Enklare 

produkter såsom t-shirts följer en mer löpandebandmodell där råvaran, i detta fall bomull, 

framställs i ett land för att sedan skickas till ett annat land där den bearbetas till en färdig 

produkt. Sedan skickas produkten till det land där försäljningen ska ske. Mer avancerade 

produkter kan ingå i mer nätliknande strukturer, exempelvis mobiltelefoner som kräver en 

mängd avancerade delkomponenter som ska sammanfogas till den slutgiltiga produkten.115 

 

OECD noterar att uppkomsten av globala värdekedjor har förändrat synen på vad olika 

ekonomier gör och vad de producerar. Det blir allt viktigare att fokusera på de olika stegen i 

en produkts utveckling än själva slutprodukten då de olika stegen adderar olika mycket värde 

beroende på vilken produkt det handlar om. Dessutom har kunskapsbaserade tillgångar, till 

exempel immateriella rättigheter, blivit allt viktigare för konkurrenskraften.116 

 

Som jag uppfattar OECD menar de att beskattningen ska kopplas ihop med att värde tillförs 

en produkt vid varje moment i olika länder. Det vill säga att när bomullen odlas i ett land 

                                                 

112 OECD, 2013a, s. 13–14. 
113 OECD, 2013a, s. 14 och 19. 
114 OECD, 2013c, s. 14. 
115 OECD, 2013c, s. 16. 
116 OECD, 2013b, s. 27. 
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upparbetas ett värde som ska beskattas i det landet, när sedan bomullen blir till tyg tillförs 

ytterligare värde som ska beskattas i det landet där tyget produceras, et cetera.  

 

5.4 OECD:s syn på den digitala ekonomin 

I takt med att informations- och kommunikationsteknologierna har utvecklats har också 

affärsmetoderna anpassats. Exempelvis återförsäljare har fått möjligheten att låta kunderna 

köpa varor via en hemsida istället för i butik. Detta har banat väg för ett nytt sätt att inhämta 

information om sina kunder, genom att kunderna både medvetet och omedvetet lämnar ifrån 

sig personlig information genom själva köpet, och på så sätt kunna anpassa servicen. Eftersom 

det ekonomiska klimatet generellt håller på att digitaliseras skulle det vara svårt att särreglera 

den digitala ekonomin.117 

 

När det gäller den digitala ekonomin finns vissa faktorer som är särskilt viktiga att beakta i 

skattehänseende. Exempelvis marknadens rörlighet i så mån att digitala tillgångar eller ett 

företags olika verksamheter med enkelhet kan flyttas mellan länder och därmed mellan 

skattejurisdiktioner. Förut var det vanligt att företag etablerade dotterbolag i varje land där de 

skulle bedriva affärsverksamhet, vilket numera inte är nödvändigt eftersom internettekniken 

tillåter en virtuell etablering utan fysisk närvaro. Detta har också bidragit till förändra och 

accelerera spridningen av de globala värdekedjorna.118 

 

En vanlig affärsmodell inom den digitala ekonomin är att företagen via en webbplats 

kommunicerar med sina kunder i andra länder än där företaget är fysiskt etablerat. 

Kombinerat med möjligheten att förlita sig på automatiserade processer gör att e-

handelsföretag kan undvika skattskyldighet i flera länder. Detta eftersom ländernas regler 

kräver någon form av faktisk närvaro i landet för att skattskyldighet ska föreligga. Problemet 

är visserligen inte unikt för den digitala ekonomin men teknologin möjliggör kringgåendet av 

reglerna på ett relativt enkelt sätt.119 

 

5.5 OECD:s syn på hur BEPS ska motverkas 

OECD menar att det pågående BEPS-projektet ska göra de strukturer som syftar till att 

artificiellt förflytta vinster till länder med förmånligare beskattning ineffektiva. Transparensen 

                                                 

117 OECD, 2014a, s. 11–12. 
118 OECD, 2014a, s. 13. 
119 OECD, 2014a, s. 102. 
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mellan skattebetalare och skattemyndigheter, samt mellan skattemyndigheter, ska ökas och 

skattemyndigheternas ställning ska stärkas genom att rapportering av aggressiva 

skatteplaneringsåtgärder ska bli obligatoriskt.120  

 

