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Abstract 
 
The continued rapid growth of international trade and the increased globalization has resulted 
in an increase of use of transfer pricing within corporate groups. This has, further attracted 
attention to multinational companies that, as a consequence, have ended in the midst of a 
storm of debates. As transactions increased the problem of transfer pricing arose. Transfer 
pricing is used as an important tool of global companies to achieve optimal profits, where 
internal prices may be manipulated. Transfer pricing is therefore often explained as the 
phenomenon of maximizing profit by utilizing other countries' tax systems and bypassing 
government regulations. The mobilization of internal pricing for tax evasion is almost 
invisible to the public and extremely difficult for regulatory authorities to detect. In order to 
address this problem while helping tax authorities and multinational companies, the 
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) has developed a number 
of guidelines. 
 
The purpose of our study is to carry out a comparative study to determine if there is a 
difference between the application of the OECD guidelines, between countries with Anglo-
Saxon and Continental Accounting tradition. Hence, the comparative study takes place 
between the Anglo-Saxon United Kingdom and the Continental Germany. To investigate 
potential differences, chapters I, II and IV are used in the OECD Transfer Pricing Guidelines 
for Multinational Enterprises and Tax Administration 2010. These chapters include the arm's 
length principle, transfer pricing methods and documentation. In order to assess whether there 
is any difference in the application of the OECD guidelines between United Kingdom and 
Germany, we have qualitatively reviewed legal texts and guidelines from the tax authorities of 
the countries. Furthermore, we have used qualified legal and economic literature. 
 
We have found that there is a difference between the application of the OECD guidelines 
between United Kingdom and Germany. Despite similarities identified, there are also major 
differences between the two countries. These differences have been of such, that the 
conclusion that there are differences in the application of the OECD guidelines between an 
Anglo-Saxon and Continental country, could be drawn. The study contributes with increased 
knowledge of how tax law is designed in the United Kingdom and Germany. It also 
contributes with knowledge of how the OECD guidelines are designed and how its design 
affects other countries' transfer pricing. Our study further contributes literature on United 
Kingdom’s and Germany's implementation of the OECD Guidelines, as well as the OECD's 
impact on the design of countries' tax rules in transfer pricing. 
 
This paper is hereinafter written in Swedish.  
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Germany, United Kingdom, transfer pricing, transfer pricing methods, transfer 
pricing guidelines, OECD, arm’s length principle, documentation  
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Sammanfattning 
 
Den fortsatt snabba tillväxten av internationell handel och den ökade globaliseringen har 
resulterat i en ökning av användandet av internprissättning inom koncerner. Detta har i sin tur 
uppmärksammat multinationella företag, som till följd av detta hamnat i mitten av en storm av 
stridigheter. I takt med att transaktioner ökat, har det uppstått problem med internprissättning. 
Internprissättningen används som ett viktigt verktyg av globala företag för att uppnå optimala 
vinster, där det kan uppstå manipulation av internpriser. Internprissättning förklaras därför 
ofta som fenomenet att vinstmaximera genom att utnyttja andra länders skattesystem och 
kringgå statliga regleringar. Mobiliseringen av internprissättning i syfte av skatteflykt är näst 
intill osynligt för allmänheten och ytterst svårt för tillsynsmyndigheter att upptäcka. För att 
komma till underfund med detta problem och samtidigt hjälpa skattemyndigheter och 
multinationella företag har organisationen Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD) tagit fram ett antal riktlinjer.  
 
Syftet med vår studie är att genomföra en komparativ undersökning för att pröva om det finns 
en skillnad mellan tillämpningen av OECD:s riktlinjer, mellan länder med anglosaxisk 
respektive kontinental redovisningstradition. Därför sker den komparativa studien mellan det 
kontinentala Tyskland och det anglosaxiska Storbritannien. För att undersöka potentiella 
skillnader används kapitel I, II och IV i OECD:s riktlinjer för internprissättning (OECD 
Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010). 
Dessa kapitel innehåller armlängdsprincipen, internprissättningsmetoder och dokumentation. 
För att kunna bedöma om det finns några skillnader i tillämpningen av OECD:s riktlinjer 
mellan Tyskland och Storbritannien har vi kvalitativt granskat lagtexter och riktlinjer från 
ländernas skattemyndigheter. Vidare har vi använt oss av kvalificerad juridisk och ekonomisk 
litteratur.  
 
Vi har kommit fram till att det finns en skillnad mellan tillämpningen av OECD:s riktlinjer 
mellan Storbritannien och Tyskland. Trots likheter som identifierats finns även stora 
skillnader mellan de två länderna. Dessa olikheter har varit av sådan omfattning att slutsatsen 
om att det råder skillnader i tillämpningen av OECD:s riktlinjer mellan ett anglosaxiskt och 
kontinentalt land, kunnat dras. Studien bidrar till ökad kunskap om hur skattelagstiftningen är 
utformad i Storbritannien och Tyskland. Den bidrar även med kunskap om hur OECD:s 
riktlinjer är utformade och hur dess utformning påverkar andra länders internprissättning. Vår 
studie bidrar vidare med litteratur om Tysklands och Storbritanniens implementering av 
OECD:s riktlinjer samt OECD:s påverkan på utformning av länders skatteregler inom 
internprissättning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Tyskland, Storbritannien, internprissättning, internprissättningsmetoder, 
riktlinjer för internprissättning, OECD, armlängdsprincipen, dokumentation 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund  
	 
Den ökade globaliseringen och den fortsatt snabba tillväxten av internationell handel har gjort 
internprissättning mellan koncerner allt vanligare. Till följd av denna tillväxt har 
multinationella företag hamnat i mitten av en storm av kontroverser (PwC 2015). Yao (2013, 
s. 1) påvisar att trenden av ökad globalisering i världsekonomin har skapat många nya 
multinationella företag. Detta har lett till ökade transaktioner mellan företag inom samma 
koncern som är verksamma i olika länder och det är dessa transaktioner som involverar 
problemet med internprissättning. Internprissättning är prissättningen av interna transaktioner 
mellan närstående företag och det kan användas som ett viktigt verktyg för multinationella 
företag att uppnå målet om maximal global vinst (Yao 2013, s. 2).  Behrens, Peralt och Picard 
(2014, s. 1) förklarar det som att multinationella företag kan manipulera internpriser för att 
minimera sina skatteskulder. Företag gör detta genom att med höga internpriser vid 
försäljning av varor till dotterbolag i högskatteländer, ta hem vinster till lågskatteländer. Det 
är när företag inte har några begränsningar som internpriser kan bli rena skatteflyktenheter 
utan någon ekonomisk betydelse (Behrens, Peralt & Picard 2014, s. 1). Även Eden och Smith 
(2001, s.  4) förklarar internprismanipulation som över- eller underfakturering av internpriser 
med avsikt att undvika eller kringgå statliga regleringar och policys, som skatter och avgifter. 
Internprismanipulation är det avsiktliga verktyget för internpriser att vara antingen för höga 
eller för låga för att undvika statliga regleringar.  
 
I PwC:s årliga rapport om internprissättning (2015) kan vi läsa att det finns stor potential för 
oenigheter huruvida korrekt mängd av den beskattningsbara inkomsten som rapporterats till 
en viss jurisdiktion. Detta sägs bero på att det inte finns en absolut regel för bestämmandet av 
rätt internpris för någon form av internationell transaktion med närstående företag (vare sig 
det gäller materiella- eller immateriella tillgångar, tjänster, finansiering eller 
kostnadsfördelning).  Därför menar affärsrådgivare att internprissättning fortsätter att vara, 
och kommer att förbli, den viktigaste internationella skattefrågan rörande multinationella 
företag (Ernst & Young 2015).   
 
Mobiliseringen av internprissättning för skatteflykt, och ibland undandragande, är i stort sett 
osynlig för allmänheten samt svår och dyr för tillsynsmyndigheter att upptäcka (Sikka & 
Willmott 2010, s. 343). Spelet är komplext och involverar många aktörer som företag, 
advokater, revisorer, skattemyndigheter och multinationella organ, vilka är involverade i att 
revidera och upprätta spelreglerna gällande vilken metod som är acceptabel för beräkning av 
priserna ifråga. Vidare menar Sikka och Willmott (2010, s. 343) att företag även utvecklar 
och upptäcker sätt att manipulera, fly eller undergräva dessa regler och metoder. 
Skattemyndigheter hävdar ofta att internprissättning kan beröva regeringen sin beskärda del 
av skatter från globala företag och utsätta multinationella företag för möjlig 
dubbelbeskattning (Neighbour 2002). Skattemyndigheterna har således starka incitament att 
återvinna skatteintäkterna genom att revidera multinationella företag, begränsar deras frihet 
att fastställa internpriser, ifrågasätta deras skattedeklarationer och förhandla möjliga 
uppgörelser (Behrens, Peralt & Picard 2014, s. 651).  
 
För att klara dessa motstridiga problem, minska snedrivningen av marknaden och hjälpa 
skattemyndigheter och multinationella företag att nå ömsesidigt tillfredsställande avtal, har 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) framtagit ett antal 
riktlinjer (Behrens, Peralt & Picard 2014, s. 651). År 1995 upprättade OECD grundprinciper 
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för internprissättning för multinationella företag och skattemyndigheter på internationell nivå 
(Krtalic & Setic 2013, s. 443). Dessa riktlinjer är baserade på begreppet Arm’s length 
principle (armlängdsprincipen), det vill säga priset som två oberoende parter skulle nå genom 
förhandlingar på en konkurrerande marknad (Behrens, Peralt & Picard 2014, s. 
651).  Riktlinjer som utfärdats av OECD konstaterar följande metoder för att bestämma 
internpriser: Comparable Uncontrolled Price Method (CUP), Cost Plus Method (CP), Resale 
Price Method (RPM), Profit Split Method (PSM) och Transactional Net Margin Method 
(TNMM) (Skatteverket 2015; Ilie 2014, s. 10; OECD 2010). OECD:s riktlinjer för 
internprissättning från år 2010 implementeras eller följs detaljerat av olika lagstiftningar runt 
om i världen. Som ett resultat av detta börjar skattebetalare känna av effekterna av dessa nya 
uttalanden. Efter en fördröjning av offentliggörandet av riktlinjerna mobiliserar nu 
skattemyndigheter problemet och företagen måste vara beredda på mer granskning (Ernst & 
Young 2014).   
 
Klassificeringstekniker som baseras på en eller flera dimensioner används flitigt i 
forskningsstudier och läroböcker för att förklara och förutspå utvecklingen av 
redovisningssystem internationellt (Hellmann, Perera & Patel 2013, s. 124). Några av de 
tidigaste skrifterna om internationell redovisning försöker klassificera nationella system i 
försök att förstå varför och hur nationella redovisningssystem skiljer sig mellan 
nationer (Hellmann, Perera & Patel 2013, s. 124; Nobes & Parker 2010). En dominerande 
klassificering i internationell redovisning är Nobes (1998) taxonomi som delar 
redovisningssystem i två klasser, kända som anglosaxisk tradition för redovisning och 
kontinental tradition för redovisning. Smith (2006, s. 67) förklarar att det som särskiljer 
traditionerna åt är att anglosaxisk redovisningstradition omfattar sedvanerätt som 
kompletteras med precedensfall i domstolar medan kontinental redovisningstradition baseras 
på nedskrivna lagar. Inom den kontinentala traditionen ska redovisning stämma överens med 
lagen och de länder som utövar denna tradition består ofta av företag där staten, banker och 
familjeintressen har avgörande ägarinflytande. Inom anglosaxisk tradition ska redovisning ge 
en rättvisande bild, vilket är väsentligare än laguppfyllnad. De länder som utövar anglosaxisk 
tradition består ofta av företag som är börsnoterande och därmed har större ägarspridning och 
i och med detta regleras inte redovisningen av lagstiftning utan istället av 
redovisningsprofessioner. Det är skillnaderna i ägarstrukturen som har kommit att bidra till 
dessa olika utformningar av redovisningstraditioner (Smith 2006, s. 67; Nobes 1998). Genom 
att tolka Nobes (1998) data kan vi avläsa att Tyskland är ett tydligt exempel på ett land som 
förväntas präglas av kontinental redovisningstradition och Storbritannien som ett tydligt 
exempel på ett land som förvändas präglas av anglosaxisk redovisningstradition (Hellmann, 
Perera & Patel 2013, s. 125).   
 