Eftersom definitionen av ett fast driftställe i OECD:s modellavtal kan begränsa 

tillämpligheten av länders interna rätt är en av de åtgärder som vidtas inom BEPS-projektet att 

se över definitionen av ett fast driftställe. I september 2015 väntas det arbetet vara klart. Det 

arbete som genomförs inom ramen för Action 7 syftar till att artificiella undvikanden av 

skattskyldighet ska motverkas. Exempelvis ska undantagen för stödjande och förberedande 

verksamhet ses över.121  

 

I OECD:s modellavtal artikel 5.4 a-d finns undantag för att lagerhålla varor eller inhämta 

information i ett land som för den traditionella handeln var att anse som en förberedande eller 

stödjande verksamhet. Inom den digitala handeln fungerar sådan lagerhållning snarare som en 

del av affärsverksamheten. Flera förslag finns på hur regleringen ska förändras. Ett sätt vore 

att helt ta bort artikel 5.4 alternativt ta bort leden a-d. Ett annat sätt vore att exkludera 

leveransverksamhet från undantagen.122 

 

Att fokusera på den digitala närvaro ett företag har i ett land har också diskuterats. Lösningen 

siktar in sig på företag som enbart har digital verksamhet. Om ett sådant företag interagerar i 

tillräcklig grad med ett lands marknad ska det kunna anses ha ett samband till landet som 

utgör en digital närvaro. För att avgöra om sådan närvaro finns kan mått på exempelvis 

mängden avtal mellan företaget och ett lands medborgare och företag, antalet användare av 

företagets tjänster eller besökare av företagets webbplats vara vägledande. 123 

 

Ett annat förslag handlar om att byta ut fast driftställe som begrepp och istället använda sig av 

ett så kallat betydande närvaro-test.124 Det skulle vara en kombination av en digital och fysisk 

närvaro som ska testas. Kriterierna för testet ska bygga på företagets relation med kunderna. 

Att företaget har en webbplats på kundernas språk, att företaget använder leverantörer, 

banktjänster eller liknande i kundernas land eller att sådana aktiviteter resulterar i systematisk 

                                                 

120 OECD, 2014a, s. 112. 
121 OECD, 2014a, s. 113–114. 
122 OECD, 2014a, s. 143. 
123 OECD, 2014a, s. 143–145. 
124 Betydande närvaro är min översättning från det engelska uttrycket significant presence. 
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datainhämtning från kunderna är tecken på att företaget ska anses ha en betydande närvaro i 

landet.125 

 

Ett sätt som föreslagits för att knyta företagens digitala ekonomiska verksamhet till ett land är 

att införa en källskatt på vissa betalningar från ett lands invånare. Skatten ska då inriktas på 

betalningar för digitala varor och tjänster. För att systemet ska fungera väl ska förslagsvis 

finansinstituten som ingår i transaktionerna vara dem som administrerar inbetalningen av 

källskatten. Skatten skulle syfta till att komma åt de företag som ägnar sig åt ekonomisk 

verksamhet i ett land utan att uppnå kraven på fysisk närvaro. Den skulle även kunna 

användas som ett komplement till en reglering om betydande närvaro i form av ett 

påtryckningsmedel för att få företagen att efterleva reglerna.126 

 

5.6 Diskussion om BEPS-projektet 

OECD:s arbete med BEPS-projektet kan utan större överdrift sägas vara ambitiöst då 

omfattningen av frågor som ska behandlas är vid och tidsramen för projektet är snäv. 

Utgångspunkten är att multi- eller transnationella företag använder sig av affärsmetoder och 

upplägg som resulterar i att ländernas skattebaser eroderas. Eroderingen sker genom 

diskrepans mellan värdeskapande verksamhet och beskattning, bland annat genom att vinster 

undanhålls från länder där beskattningen är hög.  

 

Problematikens omfattning är något oklar då det inte går att dra några säkra slutsatser om 

företagens skatteplanering från den vetenskap som åberopas till stöd för projektet. OECD har 

ändå åsikten att det förekommer skadlig skatteplanering från företagens sida.127 Visserligen är 

antagandet att sådan skatteplanering som OECD beskriver inom BEPS-projektet förekommer 

tämligen okontroversiellt, dock saknas en tydlig definition av vilka skatteplaneringsåtgärder 

som ska anses otillbörliga.128 

 

OECD menar att särskilt inom den digitala ekonomin finns potentiella risker för erosion av 

skattebaserna. De poängterar också att affärsvärlden generellt håller på att digitaliseras, varför 

                                                 

125 OECD, 2014a, s. 146. 
126 OECD, 2014a, s. 146. 
127 Kleist, 2013, s. 539. 
128 Kleist, 2013, s. 539–540. 
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en åtskillnad i reglering av den digitala ekonomin och den ordinära inte skulle vara 

meningsfullt. Med detta synsätt är risken för erosion av skattebaserna ett växande problem.  