1.2 Problemdiskussion  
		
Ur ett finansiellt perspektiv kan internprissättning vara en av de viktigaste skattefrågorna i 
världen. Flera forskare som Burke (2011) och Eden och Smith (2001) stöder detta påstående. 
Internprissättning är omtvistat eftersom multinationella organisationer skapar särskilda 
problem för skattemyndigheter som inte uppstår när de skattar inhemska organisationer. 
Dessa problem ökar eftersom multinationella företag är en integrerad affärsgrupp (Eden & 
Smith 2001, s. 5-6). Holtzman och Nagel (2014, s. 60) menar att multinationella 
skattutmaningar är bland de mest komplexa och potentiellt kostsamma frågorna som företag 
med internationell verksamhet får möta. Samtidigt ger denna komplexitet stora möjligheter att 
optimera vinsten, öka kassaflöden och hantera skatter. I takt med att den globala ekonomin 
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har påverkats av lågkonjunkturer har vi sett en stor ökning av statlig fokus runt om i världen 
för att öka skatteintäkterna (Wilmshurst 2013, s. 33).   
 
Omfattningen av den ökande internationella handeln gör internprissättning till ett 
världsproblem. För det första sker mer än 60 procent av den internationella handeln inom 
företagsgruppstrukturen av multinationella företag (Burke 2011, s. 614-615; Illie 2014). Även 
medelstora företag har dotterbolag i andra länder än där moderbolaget är beläget. För det 
andra motiverar de ekonomiska drivkrafterna, som platsen för tillverkningen av 
slutprodukten, utbildad arbetskraft, skatteincitament och produktionskostnader, företag att 
engagera sig i gränsöverskridande transaktioner. För det tredje har framväxten av 24-timmars 
handel av handelsvaror och finansiella instrument påskyndat globaliseringen. För det fjärde 
kan omplaceringen av immateriella tillgångar till länder som anses vara skatteparadis leda till 
skattefusk (Bruke 2011, s. 614-615). Allt eftersom den globala ekonomin expanderar till varje 
del av världen söker många nationella skattemyndigheter mer effektiva sätt att skydda sina 
skattebaser (Holtzman & Nagel 2014, s. 57). Detta har lett till ökade utmaningar för 
multinationella organisationer. Globala företag söker råd i hanteringen av ökad reglering och 
högre kontroll. Allt från detaljerade föreskrifter inom internprissättning till strikta krav på 
dokumentation, från sofistikerade revisionspraxis till allvarliga påföljder vid brister 
(Holtzman & Nagel 2014, s. 57).   
 
Internprissättningsregleringar dök inte upp från ingenstans. Akademiker har konstaterat att 
problemen uppmärksammades på internationell nivå inom federala system av regeringen 
snarare än på nationell nivå (Burke 2011, s. 616). Eden och Smith (2001, s. 4) menar att 
eftersom företag är verksamma över nationella gränser, innebär multinationella företag 
problem för tillsynsmyndigheter. Multinationella företag har en global utsträckning där 
myndigheter har en nationell nivå och därmed begränsning på grund av geografiska gränser 
(Eden & Smith 2001, s. 4). Beslutsfattarna är allt mer oroade över gränsöverskridande 
skillnader i skattesatser och framför allt rädda för gå miste om ekonomisk aktivitet till andra 
länder om skattesatserna är för höga (Bartelsman & Beetsma 2003 s. 2225-2226; Burke 2011, 
s. 614-615).   
 
För att motverka dessa problem har internationella organ och myndigheter försökt konstruera 
olika metoder för att bestämma korrekta internpriser (Ilie 2014, s. 10). För att uppskatta 
marknadsvärdet kan företag använda sig av ett antal metoder genom vilka transaktioner kan 
omprövas. Metoderna är baserade på komplexa procedurer som kräver experter och den 
högsta kvaliteten av informationskällor (Ilie 2014, s. 10). De flesta regeringar, och alla 
OECD:s medlemsländer, reglerar internpriser genom att kräva att multinationella företag 
följer armlängdsprincipen (Eden & Smith 2001, s. 5-6). Över 50 länder har redan 
implementerat lagstiftning inom internprissättning och det har funnits ett flertal fall där det 
antas miljarder dollar i justering av skattemyndigheterna. Det har införts mer kontroller 
gällande internprissättningspolicys som används av företag. I försök att förklara serier av 
regleringar av internpriser är det uppenbart att några länder har lagar gällande dokumentation 
som företag är skyldiga att lämna in till skattemyndigheter för att demonstrera att de tillämpat 
armlängdsprincipen (Ilie 2014, s. 11). Flera forskningsrapporter tyder dock på att prissättning 
enligt armlängdsprincipen inte  alltid följs (Hunter, Herr & Heyland 2015, s. 76). Som ett 
resultat av detta spelar ekonomer, särskilt de med bakgrund inom finans- och 
företagsekonomi, en central roll vid tolkning och tillämpning av armlängdsprincipen. Både 
skattemyndigheter och skatterådgivare tar hjälp av ekonomer för att lösa pusslet med 
internprissättning (Hunter, Herr & Heyland 2015, s. 78). Olikheter i tillämpning av 
armlängdsprincipen kan bero på underliggande kulturella skillnader. Tyska företag har sedan 
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långt tillbaka setts som mer strategiska, långsiktiga och mindre finansiellt orienterade till 
skillnad från företag i Storbritannien (Carr 2005, s. 1156-1157). Carr (2005) menar vidare att 
trots detta skapar globalisering press för konvergens.   
 
Chefer för multinationella företag är allt mer oroade för problem med internprissättning på 
grund av den globala utvecklingen av lagstiftning som har kommit att uppstå inom området 
(Adams & Drtina 2010, s. 22). På senare tid har fler företag blivit mer intresserade av frågan 
om internprissättning och som resultat av detta har skattemyndigheter försökt garantera 
rättsliga ramar gällande det internationella problemet. Som en konsekvens av detta har de 
flesta länders internprissättningsregler inte gått längre än endast blivit teoretiskt behandlade 
(Ilie 2014, s. 9).   
  
1.3 Forskningsfrågor 
 
Problemdiskussionen ovan utmynnar i följande forskningsfrågor:  
 

• Hur tillämpar Storbritannien respektive Tyskland OECD:s riktlinjer med avseende på 
internprissättning? 

• Vilka olikheter råder i tillämpningen av OECD:s riktlinjer med avseende på 
internprissättning? 

 
1.4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Storbritannien, med anglosaxisk 
redovisningstradition, och Tyskland, med kontinental redovisningstradition, tillämpar 
OECD:s riktlinjer med avseende på internprissättning. Vidare syftar denna uppsats till att 
genomföra en komparativ studie för att undersöka huruvida det finns likheter och olikheter i 
tillämpningen av riktlinjerna mellan de två länderna, och därmed redovisningstraditionerna. 
 
1.5 Avgränsningar  
 
Vi genomför en övergripande analys av Storbritanniens och Tysklands tillämpning av 
OECD:s riktlinjer. Dessa riktlinjer är omfattande och därför avgränsar vi oss till relevanta 
kapitel vilka är Chapter I The Arm’s Length Principle, Chapter II Transfer Pricing Methods 
och Chapter V Documentation. Studien återspeglar rättslägen fram till den 16:e maj 2017.  
  
1.6 Ämnets relevans  
 
Divergens i fråga om nationella system och kulturer är en problematik som förekommer i 
gränsöverskridande samarbeten (Carr 2005, s. 1155). I och med ökad globalisering omfattar 
denna problematik multinationella företag. Konceptet internprissättning har existerat bland 
skattelagstiftning sedan eran runt år 1915, men det var inte förrän år 1979 som OECD 
rapporterade konceptet som en problematik som bör tas på allvar (Cook & Ganguli 1997, s. 
229). Internprissättning är ett befintligt problem för skattemyndigheter och domstolar världen 
över och i och med detta anser vi att det är ett relevant ämne. Armlängdsprincipen, som enligt 
Committee on Fiscal Affairs, ska vara den vägledande principen att handskas med 
internprissättning, anses inte som tillräcklig (Cook & Ganguli 1997, s. 229; Benshalom 2013, 
s. 425).   
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1.7 Terminologi  
 
Det material som är relevant för vårt arbete och som vårt arbete omfattas av, består till största 
del av litteratur på engelska. Vid analys av Storbritannien och Tyskland har vi undersökt 
brittiska respektive tyska källor med engelsk översättning. Vi har kommit i kontakt med 
engelska begrepp för vilka det existerar generellt accepterade översättningar på svenska. 
Dessa har vi valt att behålla på engelska. I de tyska källor vi har använt av oss, har tyska 
begrepp översatts till engelska. För att undvika missledande översättningar som inte uppfyller 
sina budskap har vi valt att inte översätta dessa begrepp ytterligare en gång. Vidare, för att 
arbetet ska vara enhetligt har vi behållit engelska termer som både brittiska och tyska källor 
har angett. Vi har tillämpat alla begrepp konsekvent. Begrepp som vi har valt att behålla på 
engelska är; Her Majesty’s Revenue and Customs, Federal Tax Gazette, Comparable 
Uncontrolled Price Method, Cost Plus Method, Resale Price Method, Transactional Net 
Margin Method och Profit Split Method samt begreppen Common law och Code law.  
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2 Metod  
 
2.1 Inledning  
 
I detta kapitel ges en redogörelse av studien. Vidare klargörs de val av metoder som gjorts för 
att göra studien realiserbar. I detta kapitel förklaras forskningsansatsen och valet av denna. 
Därefter beskrivs undersökningsmetoden och valet mellan kvalitativ och kvantitativ metod, 
där den kvalitativa karaktären i studien försvaras. Vidare innehåller detta avsnitt även en 
beskrivning av studiens genomförande och en genomgång av valt datamaterial samt studiens 
urval. Även studiens reliabilitet, validitet och källkritik har en stor del i detta kapitlet och 
avsnittet avslutas med en etisk reflektion.   
 
2.2 Forskningsansats  
 
Det finns två olika ansatser när det gäller att fastställa en strategi för en studie: induktiv och 
deduktiv ansats (Jacobsen 2002, s. 23; Thurén 2007, s. 22). Patel och Davidson (2003, s. 23) 
introducerar utöver de två ovan, ett tredje begrepp, abduktion, som ett alternativt sätt för 
forskare att arbeta med. Forskare menar olika gällande vilket tillvägagångssätt som är att 
föredra vid informationsinsamling och istället ska forskningsansats anpassas för att på bästa 
sätt uppfylla studiens syfte (Jacobsen 2002, s. 34). En deduktiv ansats innebär att utgå från 
teori till empiri medan en induktiv ansats istället går från empiri till teori (Jacobsen 2000, 
s.34; Alvesson & Sköldberg 2008, s. 55). En deduktiv ansats innebär att forskare till en början 
drar slutsatser utifrån befintliga teorier och allmänna principer och därefter bildar hypoteser 
som sedan prövas empiriskt (Patel & Davidson 2003, s. 23). Till skillnad från en deduktiv 
ansats utgår en forskare med ett induktivt arbetssätt istället utifrån forskningsobjektet utan att 
först bundit fast undersökningen i en tidigare teori (Patel & Davidson 2003, s. 34). Abduktiv 
ansats innebär en blandning av både induktiv och deduktiv ansats (Alvesson & Sköldberg 
2008, s. 55; Jacobsen 2000, s. 34) och att utifrån materialet som studeras välja den förklaring 
som är bäst. En abduktiv ansats ansågs vara det bästa alternativet för att uppnå studiens syfte. 
Men ovan redogörelser kan konstateras att studien präglas av både induktiva och deduktiva 
anslag därav valet av abduktiv ansats.  
 
För att uppfylla studiens syfte genomfördes en komparativ studie. Syftet med studien ansågs 
uppfyllas bäst genom att genomföra en jämförande analys mellan två länder som 
karaktäriseras av varsin redovisningstradition. En jämförande design omfattar en 
jämförelselogik genom att den utgår från att vi kan få en bättre förståelse av en viss 
omständighet om vi jämför två olika fall.   
 
2.3 Undersökningsansats  
 
Kvalitativa undersökningar syftar till att skapa förståelse för fenomen och uppskatta 
samband snarare än att kontrollera dem (Hanson, Balmer & Giardino 2011, s. 375).  Det 
skapar en helhetsbild och visar på totalsituationen vilket medför ökad förståelse för processer 
och sammanhang (Holme & Solvang 1997, s. 79). Detta skapar en djupare kunskap än den 
fragmentiserade kunskap som ofta erhålls när kvantitativa metoder används (Patel & 
Davidson 2011, s. 118). Datamaterialet förser forskare med omfattande och detaljerad 
beskrivning av komplexa beteenden och system genom att undersöka exempelvis 
ord (Hanson, Balmer & Giardino 2011, s. 375). Vid kvalitativ bearbetning arbetas vanligtvis 
med textmaterial i form av böcker, artiklar, dagböcker eller anteckningar i de undersökningar 
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som utförts (Patel & Davidson 2011, s. 119). Texthanteringen är omfattande och därför tids- 
och arbetskrävande. Kvalitativa undersökningar har möjlighet att utforska ämnen som inte är 
fullständigt förstådda, vilket skapar underlag för fortsatt utredning med antingen kvantitativa 
eller kvalitativa metoder (Hanson, Balmer & Giardino 2011, s. 376). I vårt arbete har vi 
analyserat texter eftersom vi har undersökt OECD:s riktlinjer och tillämpningen av dessa i de 
valda länderna.   
 
Det existerar en flexibilitet i kvalitativa undersökningar (Holme & Solvang 1997, s. 80). Det 
finns utrymme för ändring av exempelvis upplägg och frågeställningar ifall detta skulle vara 
nödvändigt. I vår studie undersöker vi fakta som nödvändigtvis inte är fullkomlig och i 
samband med denna undersökning skapas vår planering aktivt. I och med detta är vi i behov 
av utrymme för eventuella omstruktureringar, vilket gör en kvalitativ undersökning till en 
lämplig undersökningsansats. Det existerar en styrka i detta då vi under arbetets gång berikas 
med nya intryck men också en svaghet då det försvårar jämförbarheten. 
 
2.4 Studiens genomförande  
 
Vi har vid tidigare tillfällen, bland annat under ekonomiska och juridiska studier, kommit i 
kontakt med internprissättning. Detta var uppstarten för vårt växande intresse för ämnet. 
Eftersom vi innan påbörjandet av studien hade fattat intresse för internprissättning, kom vi vid 
beslutsfattande om val av ämne överens om att det var ämnet vi skulle behandla. 
 
För att kunna behandla ämnet på ett kvalificerat sätt samt genomföra en utförlig 
undersökning, erhöll vi relevant information i databaserna Summon och Primo. Med hjälp av 
dessa databaser kunde vi finna lämpliga fakta i form av vetenskapliga tidskriftsartiklar. 
Genom att analysera dessa kunde vi skapa djupare förståelse för ämnet. Vår förståelse för och 
identifiering av den existerande problematiken med internprissättning konkretiserades i 
undersökningens inledning. Vikt lades på kvalitet samt källkritik i de använda källorna då vi 
ansåg att det var av stor betydelse för vår undersökning. Denna information skapade 
förutsättning för oss att formulera syfte och frågeställningar. 
 
Med formulerat syfte och frågeställningar som utgångspunkt kunde vi identifiera vilken 
forskningsmetod som var mest lämplig för vår studie vilket presenteras i detta kapitel. Vårt 
syfte att undersöka hur Storbritannien och Tyskland tillämpar OECD:s riktlinjer skulle 
innebära granskning av respektive lands lagrum och vägledning inom området 
internprissättning. I och med detta var en kvalitativ metod relevant för att svara på våra 
frågeställningar. Vi genomförde en komparativ studie då vi jämförde Storbritannien och 
Tyskland. 
 
För att inhämta information till vår teoretiska referensram har vi använt oss av vetenskapliga 
tidskriftsartiklar, avhandlingar, facklitteratur, offentliga dokument och webbplatser. Insamling 
av denna information har legat till grund för vår empiri. Vi inledde vår analys genom att 
individuellt läsa OECD:s riktlinjer för att sedan diskutera våra olika tolkningar. Detta med 
syfte att fastställa en överensstämmande tolkning samt säkerställa att vi beaktat flera 
perspektiv i vår studie. Med hjälp av empiri och analys har vi kommit fram till våra slutsatser. 
Diskussionen präglas av egen reflektion och mynnar ut till förslag på vidare forskning inom 
ämnet.  
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2.5 Datainsamling 
 
Vi har i stor del av studien använt oss av sekundärdata vilket tillämpas genomgående. Vi har 
samlat in relevant datamaterial som kan användas i syfte att svara på våra frågeställningar. 
Sekundärdata hänvisar till datamaterial som annan forskare samlat in (Tripathy 2013, s. 
1478). Detta datamaterial har samlats in med syfte att svara på andra frågeställningar och 
därför är det relevant att utvärdera att materialet uppfyller vissa kriterier som till exempel 
metod för datainsamling, lämplighet, tid för insamling av uppgifter och ändamål för vilket det 
samlades in samt innehåll i data (Tripathy 2013, s. 1479). I vår studie har engelska, svenska 
och tyska lagtexter en omfattande betydelse. Vi hänvisar till Tripathy (2013) i vår bedömning 
att vi anser att den typ av information som vi använt i dessa fall, är av sekundär karaktär. Vår 
bedömning är i nivå med Tripathy (2013) där vi tolkar lagtexter som sekundärdata. Men detta 
torde inte vara den enda bedömningen utan det kan även ses som data av primär karaktär.   
 
2.6 Studiens modell och matris 
 
I vår studie har vi använt oss av figurer som är till för att underlätta förståelsen för läsaren. 
Dessutom har figurerna haft som syfte att göra det möjligt att analysera OECD:s riktlinjer för 
internprissättning och förhållandet till dessa i Storbritannien och Tyskland. Figuren vi använt 
oss av är en matris som vi byggt med stöd av ekonomisk och juridisk litteratur som ger 
vägledning för läsaren att lättare förstå förhållandet mellan våra studieobjekt. Vår matris 
introduceras i kapitel tre med en beskrivning av matrisen och dess betydelse i uppsatsen. 
Vidare återkopplar vi till matrisen i kapitel fyra, empirin, för att analysera studieobjekten och 
för att förtydliga dragna slutsatser. Matrisen förklaras ytterligare under 3.2.3.  
 
2.7 Metodreflektion  
 
Syftet med studien är att undersöka om det finns en skillnad i tillämpningen av OECD:s 
riktlinjer mellan ett land med anglosaxiska drag och ett land med drag av kontinental 
redovisning. Valet att genomföra en komparativ studie var därmed naturligt för att kunna 
uppfylla studiens syfte. Vi ansåg därmed kvalitativ ansats som den bästa typen av ansats. 
Holme och Solvang (1997, s. 79) menar att kvalitativa studier skapar en helhetsbild och visar 
på totalsituationen vilket medför ökad förståelse för processer och sammanhang. Eftersom vi i 
vår studie valt att analysera texter för att uppfylla syftet karakteriseras vår studie av en 
kvalitativ metod. Om vi istället hade valt att genomföra en kvantitativ studie tror vi att vi hade 
ökat risken för felaktiga slutsatser. Med en kvantitativ metod hade vi istället kunnat 
kvantifiera ord som mäter våra studieobjekt för att dra mer generella slutsatser. Eftersom 
OECD:s riktlinjer och vägledning ger stort utrymme för tolkning menar vi att en kvantitativ 
metod inte hade varit effektiv för att upptäcka likheter och skillnader mellan Tysklands och 
Storbritanniens tillämpning av dessa.  
 
2.8 Studiens tillförlitlighet  
 
All forskning handlar i slutändan om att läsaren ska tro på det han eller hon läser, med andra 
ord måste forskningen vara tillförlitlig (Ahrne & Svensson 2015, s. 24). Två av de vanligaste 
kriterierna vid bedömning inom företagsekonomisk forskning är reliabilitet och validitet. Det 
är dessa två kriterier som bör tas till hänsyn vid värdering huruvida en studie är trovärdig eller 
inte (Merriam 1994, s. 174; Ejyegård 2003, s. 70). Thurén (2007, s. 26) menar att dessa två 
aspekter är betydligt viktiga vid just kvalitativa, induktiva undersökningar. Lincon, Guba och 
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Pilotta (1985) föreslår trovärdighet ("trustworthiness") som ett kriterium för hur bra en 
kvalitativ undersökning är. Bell och Walters (2016, s. 133) menar att det är en nödvändighet 
att kritiskt granska insamlad information, oavsett val av insamlingsmetod, för att kunna göra 
en bedömning av informationens tillförlitlighet. I denna del av metoden redogörs för de två 
kriteriernas betydelse och motivationen för att genom dessa begrepp kritisera studiens 
tillförlitlighet.   
 
2.8.1 Reliabilitet   
 
Reliabilitet kan förklaras som frågan om undersökningen kommer bli likadan även andra 
gången om den genomförs på nytt. Forskare som Thurén (2007, s. 34) och Höst, Regnell och 
Runeson (2006, s. 42) menar även att reliabilitet är en förklaring på en undersökning som är 
rätt gjord vilket innebär att det finns ett krav för hög kvalitét och noggrannhet vid val av 
data.   
 
Reliabilitet kan ses som extern och intern (Bryman 2008, s. 160). Extern reliabilitet är i det 
fallet frågan om studien kan replikeras vid en annan tidpunkt av en annan författare och till 
vilken grad, det vill säga hur replikerbar studien är (Bell och Walters 2016, s. 133). I studiens 
fall bedöms den externa reliabiliteten som hög. Detta då materialet som använts i empirin 
kommer från originella regelverk där det finns ett ytterst litet rum för tolkning. Datamaterialet 
som använts i studien är även tillgängligt för allmänheten för kontroll, därav minskar 
möjligheten för oss att påverka innehållet och ökar vår replikerbarhet. Framtida replikerbarhet 
kan dock påverkas av förändringar i de originella regelverk som använts som studieobjekt och 
på så vis minska den externa reliabiliteten. För att ytterligare stärka tillförlitlighet tas den 
interna reliabiliteten till hänsyn. Intern reliabilitet kan ses som hur subjektiva bedömningarna 
är, till exempel hur forskare i ett forskarlag tolkar de olika studieobjekten olika eller lika 
(Bryman 2008, s. 160). Det kan vara svårt att hålla den interna reliabiliteten hög och därför 
har vi börjat med att studera våra studieobjekt separat. Detta har vi gjort för att kunna jämföra 
våra tolkningar och komma fram till en gemensam grund och därmed stärka tillförlitligheten. 
Detta sätt att analysera materialet bidrog till en ökad förståelse för hur vi som helhet uppfattar 
valda dokument och för att minska den subjektiva bedömningen har vi uteslutit de 
motsättningar och oenigheter som uppstått vid analysen. Vidare kan i detta fall språk påverka 
den interna reliabiliteten då riktlinjer, lagtexter och de dokument som granskats till stor del är 
skrivna på engelska för att sedan översättas till svenska i studien. Noggrannhet vid 
operationalisering av begrepp har därav spelat en stor roll i studien.    
 
2.8.2 Validitet  
 
Validiteten omfattar att forskaren verkligen undersöker det han eller hon har som avsikt att 
undersöka och inget annat (Thurén 2007, s. 26; Bryman 2008 s. 162; Jacobsen 2002, s. 190). 
Begreppet kan förklaras som sambandet mellan det som undersöks och det som mäts (Höst, 
Regnell & Runeson 2006, s. 42). Då validitet är ett relativt svagt begrepp (Bell & Walters 
2016, s. 134) försöker forskare placera det i ett större sammanhang. Validitet handlar om hela 
forskningsprocessen inom kvalitativa studier (Patel & Davidson 2011, s. 105). Forskare talar 
även om validitet som intern och extern validitet. I detta fall handlar den interna validiteten 
om kopplingen mellan det som observerats och den teoretiska referensramen som byggts upp 
under studien. Det kan även förklaras som, om en slutsats innehåller ett kausalt förhållande 
mellan variabler och om det är hållbart eller inte. Med andra ord om slutsatserna är trovärdiga 
eller inte. Extern validitet omfattar om resultaten från en undersökning kan generaliseras. 
Extern validitet och därmed generalisering, är av större vikt i kvantitativa studier där forskare 
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är noggranna med att skapa urval som är representativa. Det är således inte av samma vikt att 
ha hög extern validitet i kvalitativa studier utan Holme och Solvang (1997, s. 94) menar att 
fokus istället ligger på förståelse genom hela studien. 
 
För att hålla validiteten på hög nivå i vår studie har insamlingen av datamaterial skett under 
ett tidigt skede med avsikt att få en bra grund för fortsatt undersökning. Denna insamling har 
stått till grund för en omfattande relevant teoretisk referensram som använts vid analysen av 
empirin. Vidare har vi genomgående under studien kommit tillbaka till syften och 
forskningsfrågor för att hålla analysen av empirin relevant. Vi har även under hela processen 
återkopplat till referensramen där vi kunnat besvara våra frågor och uppfylla vårt syfte med 
hjälp av denna. Vi bedömer därmed den interna validiteten som hög. Då studien endast utgår 
från ett utvalt antal riktlinjer och regelverk, har vi inte genomfört någon generalisering av hela 
regelverk och riktlinjer. Slutsatserna behandlar endast de analyserade regelverken och 
riktlinjerna.  Syftet med denna studie är således inte att sänka studiens kvalitet genom 
generalisering av hela regelverk och kompromissa studiens tillförlitlighet.   
 