 

En av de affärsmodeller som vållar bekymmer är då e-handelsföretag riktar sin försäljning till 

länder där de inte har någon fysisk närvaro. Eftersom själva försäljningen vid saluföring av 

produkter är en värdeskapande aktivitet i sig enligt OECD:s synsätt kommer värdet av 

försäljningen beskattas i ett annat land än där värdeskapandet sker. 

 

För att komma tillrätta med problematiken ska två typer av åtgärder vidtas. Dels sådana som 

syftar till att rätta den totala skattebasen och dels sådana som delar upp skattebasen mellan 

länderna. Till den första kategorin hör utveckling av skatteflyktsregler och krav på transparens 

medan den andra kategorin involverar arbete med hur ett fast driftställe ska definieras.129  

 

Även om arbetet med definitionen av ett fast driftställe kommer att levereras först i september 

2015 finns redan nu vissa indikationer om hur OECD:s tänker sig att lösningen ska se ut. Två 

huvudsakliga linjer går att skönja, den ena är att fokusera på sambandet mellan företagets 

ekonomiska verksamhet och vilken inverkan den har i ett land medan den andra är att reglera 

vad som kallas virtuella fasta driftställen.  

 

En fördel med att sikta in sig på företagens närvaro i ett land genom att titta på hur de inverkar 

på landets ekonomi är att det saknar betydelse vilken typ av teknik eller affärsmodell som 

företaget använder sig av. Det skulle innebära att regleringen blir uthållig över tiden. En 

nackdel är att det kan vara svårt att hitta bra mätmetoder för att avgöra när ett företag ska 

anses ha en tillräcklig närvaro i landet. 

 

Om en reglering av ett virtuellt fast driftställe införs kan det möjligen vara enklare att peka ut 

när företaget ska anses uppfylla kraven. Risken är dock att regleringen blir teknikberoende 

och att företagen hittar tekniska, eller juridiska, sätt att kringgå formuleringen av regleringen, 

vilket är ett av problemen med nuvarande reglering. 

  

                                                 

129 Monsenego, 2014, s. 10. 
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6 Alternativa regleringar av ett fast driftställe 
 

6.1 Inledning 

En förutsättning för att finna en lösning på problemet kring beskattning av verksamheter som 

bedrivs i en digital miljö är att inte göra lösningen beroende av den fysiska världen som 

nuvarande reglering är. Med det menar jag att begreppet fast driftställe bygger på 

grundantagandet att ett företag har någon form av faktisk och greppbar verksamhet i ett 

geografiskt begränsat område i ett visst land i den fysiska världen.  

 

6.2 Förslag om affärsmässig närvaro 

Ett alternativ för att lösa problemet skulle kunna vara att utgå ifrån den affärsmässiga närvaro 

ett företag har i ett visst land.130 Det skulle vara ett vidare begrepp än fast driftställe och inte 

enbart ta sikte på den fysiska närvaron utan även närvaro rent logiskt sett. Att på sin hemsida 

rikta information till konsumenter i ett visst land, via utländska servrar sälja produkter eller 

tillhandahålla kunskapstjänster till dessa kunder är sådant som skulle kunna konstituera en 

närvaro i landet på en logisk nivå.  

 

Inom BEPS-projektet finns för närvarande ett flertal förslag som utgår ifrån ett företags 

närvaro i ett land på ett mer logiskt sätt. Även de har fastnat för den relation som företag 

skapar mellan sig själva och konsumenterna i ett land och den ekonomiska inverkan företaget 

kan ha på ett lands marknad. Att göra ett skattesubjekt skattskyldigt i ett annat land än dess 

hemvistland är inte helt nytt. Artister och idrottare kan bli skattskyldiga för sin aktivitet i ett 

land utan att ha bosättning eller fast driftställe, vilket framgår av OECD:s modellavtal artikel 

17. 