2.9 Översättningar 
 
Vi har i vår studie granskat lagtexter och hänvisningar inom området internprissättning för 
respektive land. Eftersom Storbritanniens lagtexter är skrivna på engelska har vi använt oss av 
diverse översättningsprogram, som Bing och Google översättare, i den mån orden varit 
okända för oss. För att eliminera felöversättningar har vi även använt oss av juridiskt och 
ekonomiskt lexikon. De tyska lagtexterna och hänvisningarna finns i mycket liten 
utsträckning skrivna på engelska. Då vi endast har övergripande kunskap i det tyska språket 
har vi använt oss av boken Transfer pricing in Germany – Translation of important law and 
regulations (2012). Boken är skriven av Carster Kratzen och Martin Blesgen i avsikt att 
översätta den tyska skattelagstiftningen med avseende på internprissättning. Författarna menar 
att översättningarna är konsistenta och så nära originaltext som möjligt. För att ytterligare 
eliminera felkällor till bästa förmåga har vi jämfört Kratzer och Blesgens översättningar 
genom att på egen hand, genom översättningsprogram som nämnts ovan, översatt de tyska 
lagdokumenten.  
 
2.10 Källkritik  
 
Det finns olika sätt att definiera en källa (Holme & Solvang 1997, s. 125) och ett sätt att 
definiera den som, är skriftligt nedtecknat material. Källor kan vara i slag av databaser, 
enkäter, intervjuer, arkivmaterial eller litteratur (Ejvegård 2009, s. 105). Huvudregeln är att 
vid val av källor ha ett kritiskt omdöme (Nyberg 2000, s. 195) eftersom olika källor har olika 
trovärdighet (Höst, Regnell & Runesson 2006, s. 60). Nyberg (2000, s. 195) menar vidare att 
för att avgöra om källorna är vetenskapligt användbara för studiens syfte, ska forskaren utöva 
källkritik. Det är viktigt att i alla studier ifrågasätta källors trovärdighet och relevans (Höst, 
Regnell & Runesson 2006, s. 60). När det kommer till examensarbete är några källor mer 
användbara än andra (Friberg 2006, s. 37) och det är viktigt att innan vi tolkar vår källa, 
definiera vilken typ av källa vi använder oss av (Holme & Solvang 1997, s. 138).    
 
2.10.1 Vetenskapliga tidskriftsartiklar  
 
Vetenskapliga publikationer kan vara i olika form och i olika forum som exempelvis 
i artikelform eller presentationer i bilder eller plakatform (Höst, Regnell & Runesson 2006, s. 
62). Det är även vetenskapliga källor som sägs vara särskilt tillförlitliga (Thurén 2013, s. 
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110). Enligt Thurén (2013, s. 111) anses detta vara på grund av kompetensen inom området 
som skrivs där experter är specialiserade och därmed anses ha större tillförlitlighet. I vår 
studie har vi använt oss av vetenskapliga forum i form av tidskriftsartiklar för att hålla en hög 
tillförlitlighet. Det som definierar en tidskriftsartikel är bland annat längd och mogna 
forskningsresultat (Höst, Regnell & Runesson 2006, s. 62).  I vetenskapliga artiklar redovisas 
ny kunskap där vi finner den senaste forskningen inom ett ämne. De har även varit utsatta för 
bedömning genom fackgranskning (Friberg 2006, s. 38). För att ytterligare stärka 
tillförlitligheten i vår studie har vi i vår informationssökning begränsat våra vetenskapliga 
tidskriftsartiklar till Peer Reviewed. Detta har ansetts nödvändigt då en sådan artikel föregås 
av en omfattande granskningsprocess för att garantera högsta möjliga vetenskapliga kvalitét 
(Höst, Regnell och Runeson 2006, s. 61).   
 
2.10.2 Ekonomisk och juridisk kvalificerad litteratur  
 
När det gäller böcker kan det vara svårt för ovana forskare att avgöra om dessa uppfyller 
tillräckliga vetenskapliga krav (Nyberg 2000, s. 198). Böcker som är skrivna av kända 
forskare (Nyberg 2000, s. 199) är i allmänhet tillförlitliga källor. Läroböcker skrivs i syfte för 
att användas i en viss utbildning, sådana böcker har därför pedagogiska förtecken (Friberg 
2006, s. 40). Till skillnad från läroböcker är facklitteratur utformade för att förmedla en 
kunskap inom ett visst ämne. Vidare menar Friberg (2006, s. 40) att läro- och fackböcker som 
ingår i kurslitteratur i en högskoleutbildning är viktiga redskap i kunskapsinhämtandet. Det 
som måste tas hänsyn till är att läro- och fackböcker kommer från en eller ett fåtal personer 
och deras val av innehåll bestäms därmed av denne (Friberg 2006, s. 40). En viktig faktor att 
uppmärksamma och ha i åtanke vid kunskapsinhämtning är bokens aktualitet då föråldrade 
böcker kan innehålla inaktuell kunskap (Friberg, 2006, s. 40). Vi har i vår studie använt oss av 
både läro- och fackböcker från såväl kurslitteratur som andra inhämtade böcker. Vi har i så 
stor utsträckning som möjligt försökt välja böcker som kan klassificeras som vetenskapliga 
enligt kriterier ovan. Källkritiken i detta fall är valet av äldre upplagor eller äldre böcker. 
Detta försvarar vi med att valet av äldre böcker kompletterats med senare upplagor för att 
fylla kunskapsluckor och för att få den mest aktuella kunskapen som boken omfattar. Vidare 
har vi även använt oss av annan kvalificerad ekonomisk och juridisk litteratur i form av 
avhandlingar och lagtexter. Som nämnt tidigare menar Höst, Regnell och Runesson (2006, s. 
62) att vetenskapliga publikationer kan vara i olika form. Även Friberg (2006, s. 39) tar upp 
att vetenskaplig publicering inte bara innebär artiklar utan kan ske i andra former. I vår studie 
har vi använt oss av en annan typ av vetenskaplig publikation, nämligen doktorsavhandlingar. 
Friberg (2006, s. 39) menar att en annan viktig källa till kunskap är just doktorsavhandlingar. 
En avhandling genomgår flertalet granskningar innan publikation och kan därför anses ha hög 
tillförlitlighet (Friberg 2006, s. 39). I vår studie har vi använt oss av doktorsavhandlingen 
Substance over Form – en redovisningsrättslig studie, skriven av Kjell Johansson och 
Normbildning och redovisningsförändring - Värderingar vid val av mätprinciper inom svensk 
redovisning skriven av Kristina Artsberg. 
  
2.10.3 Offentliga dokument  
 
I vår studie har vi använt oss av lagar, författningar, förordningar och alster från 
organisationer. Friberg (2006, s. 41) menar att offentliga dokument består bland annat av 
dessa men även av dokument från stater, landsting och kommuner för att på olika sätt reglera. 
Ofta refererar forskare till dessa offentliga dokument som bestämmande men de kan även 
vara rådgivande eller förklarande funktioner till varför en viss lag eller förordning finns till 
(Friberg 2006, s. 41). Vidare menar Friberg (2006, s. 41) att dessa offentliga dokument kan 
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kritiseras på grund av den politiska intention som oftast förekommer. Dokumenten anses dock 
ha en hög tillförlitlighet där kunskapsläget sammanställts och övervägts (Friberg 2006, s. 41) 
och vid producering i ett demokratiskt samhälle (Thurén & Strachal 2011, s. 18). Ännu en 
aspekt att ha i åtanke är att offentliga dokument kan förändras över tid och vi har därför 
behövt säkerställa att dokumenten är den senaste versionen. Offentliga dokument som vi 
använt oss av är bland annat OECD:s riktlinjer för internprissättning och förordningar i 
Storbritannien och Tyskland. Dessa anses räknas till de offentliga dokumenten med hög 
tillförlitlighet.   
 
2.10.4 Webbplatser  
 
Vad gäller webbsidor är det extra viktigt att ta reda på källans kvalitet, relevans och 
trovärdighet (Höst, Regnell & Runeson 2006, s. 66). Webben är den största 
distributionskällan vi har för insamling av information (Friberg 2006, s. 42).  Mycket av det 
som finns på webben är inte granskat före publikation och ska därför ses med kritiska ögon 
vid informationsinsamlingen (Nyberg 2000, s. 200). Källkritik blir därför mer komplicerat i 
denna plattform (Thurén & Strachal 2011, s. 8). I vår studie har vi använt oss av webbplatser 
från normgivande organ och multinationella revisionsbyråer vilka vi ansett som pålitliga. 
Webbplatser som vi inhämtat information ifrån är Skatteverket, OECD, HMRC, Ernst & 
Young, Deloitte, KPMG och PwC. För att ytterligare förstärka tillförlitligheten har vi 
noggrant daterat inhämtat material från dessa informationskällor. Det vi behövt ha i åtanke är 
att information insamlad från de multinationella revisionsbyråerna kan ha diverse syften med 
publiceringarna som kan komma att påverka tillförlitligheten i vår studie. Denna typ av 
information har dock inte legat som grund till vår studie och anses därför inte ha påverkan på 
informationens tillförlitlighet.   
 
2.11 Etisk reflektion   
 
Etik är en viktig del av företagsklimatet och affärsföretag tar allt mer etiskt ansvar (Mehafdi 
2000, s. 365). Fenomenet känt som internprissättning ses som en legitim affärsmöjlighet för 
transnationella företag att förvränga ekonomisk framgång och undgå beskattning (Munira 
2017, s. 1). Skattemyndigheter menar att internprissättning kan beröva regeringen sin 
beskärda del genom manipulering (Neighbour 2002) och har därför starka incitament att 
återvinna skatteintäkterna (Behrens, Peralt och Picard 2014, s. 1). Ämnet berör därmed ett 
område med stora etiska problem där ämnet kommit till på grund av behov av reglering.   
 
Det kan vara svårt att avgöra vad som är etisk och oetisk forskning och att finna svar på detta 
är omöjligt (Bryman & Bell 2011, s. 142). Detta kan bero på att frågan om vad det innebär att 
handla moraliskt är en fråga med flera svar (Ahrne & Svensson 2015, s. 28). Forskning är 
överlag förknippad med etiska problem (Holme & Solvang 1997, s. 32). Ahrne och Svensson 
(2015, s. 28) och Irwin (2013, s. 297) menar att det beror på att forskare i kvalitativa studier 
nästan alltid kommer i kontakt med människor eftersom de studerar samhället. Studien berör 
ett uppenbarligen etiskt problematiskt område. Någon interaktion med människor sker här 
emellertid inte då studieobjekten består av diverse dokument i tryckt material. Använt 
material är inte heller förknippat med specifika människor eller juridiska personer vilket 
lämnar oss med få etiska betraktande. 
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3 Teoretisk referensram 
 
3.1 Inledning  
 
Syftet med vår teoretiska referensram är att utgöra ett analysverktyg vid analys av vår empiri. 
Vidare avser vår teoretiska referensram att ge läsaren en grund och förståelse för 
ämnesområden och de teorier som anses relevanta för studiens förståelse och genomförande. I 
detta kapitel redogör vi även för underliggande teorier och traditioner samt gör en redogörelse 
för OECD:s riktlinjer för internprissättning. Slutligen görs en sammanställning av det 
insamlade materialet genom att övergripet redogöra för respektives land tillämpning av dessa 
teorier och riktlinjer. 
 
3.2 Internationella redovisningstraditioner  
 
Den redovisningspraxis som idag finns på olika ställen i världen är inte resultatet 
av fastställda principer utan är resultatet av den historiska utvecklingen (Smith 2006, s. 67). 
Redovisningens mångfald i världen beror på flera aspekter, bland annat skattesystem, 
politiska och ekonomiska band och korrelationsfaktorer. En viktig konsekvens av 
redovisningens mångfald är olika rättstraditioner (Doupnik & Perera 2015, s. 34). 
Klassificeringstekniker har använts återkommande i forskningsstudier för att förstå och 
förutspå utvecklingen av redovisningssystem internationellt (Hellmann, Perera & Patel 2013, 
s. 124). Forskare talar ofta om olika rättssystem i form av skillnader mellan Common law och 
Code law. Common law är grundat på detaljerade och specifika redovisningslagar medan 
Code law grundas på mer generella redovisningslagar. Traditionerna kan också särskiljas som 
antingen regel- eller principbaserade. Principbaserade redovisningsstandarder karaktäriseras 
av tydliga avsiktsförklaringar men saknar detaljerad vägledning för genomförande 
(Collins, Pasewark & Riley 2012, s. 681). Däremot karaktäriseras regelbaserade 
redovisningsnormer generellt av en mer detaljerad vägledning gällande genomförande och 
efterlevnad. Ännu ett sätt att skilja mellan olika rättstraditioner är genom att kategorisera 
dem enligt Nobes (1986) klassificering av mikro- och makroklass eller anglosaxisk och 
kontinental redovisningstradition. De två senare redovisningstraditionerna kännetecknar 
redovisningens utveckling i de industrialiserade länderna (Smith 2006, s. 67). Smith talar 
vidare om att den kontinentala traditionen omfattar västeuropeiska länder. Undantagna är 
Storbritannien, Irland och Holland som istället präglas av den anglosaxiska traditionen 
tillsammans med USA och andra engelsktalande länder. Traditionernas skillnader beror på att 
de har sin grund i olika civilrättsliga traditioner. Nedan följer en redogörelse för den 
anglosaxiska och kontinentala redovisningstraditionen som ligger till grund för denna studie. 
 
3.2.1 Kontinental redovisningstradition  
 
Den kontinentala civilrättsliga traditionen har sina rötter i den romerska rättstraditionen och 
innebär att det mesta är reglerat legalistiskt med nedskrivna lagar (Johansson 
2010, s. 51; Smith 2006, s. 67). Traditionen är typiskt karaktäriserad av relativt liten påverkan 
av redovisningsprofessionen och istället en stor påverkan av regeringen (Deegan & Unerman 
2011, s. 129). Redovisningsmetoderna tenderar att vara tungt associerade med skattelagar och 
informationen tenderar att vara av natur för att skydda borgenärers intresse istället för 
investerarnas (Deegan & Unerman 2011, s. 129). Den kontinentala redovisningstraditionen 
präglas av code law och används av de flesta länder i Europa, Japan och i andra code law 
länder utanför Europa. Företag i denna grupp är vanligtvis bundna till banker som tjänar som 
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den primära leverantören av finansiering (Artsberg 1992, s. 79; Doupnik & Perera 2015, s. 
34). Eftersom dessa länder är code law länder, är redovisningen legalistisk och designad för 
att tillgodose information för beskattning eller statsplaneringsändamål (Doupnik & Perera 
2015, s. 34.).  
 
Smith (2006, s. 69) menar att utvecklingen av den kontinentala redovisningstraditionen har 
varit paradoxal. Han menar att detta har uppstått eftersom formen på 
redovisningshandlingarna och värderingsfrågorna rört sig i olika riktningar. Den kontinentala 
redovisningstraditionen är i grunden legalistisk och i och med detta kan detta ha lett till mer 
reglerad redovisning än inom den anglosaxiska traditionen (Smith 2006, s. 69). Formen av 
redovisningstraditionen har uppfyllt förväntningarna medan värderingsfrågor rört sig i motsatt 
riktning. Värderingsfrågorna har inte reglerats utifrån någon lag utan civillagstiftningen och 
skattelagstiftningen har haft olika principer att följa. Konsekvensen av detta har blivit ett stort 
spelrum mellan lagstiftningar vilket har gett möjlighet för företag att välja 
redovisningsmetoder. Ett exempel är tillgångsvärdering där civillagstiftningen i länder med 
kontinental tradition har angett högsta tillåtna värden medan skattelagstiftningen angett lägsta 
tillåtna värden (Smith 2006, s. 69). Smith menar att förklaringen till den paradoxala 
utvecklingen är att företag oftast väljer det lägsta skattemässiga värdet och därmed styr 
skattereglerna vilka värderingsmetoder som tillämpas. 
 
3.2.2 Anglosaxisk redovisningstradition 
 
Den anglosaxiska civilrättsliga traditionen är, till skillnad från den kontinentala inte byggd på 
nedskrivna lagar. Den är istället byggd på sedvanerätt som utvecklats i gemenskap med 
domstolsfall. Redovisningen har istället för att regleras i lagstiftningen utvecklats av 
redovisningsprofessionerna (Smith 2006, s. 68; Deegan & Unerman 2011, s. 129). Den 
anglosaxiska redovisningstraditionen används för att förklara Storbritannien, USA och andra 
engelsktalande länder där redovisningen är orienterad gentemot beslutsfattarnas behov av 
stora mängder investerare (Doupnik & Perera 2015, s. 34). De flesta av dessa länder följer ett 
common law-baserat system.  Till skillnad från den kontinentala redovisningstraditionen, 
finansieras företagen i anglosaxiskt inspirerade länder istället mestadels genom 
aktiemarknaden. En redovisning som är öppen är därför av stor betydelse för att undvika 
otillräcklig informationsgivning från företagens sida (Artsberg 1992, s. 79). Ännu en skillnad 
från den kontinentala traditionen är att det i den anglosaxiska traditionen inte finns samma 
koppling mellan redovisning och beskattning, utan värderingsregler har istället använts. Till 
följd av detta har redovisningen i länder som tillhör den anglosaxiska traditionen, kunnat 
tillfredsställa marknadens krav i större utsträckning än i andra länder (Smith 2006, s. 69). 
Redovisningslagarna har i dessa länder blivit detaljerade och specifika eftersom 
redovisningsprofessionen utvecklat egna regler. 
 
3.2.3 Studiens matris 
 
Nedan presenteras en matris som är upprättad för att ge tydlighet för läsaren. Matrisen bygger 
på en klassificering av anglosaxisk och kontinental redovisningstradition längs den vertikala 
axeln. På den horisontella axeln presenteras i vilken utsträckning beskattningen styr 
redovisningen. Matrisen ska illustrera förhållandet mellan redovisningstradition och 
beskattningens påverkan på redovisningen specifikt i denna studies fall. Syftet med vår matris 
är att i samband med vår kvalitativa studie och analys, placera in studieobjekten i matrisen 
utefter slutsatser som dras gällande i vilken utsträckning studieobjekten präglas av kontinental 
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respektive anglosaxisk redovisningstradition och utefter beskattningens påverkan på 
redovisningen.  
 

 
Figur 1 - Studiens matris 
 
3.3 Organisation for Economic Co-Operation and Development 
 
Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) har sina rötter bak till 
tiden efter andra världskriget då ledare i Europa var fast beslutna om att inte göra samma 
misstag som sina föregångare vid första världskriget. De ansåg att rätt väg att gå var att 
säkerställa varaktig fred och främja samarbete och återbyggnad. Organisationen Organisation 
for European Economic Cooperation (OEEC) bildades år 1948 och framgången ledde till 
konventionen den 30 september år 1961 då OECD officiellt bildades. Idag har OECD 35 
medlemsländer över hela världen som vänder sig till varandra för att diskutera och analysera 
problem samt konstruera gemensamma policys för att lösa dessa. OECD har som uppdrag att 
främja en politik som kommer förbättra det ekonomiska och sociala välbefinnandet bland 
människor i hela världen (Chapman, McLellan & Tetsu 2016, s. 1). OECD bidrar med att 
regeringar kan samarbeta och dela erfarenheter för att gemensamt finna lösningar på problem. 
Organisationen arbetar med regeringar för att få en förståelse för vad som 
driver ekonomiska och sociala förändringar. Utöver detta sätter även OECD internationella 
standarder på allt från jordbruk och skatt till kemikaliesäkerhet (OECDa 20171).  
 
3.3.1 OECD:s riktlinjer för internprissättning 
 
År 1995 upprättade OECD grundprinciper för internprissättning för multinationella företag 
och skattemyndigheter på internationell nivå (Krtalic & Setic 2013, s. 443). Dessa riktlinjer 

                                                
1 OECD 2017 http://www.oecd.org/about/ 
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benämns Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 
och är upprättade av OECD:s Commitee on Fiscal Affairs (Skatteverket 2017a2). De 
kompletterades med ytterligare vägledning om gränsöverskridanden tjänster mellan år 1996-
1999 och ytterligare ändringar har gjorts i 2009 års upplaga för att återspegla den senaste 
utvecklingen. Medlemsstaters regeringar spred till en början riktlinjerna via tidningar och 
tidskrifter, tal av regeringstjänstemän och brev till företag och arbetsorganisationer och 
amerikanska, svenska, nederländska och australienska regeringar var några av de första att 
rapportera om tillämningen av riktlinjerna för att informera nationell politik (Yang, McDaniel 
& Malone 2012, s. 1049-1050). Riktlinjerna är den enda omfattande uppsättningen av 
mellanstatliga rekommendationer om ansvarsfullt affärsbeteende som regeringar kan förhålla 
sig till vid granskning av multinationella företag vilka är verksamma inom och från deras 
territorier (Liberti 2012, s. 36). Många länder antar och kompletterar sina 
internprissättningsregler utefter OECD för att konkurrera och skydda sin skattebas (Dodge & 
Dicenso 2002).   
 
I den globala ekonomin där multinationella företag spelar en framträdande roll, måste 
regeringar försäkra sig om att den beskattningsbara vinsten i multinationella företag 
inte artificiellt skiftas ut ur deras jurisdiktion (OECD 2017a3). Vidare syftar riktlinjerna till att 
hjälpa skattemyndigheter världen över att vägleda företags tillämpning av 
armlängdsprincipen. Målet är att genom en gemensam användning och en lika tillämpning av 
armlängdsprincipen mellan länder, minimera konflikter, kostnadssamma processer och tvister 
mellan företag och skattemyndigheter (Skatteverket 2017a2). Nedan visas uppställningen av 
OECD:s Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 
(2010). 
 
Kapitel  Innehåll 

Kapitel I Armlängdsprincipen 
Kapitel II Prismetoder  
Kapitel III  Jämförbarhetsanalys 
Kapitel IV  Administrativa sätt att lösa dubbelbeskattningsfrågor  
Kapitel V  Dokumentation 
Kapitel VI  Immateriella tillgångar 
Kapitel VII  Koncerninterna tjänster 
Kapitel VIII  Kostnadsfördelningsavtal 
Kapitel IX  Omstruktureringar 

(Skatteverket 2017c4) 
 
3.3.2 Armlängdsprincipen 
 
OECD:s (2010) första kapitel i riktlinjerna för internprissättning innehåller en allmän 
genomgång av armlängdsprincipen samt en vägledning för hur den kan tillämpas 
(Skatteverket 2017a). Det är denna princip som OECD:s riktlinjer baseras på (Behrens, Peralt 
& Picard 2014, s. 651). Principen begränsar förmågan att prisdiskriminera (Choe & 
Matushima 2013, s. 119). Armlängdsprincipen är en internationell internprissättningsstandard 
som OECD-medlemmar ska tillämpa för skattesyften av multinationella grupper och 
skattemyndigheter (OECD 2010, s. 31). Principen innebär att avtalade transaktioner som är 
gränsöverskridande mellan närstående företag ska vara de samma som avtal i motsvarande 
                                                
2 Skatteverket 2017 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/331392.html 
3 OECD 2017 http://www.oecd.org/about/ 
4 Skatteverket 2017 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.3/331396.html  
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situation mellan oberoende företag (Skatteverket 2017b5). Yao (2013, s. 2) förklarar principen 
som associerad med transaktioner där närstående förhandlar från lika förhandlingsposition, 
där ingen part är subjekt för den andras kontroll eller dominanta påverkan. Vanligtvis, när 
oberoende företag handlar med varandra är villkoren för deras kommersiella och 
ekonomiska relationer i normala fall bestämda av marknadskrafterna. När istället närstående 
företag handlar med varandra påverkas inte deras kommersiella och ekonomiska relationer av 
externa marknadskrafter på samma sätt (OECD 2010, s. 31). Om det visar sig att närstående 
företag har använt en prissättning som strider mot armlängdsprincipen kan inkomsterna 
komma att justeras (Skatteverket 2017b5). OECD-länderna har kommit överens om att vinsten 
av närstående företag kan justeras om nödvändigt för att korrigera sådana snedvridningar 
och därmed försäkra att armlängdsprincipen är uppfylld. Dessa regler kan beröra parter som 
genom sina avtal inte haft avsikt att strida mot armlängdsprincipen. Skattemyndigheter ska 
inte automatiskt anta att företag i intressegemenskap försöker manipulera sina vinster. Det 
kan vara en verklig svårighet att fastställa ett exakt marknadspris med avsaknad av 
marknadskrafter eller när de tillämpar en särskild handelsstrategi (OECD 2010, s. 31). 
 
Armlängdsprincipen ger förutsättning för en bra jämförelse för hur det fungerar mellan 
oberoende företag på en öppen marknad och är därmed en teoretiskt välgrundad princip. Det 
råder enighet mellan medlemsländerna om att armlängdsprincipen är rätt metod att tillämpa 
vid bedömning av internprissättning mellan företag i intressegemenskap (Skatteverket 
2017b6). OECD:s medlemsländer har kommit överens om att, för att uppnå en rättvis 
fördelning av beskattningsvinster och för att handskas med internationell dubbelbeskattning, 
ska transaktioner mellan närstående parter skattemässigt behandlas lika som om det skulle 
uppstått samma transaktion mellan oberoende parter. Myndigheter har därmed adopterat 
armlängdsprincipen som den centrala principen vid beskattning av multinationella företag för 
att skydda skattebaserna (Keuschingg & Devereux 2013, s. 432). 
 