 

En lösning i form av att utgå ifrån ett företags affärsmässiga närvaro skulle innebära att det 

blir svårare att på ett konstlat sätt undgå att beskattas för de vinster som genereras av 

konsumenter i ett visst land. Det skulle också innebära att det är företaget som lastas med 

beskattningen på ett direkt sätt. Bristerna med lösningen är bland annat svårigheten med att 

definiera vad som ska ingå i den affärsmässiga närvaron. Dels vilka faktiska förfaranden som 

ska räknas men också omfattningen på dessa.  

 

                                                 

130 Jfr Appelqvist, 2001, s. 630. 
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Ett annat problem är att en del av kriterierna skulle bygga på information som företagen själva 

lämnar ifrån sig. Exempelvis mängden avtal mellan parter eller antalet användare av 

företagens tjänster är sådan uppgifter som företagen måste meddela till skattemyndigheterna. 

Olika uppgifter från företagen kan vara mer eller mindre känsliga att lämna ifrån sig då de kan 

avslöja deras affärsmetoder eller annan information om företaget. Eftersom vi i Sverige har en 

stark offentlighetsprincip riskerar företagshemligheter eller annan känslig information att 

spridas om företagen tvingas lämna in för mycket information till myndigheterna. 

 

Slutligen, att varje affärstransaktion i ett land skulle ingå och därmed innebära skattskyldighet 

i det landet vore orimligt. Ett företag skulle kunna bli skyldig att betala bolagsskatt i många 

olika länder vilket skulle innebära en tung administrativ börda för företaget. Även 

skattebördan kan bli oskäligt tung om inte avräkning är möjlig i varje land. 

 

6.3 Förslag om att koppla skatt till konsumtionen av varor och tjänster 

Ett annat alternativ vore att belasta konsumtionen med skatt istället för företaget.131 Det blir 

då ointressant var säljaren befinner sig och hur denne har lagt upp sin affärsverksamhet vad 

gäller den tekniska infrastrukturen. Var produktionen och distributionen sker är irrelevant. 

Beskattningen skulle heller inte vara beroende av om det är en vara eller en tjänst som 

konsumeras. Rimligtvis bedöms konsumtionen ske där konsumenten geografisk och fysiskt 

befinner sig.  

 

Eftersom det redan finns konsumtionsskatter, exempelvis mervärdesskatt, kan inspiration 

hämtas från dessa för att utforma en sådan reglering. För att undvika att en sådan skatt direkt 

lämpas över på konsumenten bör de finansinstitut som administrerar betalningarna i 

transaktionerna mellan parterna i ett avtal vara inblandad i inbetalningen av skatten. Dessutom 

bör en sådan skatt inte vara avdragsgill såsom mervärdesskatten är för att tydligare koppla 

skatten till företaget. 

 

Även OECD har en liknande lösning som förslag. Enligt deras förslag skulle skatten riktas in 

på betalningar för digitala varor och tjänster. Dessutom skulle regleringen kunna vara ett 

komplement till en eventuell reglering om betydande närvaro i form av ett påtryckningsmedel 

för att få företagen att efterleva reglerna.  

                                                 

131 Jfr Landgren, 1998, s. 454. 
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Skatteflykt eller liknande problem kan undvikas eftersom det är konsumtionen som beskattas. 

Systemet förutsätter att konsumenten kan identifieras på något sätt. Hur det ska lösas blir en 

teknisk fråga men någon sorts identifiering vid betalning bör kunna vara aktuellt.  

 

En sak att ha i åtanke är att denna typ av konsumtionsskatt inte enbart kan rikta in sig på 

slutkonsumtionen av varor och tjänster. Detta eftersom multinationella koncerner skulle 

kunna undvika beskattning i produktionsländerna. Begreppet konsumtion måste anpassas till 

de globala värdekedjorna för att företagen ska drabbas av beskattningen istället för 

slutkonsumenterna. 

 

Ytterligare en aspekt att tänka på är att särbeskattning av e-handelsföretag, såsom OECD 

föreslår, skulle strida mot neutralitetsprincipen, varför fördelarna med förslaget med råge 

måste anses väga upp nackdelarna. Dessutom måste bedömas om en sådan lösning skulle 

kunna anses diskriminerande mot utländska företag enligt EU-rätten.  
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7 Avslutande kommentarer 
 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats har varit att belysa problematiken kring den 

svenska regleringen av fasta driftställen i en digital miljö och att försöka hitta lösningar på de 

problemen. Som tidigare anfört upplever jag att det grundläggande problemet med fasta 

driftställen och internetbaserad verksamhet är att det regelsystem som skapats för den fysiska 

världen ska appliceras på en immateriell miljö, vilket jag anser inte låter sig göras.  