3.3.3 Internprissättningsmetoder 
 
En av de viktigaste principerna i OECD: s riktlinjer för internprissättning är det faktum att 
vinsterna från närstående parter ska avspegla funktioner, risker och ekonomiska affärsvillkor. 
Det är nödvändigt att hitta en internprissättningsmetod som på lämpligt sätt återspeglar dessa 
tre villkor (Radolovic 2012, s. 31). Kapitel två i OECD:s riktlinjer innehåller fem metoder för 
internprissättning: Comparable Uncontrolled Price Method (CUP), Resale Price Method 
(RPM), Cost Plus Method (CP), Transactional Net Margin Method (TNMM) och Profit Split 
Method (PSM). 
  
3.3.3.1 Comparable Uncontrolled Price Method 
 
CUP jämför priset på egendom eller tjänst som överförs i en kontrollerad transaktion 
med priset på egendom eller tjänst som överförs i en okontrollerad transaktion i jämförbara 
förhållanden (OECD 2010, s. 63) och baseras på marknadspriser (Dalloshi 2012, s. 70). 
Skattemyndigheterna begränsar multinationella företag att sätta internpriser till priset av en 
jämförbar okontrollerad transaktion med ett oberoende företag, under CUP metoden (Yao 
2013, s. 2). Om det existerar någon skillnad mellan de två priserna kan det indikera att 
villkoren för kommersiella och ekonomiska relationerna i de närstående företagen inte följer 
armlängdsprincipen och att priset i den okontrollerade transaktionen kan behöva ersätta priset 

                                                
5 Skatteverket 2017 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/347291.html  
6 Skatteverket 2017 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/347291.html  
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i den kontrollerade transaktionen. Metoden anses därmed av flera jurisdiktioner, vara den 
bästa indikatorn vid strid mot armlängdsprincipen (Choe & Matushima 2013, s. 119). 
 
3.3.3.2 Resale Price Method 
 
Vid RPM bestäms marknadspriset med hjälp av återförsäljningspriset på varor och tjänster 
(Ilie 2014, s. 11). RPM börjar med priset på en produkt som har köpts från ett närstående 
företag och som har sålts vidare till ett oberoende företag (OECD 2010, s. 65). Detta pris 
reduceras med en lämplig bruttomarginal vilken representerar beloppet som en återförsäljare 
försöker täcka sina försäljnings- och rörelsekostnader med, och mot bakgrund till de 
funktioner som utförs (med hänsyn till tillgångar som används och antagen risk) göra en 
lämplig vinst. Det som finns kvar efter avdrag av bruttomarginal kan betraktas, efter justering 
av andra kostnader associerade med köpet av produkten (exempelvis tullar), som ett pris 
enligt armlängdsprincipen för den ursprungliga överföringen av egendom mellan närstående 
företag.  
 
3.3.3.3 Cost Plus Method 
 
Enligt CP ska en vara säljas till det pris som motsvarar kostnaden för produktionen av varan 
(OECD 2010, s. 70; Huh & Park 2013, s. 276). Utöver detta läggs ett lämpligt vinsttillägg på 
denna kostnad för att göra en lämpad vinst med tanke på funktionerna som utförts samt 
marknadens villkor (OECD 2010, s. 71). Det som kommer fram efter att tillägget lagts på kan 
betraktas som armlängdspriset av den ursprungliga kontrollerade transaktionen. Denna metod 
är förmodligen mest användbar mellan närstående företag där parterna har ingått i 
gemensamma anläggningsavtal eller långsiktiga avtal eller där kontrollerade transaktioner är 
tillhandahållanden av tjänster. 
 
3.3.3.4 Transactional Net Margin Method 
 
Med TNMM undersöks ett företags rörelseresultat i förhållande till en lämplig bas (till 
exempel tillgångar, kostnad, försäljning) i en viss närstående transaktion. Ett nyckeltal fås ut i 
form av vinstmarginal som kan jämföras med resultatet som fås vid beräkningen i en 
oberoende transaktion (OECD 2010, s. 77; SKV M 2007:25, s. 27; Ilie 2014, s. 11). Om det 
inte är möjligt kan rörelsemarginalen istället hämtas från en transaktion som är jämförbar och 
oberoende. Om det används en jämförbar transaktion måste rörelsemarginalen anpassas för att 
likna den transaktionen som undersöks (SKV M. 2007:25, s. 27). TNMM drivs således på ett 
sätt som liknar CP och RPM. Denna likhet innebär att, för att kunna tillämpas på ett 
tillförlitligt sätt måste TNMM tillämpas på ett sätt som överensstämmer med det sätt på 
vilket RPM och CP tillämpas (OECD 2010, s. 77). TNMM används ofta i situationer där det 
är svårt att identifiera varje transaktion (Radolovic 2012, s. 35).  
 
3.3.3.5 Profit Split Method 
 
PSM är den sista av de fem metoder som OECD presenterar i sina riktlinjer. Vid PSM 
fastställs till en början den gemensamma koncernvinst som uppkommer genom att 
företagen samarbetar i en viss transaktion (Skatteverket 2017a7; Hammami & Frein 2014, s. 
246). Metoden tillämpas även vid vinster till följd av transaktioner mellan närstående parter. 
Efter fastställning av vinst fördelas den sammanlagda transaktionsvinst som företagen 

                                                
7 Skatteverket 2017 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/331392.html 
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gemensamt uppnått på ett sätt som antas följa armlängdsprincipen och som därmed skulle ha 
skett om företagen inte hade varit närstående (SKV M 2007:25, s. 25). Detsamma gäller vid 
förluster. OECD (2010, s. 93) förklarar PSM som, som ett första steg, identifiering av vinster 
från företag i intressegemenskap från kontrollerade transaktioner. Enligt riktlinjerna kan 
vinstfördelningen beräknas genom bidragsmetoden eller restvärdemetoden (SKV M 2007:25, 
s. 25). 
 
3.3.4 Dokumentation 
 
I kapitel fem i OECD:s riktlinjer finns riktlinjer för dokumentation av internprissättning. 
Detta kapitel ger vägledning för företag och skattemyndigheter om vilken dokumentation som 
ska läggas fram. Trots att skattemyndigheterna är de som ser efter att armlängdsprincipen 
efterlevs, har företag en skyldighet att lämna information i form av dokumentation över sin 
prissättning, som kan anses relevant (Skatteverket 2017a7). Kapitlet ger vägledning för 
skattemyndigheter att ta hänsyn till utvecklingen av regler och/eller procedurer om 
dokumentation som ska erhållas från skattebetalarna i samband med riskbedömningen av 
internprissättningen (OECD 2015, s. 12).  Utöver detta ger riktlinjerna även vägledning för att 
hjälpa skattebetalarna identifiera dokumentation som skulle vara till stor hjälp för att visa att 
deras transaktioner uppfyller armlängdsprincipen och därmed underlätta skatteutredningar 
samt lösa interprissättningsfrågor (OECD 2015, s. 12). 
 
Riktlinjerna för dokumentation av företags internprissättning har tre mål (OECD 2015, s. 
12). Första målet är att säkerställa att skattebetalarna ger en vederbörlig hänsyn till 
internprissättningskrav i upprättandet av priser och andra villkor för transaktioner mellan 
företag i intressegemenskap och i rapporteringen av inkomster från sådana transaktioner i sina 
skattedeklarationer. Andra målet är tillgodose skattemyndigheterna med den information som 
behövs för att genomföra en informerad riskbedömning av internprissättning och det tredje 
målet är att förse skattemyndigheter med användbar information att använda vid 
genomförandet av en lämplig, noggrann granskning av internprissättning (OECD 2015, s. 12). 
 
3.4 Redovisningstradition och internprissättning i Storbritannien 
 
I denna del av studien genomförs en redogörelse för redovisningstradition och 
internprissättning i Storbritannien. Avsnitten innehåller en bakgrund av traditionerna inom 
redovisning och en redogörelse för de principer inom OECD:s riktlinjer som 
den brittiska lagstiftningen behandlar inom internprissättningen. Likt ovanstående kapitel 
behandlas varje av OECD:s riktlinjer i liknande ordning med avseende på 
den brittiska lagstiftningen för att ge läsaren en övergripande förståelse av tillämpningen av 
dessa. 
 
3.4.1 Redovisningstradition 
 
Storbritannien och USA har enligt Nobes (1999) klassificerats som typiska länder 
som karaktäriseras av den anglosaxiska redovisningstraditionen. Modellen används ofta för 
att förklara just Storbritannien och USA men även andra engelsktalande länder. Brittisk 
redovisning på 1980-talet är internationell i dess ursprung och utveckling. Detta beror mycket 
på exempelvis italiensk dubbelbokföring, amerikansk redovisningspraxis och tyska format för 
presentation av finansiella rapporter (Nobes 1986, s. 5). För att förstå brittisk redovisning 
måste vi blicka långt tillbaka. Vidare menar Nobes (1986, s. 5) att redovisningen bedrivs i en 
multinationell miljö då många brittiska företag bland annat har dotterbolag och filialer 
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utomlands. Forskare har försökt klassificera nationella system för att förklara och jämföra 
olika system och för att förstå varför och hur nationella redovisningssystem skiljer sig mellan 
nationer (Hellmann, Perera & Patel 2013, s. 124). Skillnader mellan redovisningstraditioner i 
Storbritannien och andra länder beror på flera aspekter. Nobes (1986 s. 8) talar om bland 
annat legala system där västvärlden har två huvudsakliga rättssystem; 
ett kodifierat rättssystem byggt på romersk rätt vilken försöker hantera alla eventualiteter i 
förväg, och ett annat rättssystem som är engelskt till grunden. I Storbritannien är redovisning 
inte en lag utan en mix av redovisningsprofession och forskning där den professionella bör 
låtas utöva sin dom. Ännu en påverkan på redovisningens mångfald är skillnaden i 
finansieringen och de som använder sig av den finansiella informationen. För Storbritannien 
och USA är det privata och institutionella aktieägare som är mottagarna av den finansiella 
informationen (Nobes 1986, s. 8) och redovisningen är anpassad efter och riktad mot stort 
antal investerare (Doupnik & Perera 2015, s. 34). En tredje orsak till mångfalden är skatt som 
den bestämmande faktorn av redovisning. Vid återuppbyggnaden efter första världskriget, när 
skatt på företagsinkomster först blev viktigt, fann skattemyndigheter i Storbritannien ett fullt 
operativt system att basera skatteberäkningar på (Nobes 1986, s. 9). Vidare menar Smith 
(2006, s. 69) att i de länder som tillhör den anglosaxiska traditionen har det olikt de länder 
som präglas av den kontinentala redovisningen, inte funnits samma koppling mellan 
redovisning och beskattning utan att frikopplade värderingsregler har använts istället. 
Konsekvenserna har blivit att företag kunnat tillgodose marknadens krav på information i 
större grad och dessa länder har emellertid skapat egna regler för rättvisande bild. Knutsson, 
Norberg och Thorell (2012, s. 20) styrker även det påståendet och menar att anglosaxiska 
länders regelverk ofta framställs i sammanhanget att beskattningen har ett friare 
förhållningssätt till redovisningen.  
 
3.4.2 Rättskällor i Storbritannien 
 
Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) är Storbritanniens skatt- och tullmyndighet 
(HMRC 20178). Storbritanniens nuvarande internprissättningsregler finns i Taxation 
(International and Other Provisions) Act 2010 (TIOPA 2010) Part 4. Dessa antogs i februari 
år 2010 efter Storbritanniens Tax Law Rewrite project och trädde i kraft för alla 
redovisningsperioder som slutar på eller efter den 1 april 2010 (Deloitte 2015, s. 
226; PwC 2015, s. 1029). Lagstiftningen antogs i Finance Act 2011 (FA 2011) för att 
uppdatera definitionen av internprissättningsriktlinjer. Detta med avsikt att hänvisa till 
OECD:s reviderade riktlinjer som offentliggjordes i juli 2010. Som ett resultat av detta 
använder HMRC OECD:s riktlinjer för att analysera ett företags internpriser (PwC 2015, s. 
1029). Vägledning för Storbritanniens internprissättning finns på HMRC:s hemsida i 
International Manual.  
 
3.4.3 OECD:s riktlinjer i Storbritannien 
 
Tillsammans med 19 länder, undertecknade Storbritannien konventionen som grundade 
OECD den 14 december 1960, varigenom landet utlovade sitt fulla engagemang för att uppnå 
de grundläggande målen för organisationen (OECD 2017b9). Storbritannien har stränga lagar 
och regler för att korrekt fördela inkomst mellan relaterade parter baserat på OECD:s 
riktlinjer (Jarsch & Fabry 2005, s. 464). Lagstadgade regler om internprissättning finns i 
Storbritanniens skattemyndighet Her Majesty´s Revenue and Customs (HMRC). 
Lagstiftningen har utarbetats för att uttryckligen kräva att reglerna tolkas på ett sådant sätt 
                                                
8 HM Revenue & Customs 2017 https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs/about  
9 OECD 2017  http://www.oecd.org/unitedkingdom/united-kingdom-and-oecd.htm 
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som bäst säkrar samhörighet mellan den nationella lagstiftningen och OECD:s riktlinjer 
(PwC 2015, s. 1031). Nedan följer en redogörelse för Storbritanniens tillämpning av OECD:s 
riktlinjer med avseende på internprissättning. 
	
3.4.4.1 Armlängdsprincipen 
 
Kapitel 147 i TIOPA innehåller armlängdsprincipen (OECDa 2012, s. 1). Företag i 
Storbritannien är skyldiga att själva bedöma deras överensstämmelse med principen (PwC 
2015, s. 793). Om ett företag skulle ha lägre beskattningsbar inkomst eller större förluster 
beräknade på basis av den faktiska avsätningen för transaktionen som visas i deras bokföring, 
än beräkna på basis av armlängdsprincipen, beaktas det som en ”gynnande person”. Sådana 
företag och partnerskap måste identifieras och skapa internprissättningsjusteringar när de 
lämnar in sina deklarationer. Även om det inte finns en laglig definition av slarv med 
armlängdsprincipen är skattebetalare skyldiga att göra en förnuftig bedömning för att 
säkerställa att principen efterlevs (PwC 2015, s. 793). 
	
3.4.4.2 Internprissättningsmetoder 
 
Storbritanniens internprissättningsregler, riktlinjer och praxis har stått relativt oförändrade 
under de senaste åren. Lagstiftning inom internprissättning i Storbritannien är väletablerad 
och lagen kräver att brittiska regler tolkas på ett sådant sätt som bäst överensstämmer med 
OECD:s riktlinjer (PwC 2015, s. 1028). Dessutom stöds den lagstiftning som finns inom 
området av en stor mängs vägledande material som har publicerats av HMRC. Det existerar 
inte en tydlig hierarki av interprissättningsmetoden utan valet av metod baseras på den som är 
mest lämplig, med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet (Deloitte 2015, s. 662). 
HMRC har uppgett att CUP är den enklaste och mest korrekta av OECD:s rekommenderade 
interprissättningsmetoder. Det är även den föredragna metoden när det finns jämförbara 
okontrollerade transaktioner (PwC 2013). I praktiken är det svårt att identifiera jämförbara 
okontrollerade transaktioner och därför letar HMRC efter en annan godkänd metod, inklusive 
TNMM och PSM. Jämförelser måste göras med särskild hänsyn till tillgänglighet och 
tillförlitlighet av data. Skatteskyldiga har friheten att tillämpa andra ospecificerade metoder 
under förutsättning att det härledda resultatet uppfyller kraven för armlängdsprincipen 
(Deloitte 2015, s. 662). Implementeringen av ett nytt ramverk som skall hantera alla ärenden 
avseende internprissättning är en av de förändringarna som haft större betydelse 
för HMRC (PwC 2013, s. 792; KPMGa 2015, s. 2). I april 2008 introducerades the 
Transfer Pricing Group (TPG) och sedan dess är alla förfrågningar föremål för styrning och 
förfaranden. 
 
3.4.4.3 Dokumentation 
 
Skatteskyldiga i Storbritannien bör och förväntas av HMRC att föra register för att stödja 
detaljer i deklarationen (Deloitte 2015, s. 265). Det legala kravet är att ha dokumentation för 
att bekräfta överensstämmelsen med den lagstadgade armlängdsprincipen (Ernst & Young 
201510). Register bör behållas för de senaste sex åren från slutet av den aktuella 
redovisningsperioden, den dag då utredning för avkastning är avklarad eller den dag då 
HMRC inte längre kan öppna en utredning. Olikt många andra internprissättningsregimer har 
Storbritannien inga specifika förordningar gällande dokumentation som en skattebetalare är 

                                                
10	Ernst & Young, 2015 http://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/transfer-pricing-and-tax-
effective-supply-chain-management/2015-16-worldwide-transfer-pricing-reference-guide---united-kingdom		
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skyldig att förbereda för att demonstrera sin internprissättning. Istället förlitar sig 
Storbritannien på den generella regeln om självutvärdering där skattebetalare bör förvara och 
skapa register som kan komma att behövas (PwC 2015, s. 1039). Skatteskyldiga har ingen 
skyldighet att överlämna sin internprissättningsdokumentation tillsammans med sin årliga 
deklaration men däremot kan HMRC begära bevis på överensstämmelse med 
armlängdsprincip enligt International Manual 483030 (Deloitte 2015, s. 265). HMRC har 
utfärdat riktlinjer om dokumentationskrav som kan finnas på deras hemsida men det finns 
inget föreskrivet format för sådan dokumentation. Riktlinjerna anger att den skatteskyldiga 
bör föra register över primär bokföring, skattejusteringar, transaktioner med närstående 
företag och bevis för att demonstrera armlängdsprincipen (Deloitte 2015, s. 265; PwC 2015, s. 
1039; Ernst & Young 201511). Små och medelstora företag (som definierat enligt 
brittisk lagstiftning) är i viss utsträckning undantagna från dokumentation i samband med 
transaktioner med företag i områden som har ett skatteavtal (Ernst & Young 2015 2). Brittisk 
lagstiftning för internprissättning anger att armlängdsprincipen bör tolkas på ett sätt som 
garanterar överensstämmelse med OECD:s riktlinjer och därför ska dokumentation som 
demonstrerar uppfyllnad av armlängdsprincip följas enligt reglerna (Deloitte 2015, s. 228). 
Uppgifter om transaktioner mellan närstående företag och eventuella skattejusteringar måste 
förberedas vid arkiveringstidspunkt för årlig självdeklaration. Dokumentation bör vara 
samtida (det vill säga, upprättas årligen i linje med deklarationsdatum) och måste göras 
tillgängliga på begäran av HMRC inom den tid som anges i ansökan. 
 
3.5 Redovisningstradition och internprissättning i Tyskland 
 
I denna del av studien genomförs en redogörelse för redovisningstradition och 
internprissättning i Tyskland som står till grund jämförelsen mellan länderna i vår 
komparativa studie. Avsnitten innehåller en bakgrund för redovisningstraditionerna i 
Tyskland och en redogörelse för de principer inom OECD:s riktlinjer som den 
tyska lagstiftningen behandlar inom internprissättningen. Likt ovanstående kapitel behandlas 
varje OECD riktlinje i liknande ordning med avseende på den tyska lagstiftningen för att ge 
läsaren en övergripande förståelse av tillämpningen av dessa. 
 
3.5.1 Redovisningstradition  
 
Nobes (1999) har i samma klassificering som nämnt tidigare, klassificerat Tyskland som ett 
typiskt land som karaktäriseras av den kontinentala redovisningstraditionen. Denna tradition 
är även känd som den kontinentala europeiska modellen där den tillämpas av den största delen 
av Europa, även av Japan och andra länder som karaktäriseras av code law (Doupnik & Perera 
2015, s. 34). Tyskland har till skillnad från Storbritannien ett kodifierat rättssystem byggt på 
romersk rätt (Nobes 1986, s. 8). I Tyskland är redovisning bara är en annan del av lagen som 
kräver detaljerade lagstadgade regler. Ännu en skillnad är mottagandet av finansiering där 
Tyskland och de kontinentala länderna, har banker som de primära finansierarna och därmed 
de som har användning av den finansiella informationen (Doupnik & Perera 2015, s. 34; 
Nobes 1986, s. 9). Tyskland är även till skillnad från Storbritannien, mer beroende av 
lånefinansiering. Den tredje stor anledningen till skillnaden mellan den brittiska och tyska 
redovisningstraditionen enligt Nobes (1986, s. 9), är att kontinentala länder som Tyskland, 
hade ett behov av att anpassa sin redovisning utefter syftet med beskattning efter första 
världskriget. Även Smith (2006, s. 69) talar om beskattning som skillnad mellan 

                                                
11	Ernst & Young, 2015 http://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/transfer-pricing-and-tax-
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redovisningstraditionerna. Han menar att skattereglerna kommit att styra de värderingar som 
tillämpas i redovisningen. Knutsson, Norberg och Thorell (2012, s. 20) nämner att de 
kontinentaleuropeiska länderna generaliseras till att höra till samma kategori, där 
företagsbeskattning är starkt kopplad till företagens redovisning. De menar vidare att 
generaliseringen riskerar att resultera i en förenklad beskrivning och att skillnaderna mellan 
traditionerna och regelsystemen inte är så stora som kan tros. Dessa skillnader kan till 
exempel bero på kopplade och frikopplade områden vid beskattning (Knutsson, Norberg & 
Thorell 2012, s. 22).  
 
3.5.2 Rättskällor i Tyskland 
 
Skattelagstiftningen (Tax Law) är en allmänt abstrakt reglering med yttre påverkan (General 
Fiscal Code och The Foreign Tax Act) och utfärdas av lagstiftaren, det vill säga det tyska 
parlamentet. Här finns allmänt bindande rättsliga normer som reglerar skattelagstiftningen 
som i allmänhet definierar de grundläggande skatteelementen. Skattelagstiftningen 
kompletteras ofta med lagstadgade förordningar (Statutory Ordinances), så kallade 
genomförandeförordningar. Till skillnad från formella akter, är lagstadgade förordningar inte 
upprättade genom ett formellt lagstiftningsförfarande utan utfärdas av verkställande (German 
Federal Government eller Federal Ministry of Finance). Administrativa riktlinjer 
(Administrative Guidelines) återspeglar tolkningen av de rättsliga bestämmelserna av 
skattemyndigheterna. De viktigaste administrativa riktlinjerna utgör Circulars of the Federal 
Ministry of Finance. Dessa riktlinjer är utfärdade av Federal Ministry of Finance och förser 
med tolkning av tematiskt begränsade nuvarande rättsliga procedurfrågor. Den federala 
skattedomstolen (Federal Fiscal Court) representerar på uppdrag av rättsväsendet, den högsta 
domstolen för skatte- och tullfrågor i Tyskland och tjänar som en appellationsdomstol. Domar 
från federala skattedomstolen binder i allmänhet endast parterna i förfarandet, men i praktiken 
överförs deras principer till jämförbara fall samt anpassas av den ekonomiska 
administrationen (Kratzer & Blesgen 2012, s. 1). Eftersom de lagstadgade reglerna om 
internprissättning inte kan finnas inom en integrerad del av lagstiftningen, utan i flera 
bestämmelser i olika lagar nämnda ovan, har lagstiftande organ under tiden 
utvecklat Foregin Tax Act eller Außensteuergesetz (AStG) som den huvudsakliga källan för 
internprissättningsvägledning (PwC 2015). 
 
3.5.3 OECD:s riktlinjer i Tyskland 
 
Tillsammans med 19 länder, undertecknade Tyskland konventionen som grundade OECD den 
14 december 1960, varigenom landet utlovade sitt fulla engagemang för att uppnå de 
grundläggande målen för organisationen (OECD 2017c12). Tyskland har likt andra europeiska 
länder som Storbritannien, Luxemburg och Nederländerna, stränga lagar eller regler för att 
korrekt fördela inkomst mellan relaterade parter, baserat på OECD:s riktlinjer 
(Jarsch & Fabry 2005, s. 464). Jämfört internationellt förlitar sig Tyskland på 
relativt omfattande och särskilda bestämmelser inom internprissättning. Eftersom de tyska 
bestämmelserna nästan uteslutande publiceras i det officiella språket tyska, har författarna 
ofta upplevt det akuta behovet av engelska upplagor av tyska lagar och bestämmelser 
(Kratzer & Blesgen 2012, s. 5). Lagstadgade regler om internprissättning finns inte inom en 
integrerad del av lagstiftningen utan i flera bestämmelser i olika akter (Jarsch & Fabry 2005, 
s. 465). Detta är konsekvensen av att den tyska skattelagstiftningen finns i olika rättskällor 
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med olika rättslig kvalitet (Kratzer & Blesgen 2012, s.1). Nedan följer en redogörelse för 
Tysklands tillämpning av OECD:s riktlinjer med avseende på internprissättning.  
 