 

Företag, som baserar sin affärsverksamhet på internetteknologin, kan enkelt skatteplanera 

genom att placera sina servrar där de önskar, om de ens förfogar över servrarna som 

möjliggör deras verksamhet. Detta bör inte vara i olika staters intresse då de förlorar 

skatteintäkter. Det sätt som fast driftställe för e-handel har reglerats i OECD:s modellavtal 

kan knappast anses ge en fullgod lösning men i och med BEPS-projektet kan argumenteras 

för att OECD vidtar åtgärder för att komma till rätta med problemet. 

 

En av anledningarna till att det är svårt att komma fram till en bra lösning tror jag ligger i att 

internettekniken är svår att ha djup kunskap om. Dels för att kunskapsområdet är stort men 

också för att tekniken utvecklas och hittar nya vägar att göra saker. Till detta ska läggas 

legalitetsprincipen som mer eller mindre kräver att skattskyldigheten ska framgå direkt av 

lagens ordalydelse. 

 

Kombinationen av de två aspekterna leder till att lagstiftning som tar sikte på den fysiska 

närvaron hos ett företag alltid kommer att hamna efter affärsmetodernas utveckling. Detta 

eftersom jag upplever att företagen är snabbare att utnyttja teknikutvecklingen än vad 

juridiken är att anpassa sig. 

 

Ett annat sätt att formulera problematiken är att beskattning baseras på principer om 

territorialitet och statssuveränitet och att dessa principer urholkas genom globaliseringen som 

sker. Det är internationell handel och uppdelningen av värdeskapande i olika länder som är 

grundproblemet för beskattningen och internettekniken är ett medel för att underlätta den 

uppdelningen. 
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När situationen ser ut som den gör finns som jag ser det tre alternativ att välja mellan. Det 

första är att inte förändra situationen alls. Det vill säga att vi accepterar att lagstiftningen 

ständigt ligger ett steg efter och att den får anpassas efter hand, utan några anspråk på att 

förekomma ny teknik. Det andra alternativet är att tumma på rättssäkerheten genom att frångå 

legalitetsprincipen och tolka in ny teknik i den befintliga lagstiftningen.  

 

Dessa två alternativ är enligt min mening inte några egentliga lösningar alls. Att enbart täppa 

till luckor i lagen anser jag vara en antydan till att multi- och transnationella företags 

skatteplanering inte är särskilt allvarlig. Förhållningssättet insinuerar att skatteplanering skulle 

vara harmlöst eftersom det inte är olagligt. 

 

Å andra sidan kan knappast problemet anses vara så trängande att rättssäkerheten behöver 

frångås för att komma fram till en lösning. Det vore olyckligt av flera skäl att frångå 

legalitetsprincipen, bland annat att det skapar osäkerhet för de skattskyldiga men också att det 

vore ett erkännande att rättssystemet inte klarar av att handskas med situationen. 

 

Dessutom skulle båda dessa sätt bidra till ett misstroende mot skattesystemet i stort. En viktig 

aspekt, som jag ser det, inom beskattningsverksamheten är att medborgarna upplever ett 

förtroende för att systemet fungerar och är rättvist. Detta för att behålla en hög vilja att 

efterleva regelsystemet. 

 

Det tredje alternativet, vilket jag förespråkar, är att göra skattelagstiftningen oberoende av 

tekniken. Kanske måste vi inse att lösningen inte ligger i att försöka passa in den digitala 

miljön i ett regelverk som utvecklats för handel med fysiska varor i den fysiska världen. 

Denna insikt har jag försökt visa när jag formulerat de två förslagen ovan, dock utan att på 

något sätt försöka påstå att något av sätten är en optimal lösning på problemet. 

 

Det enda jag med viss säkerhet vågar påstå är det jag nämnt tidigare, för att nå en lösning 

måste den digitala världens immateriella och gränslösa särart förlikas med den fysiska och 

geografiskt bundna världen. Utan denna förlikning har jag svårt att se att den juridiska 

frågeställningen ska kunna få ett tillfredsställande svar. 
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