3.5.3.1 Armlängdsprincipen 
 
Lagstadgade regler om internprissättning hittas inte inom en integrerad del av lagstiftningen 
utan i flera bestämmelser (Jarsch & Fabry 2005, s. 464). Kapitel 1 § 1 i lagstiftningen Foregin 
Tax Act eller Außensteuergesetz, innehåller armlängdsprincipen och är den tyska motsvarande 
bestämmelsen till Art. 9 OECD för internprissättningsjusteringar i gränsöverskridande 
affärsrelationer med närstående parter (OECDb 2012). Kapitel 1 § 1 i AStG föreskriver att 
närstående personer ska förhålla sig till armlängdsprincipen. För detta ändamål antas all 
relevant information vara känd och en affärschef bör handla försiktigt. 
 
Kapitel 1 i Tysklands lagstiftning Foreign Tax Act, ändrades 2008. Kapitel 1 § 3 
FTA innehåller nu generella principer för internprissättning, en särskild bestämmelse om 
aspekter inom internprissättning i de fall där funktioner förflyttas över gränser, en 
prisjusteringsklausul och slutligen bemyndigande för Federal Ministry of Finance för att 
utfärda ytterligare förordningar till denna lag (Förster 2010, s. 3). Bestämmelserna innehåller 
en definition av närstående parter och föreskriver att när tillgångar eller inkomster av en 
tysk skattebetalare minskas genom att inte tillämpa armlängdsprincipen vid transaktioner med 
närstående, kan skattebetalarens inkomster komma att justeras därefter (Jarsch & Fabry 2005, 
s. 464). 
 
3.5.3.2 Internprissättningsmetoder 
 
Tyskland har fokuserat på internprissättning i många år (PwC 2015, s. 468) och 
internprissättning är fortfarande ett av de högst prioriterade problemen för tyska 
skattemyndigheter. Internprissättning får därför ökad uppmärksamhet och diskussion vid tysk 
skatterevision (KPMGb 2015, s. 2). Trots att Tyskland generellt följer OECD:s principer 
tenderar de att avvika en del från internationella standarder och OECD:s principer inom vissa 
områden, som exempelvis extraordinära internprissättningstransaktioner (PwC 2015, s. 468). 
OECD:s riktlinjer ger stöd för inhemsk användning men utgör inte bindande lag i Tyskland. 
Tyska regler och praxis inom internprissättning skiljer sig från OECD:s riktlinjer när det 
gäller vissa frågor, trots detta anser tyska skattemyndigheter att tyska internprissättningslagar 
är generellt i linje med de internationella riktlinjerna (Ernst & Young 2015, s. 80). Graden av 
sofistikerade skattemyndigheter med avseende på internprissättning är i allmänhet avancerat 
och myndigheter har revisorer specialiserade på området i specifika branscher och 
teknikområden. Tyskland har även ett brett nätverk av moderna dubbelbeskattningsavtal, 
bland annat Advance Pricing Agreements (APAs) (PwC 2015, s. 468). 
 
3.5.3.3 Dokumentation 
 
Skattebetalare som är involverade i gränsöverskridande transaktioner är skyldiga att 
dokumentera sättet och innehållet i affärsförbindelserna om de bedrivs med närstående i den 
mening som avses i avsnitt 1.2 i AStG (Bremer & Engler 2004, s. 18). Den ekonomiska och 
rättsliga grunden för priser och villkor inom armlängdsprincipen med gränsöverskridande 
transaktioner mellan närstående företag, måste dokumenteras (Deloitte 2015, s. 100). Kapitel 
90 i GAufzV innehåller krav på dokumentation av internprissättning och där anges detaljer 
kring innehåll och omfattning av dokumentation. De tyska dokumentationskraven är 
uppbyggda i två delar; de generella dokumentationskraven och dokumentation av särskilda 
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omständigheter (Ernst & Young 201513). De generella dokumentationskraven innehåller bland 
annat; generell information om ägarrelationer, organisationsstrukturer, funktion och 
riskanalys och internprissättningsanalys. Med dokumentation av särskilda omständigheter 
menas att i den mån särskilda omständigheter är relevanta för överenskomna affärsrelationer, 
eller om den skatteskyldige refererar till särskilda omständigheter för att demonstrera att 
affärsrelationerna sker enligt armlängdsprincipen, är skattebetalaren skyldig att förse 
dokumentation av dessa omständigheter. 
 
 

 
  

                                                
13	Ernst & Young, 2015 http://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/transfer-pricing-and-tax-
effective-supply-chain-management/2015-16-worldwide-transfer-pricing-reference-guide---germany		
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4 Empiri och Analys 
 
4.1 Inledning 
 
I följande kapitel har empiri och analys sammanförts. I kapitlet används empirin för att 
uppfylla syftet med studien och genomföra en komparativ analys mellan Storbritannien och 
Tyskland. Empirin ligger till grund för analysen och bygger på Storbritanniens och 
Tysklands utformning av lagtext inom samtliga områden inom internprissättning som 
behandlats i referensramen. Inom respektive område genomförs en analys för att visa på 
skillnader som finns mellan länderna. Valet av sammanförandet av empiri och analys är för 
att underlätta förståelse för läsaren och minska mängden av upprepning genom studien.  
 
4.2 Armlängdsprincipen 
 
I Storbritannien återfinns armlängdsprincipen i Taxation (International and Other Provisions) 
2010 c. 8, Part 4, Chapter 1, Scetion 147. 
  

Tax calculations to be based on arm's length, not actual, provision  
(1) For the purposes of this section “the basic pre-condition” is that—  
(a) provision (“the actual provision”) has been made or imposed as between any two persons 
(“the affected persons”) by means of a transaction or series of transactions,  
(b) the participation condition is met (see section 148),  
(c) the actual provision is not within subsection (7) (oil transactions), and  
(d )the actual provision differs from the provision 
(“the arm's length provision”) which would have been made as between independent enterprises. 
…  
 
(6) Subsections (3) and (5) have effect subject to—  
(a)section 165 (exemption for dormant companies),  
(b)section 166 (exemption for small and medium-sized enterprises), 
…  

(TIOPA 2010 Part 4, Chapter 1 Section 147) 
 
Den tyska motsvarigheten till armlängdsprincipen finns i den tyska lagtexten 
Auβensteuergesetz (AStG) kapitel 1 § 1.   
 

1In case the income of a taxpayer derived from a business relationship to foreign territory with 
an affiliated person is reduced by the fact that he based his determination of income on other 
conditions, especially prices (transfer prices), than those that unrelated third parties would have 
agreed on under the same or similar circumstances (arm’s length principle), regardless of other 
provisions the assessment of his income shall comply with the income that unrelated parties 
would have generated based on their agreed terms and conditions. 2With regard to the 
application of the arm´s length principle it shall be assumed that unrelated third parties know of 
all essential circumstances of the business relationship and that they act in accordance with the 
principles of sound and prudent business managers. 3If the application of the arm´s length 
principle results in additional adjustment to those of other provisions, the additional adjustments 
shall be carried out besides the legal consequences of the other provisions.   

 
(Federal Law Gazette 1972 I p. 1713, Översättning: Kratzer & Blesgen 2012, s. 10) 

 
4.2.1 Analys av armlängdsprincipen  
 
Företags förmåga att tillämpa den typ av prisdiskriminering som förekommer inom 
internprissättning begränsas av armlängdsprincipen (Choe & Matsushima 2013 s. 119). 
Armlängdsprincipen är principen associerad med transaktioner där närstående förhandlar från 
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lika förhandlingsposition, där ingen part är subjekt för den andras kontroll eller dominanta 
påverkan (Yao 2013, s. 2). Armlängdsprincipen återfinns i Article 9 i OECD:s Model Tax 
Covention och i kapitel 1 i OECD:s Transfer Pricing Guidelines for Multinational 
Enterprises and Tax Administrations (OECD 2010). Enligt OECD (2010) är den huvudsakliga 
meningen med armlängdsprincipen att undvika skapandet av skattefördelar som annars skulle 
snedvrida de relativa konkurrenspositionerna. Armlängdsprincipen används av de flesta 
länderna runt om i världen med några få undantag (Choe & Matsushima 2013 s. 119). Vidare 
nämner OECD att riktlinjerna ska tolkas i linje med de internationellt accepterade 
internprissättningsprinciperna. Med detta menas att dessa principer sätter gränserna för 
applikationen av internprissättningsreglerna i den nationella lagstiftningen i de stater där det 
avtalats (Yao 2013, s. 2). För att skydda skattebaser har myndigheter adopterat 
armlängdsprincipen som den centrala principen vid beskattning av multinationella företag 
(Keuschingg & Devereux 2013, s. 432).  
 
Storbritanniens internprissättningsregler som återfinns i TIOPA 2010 innehåller de 
grundläggande internprissättningsreglerna. Dessa är baserade på armlängdsprincipen där en 
bestämmelse görs mellan två närstående personer varav en är kontrollerande, eller de båda är 
kontrollerade av en tredje part. Den kontrollerade personen måste vara ett bolag eller 
partnerskap, den kan dock även vara en individ (International Tax Review 2012). 
Armlängdsbeloppet bestäms genom jämförandet av en transaktion (eller en serie 
transaktioner) med transaktioner med oberoende företag. Om det upptäcks en skillnad som 
ger en brittisk skattefördel för en eller de båda företagen, måste det genomföras en justering 
(International Tax Review 2012). De brittiska bestämmelserna modelleras enligt OECD:s 
riktlinjer för internprissättning vilka även är nödvändiga komplement för att tolka 
informationen på skattemyndigheten HMRC:s hemsida. Vi kan av utdragen avläsa att TIOPA 
definierar armlängdsprincipen likt OECD och majoriteten av andra medlemsländer. Vi kan 
även av utdragen utläsa ett undantag från armlängdsprincipen för små och medelstora företag. 
För vinstberäkning på eller efter 1 april 2004 ger TIOPA10/S166 ett undantag från 
internprissättningsregler för en stor majoritet av transaktioner som utförs av ett företag som är 
litet eller medelstort (INTM412070). Undantaget gäller inte om ett företag har transaktioner 
eller bestämmelser som inkluderar relaterade parter i ett territorium med vilka Storbritannien 
inte har ett dubbelbeskattningsavtal.  
 
I maj 2004 utgav den tyska Federal Ministry of Finance en uppdaterad och reviderad version 
av de omfattande reglerna som vägleder skattemyndigheter i deras tillämpning av den tyska 
skattelagstiftningen för utländska transaktioner AStG. De reviderade reglerna publicerades i 
German Federal Gazette Part I och återspeglar den senare lagstiftningen och högsta 
domstolsbeslut. Generellt sett är AStG avsedd att motverka skatteflykt i situationer med 
utländska jurisdiktioner (International Tax Review, 2004). Definitionen av affärsrelation som 
omfattas av Tysklands kodifiering av armlängdsprincipen utökades genom 2003 års 
skattelättnadsreduceringsförslag. Lagen säger nu all alla relationer under lagen om skyldighet 
utgör affärsrelationer i enlighet med stadgan. Till skillnad från Storbritannien har Tyskland 
inget undantag för små och medelstora företag. Det finns överlag stora likheter mellan de två 
länderna med avseende på armlängdsprincipen. Principen är även i Tyskland ett krav vid 
internprissättning.  
 
4.3 Internprissättningsmetoder 
 
I nedan avsnitt genomförs en redogörelse för samtliga internprissättningsmetoder. I empirin 
sker utdrag ur de brittiska och de tyska regelverken och hänvisningarna. Därefter genomförs 
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en analys för samtliga metoder med avseende på likheter och skillnader i tillämpningen av 
OECD:s riktlinjer.  
 
4.3.1 Comparable Uncontrolled Price Method  
 
CUP från OECD:s riktlinjer som behandlar jämförbara okontrollerade transaktioner återfinns 
även den både hos Storbritanniens och Tysklands skattemyndigheter. Nedan görs en 
redogörelse för de brittiska och tyska hänvisningar som berör denna prissättningsmetod. I 
Storbritannien ges en detaljerad beskrivning av CUP i HMRC International Manual, vilken är 
skattemyndighetens tolkning av den befintliga lagstiftningen.    
  

The CUP method is the simplest and most accurate of the OECD methods, if it´s possible to 
apply it. It simply compares the price in the controlled transaction with the price in a comparable 
uncontrolled transaction. If there is a difference, then the commercial and financial relationship 
between the associated parties may mean the price is not at arm’s length. The price in the 
uncontrolled transaction may need to be substituted for the price in the controlled transaction. 
An uncontrolled transaction can be said to be comparable to a controlled transaction if:  
• there are no differences between the transactions being compared or between th
e enterprises entering into the transactions which could materially affect the price charged in 
the open market,   
and, where there are differences,   
• reasonably accurate adjustments can be made to eliminate their effect.  

 
(HMRC INTM421030) 

 
I Tyskland återfinns CUP i de administrativa riktlinjerna under 2.2.2 Administrative 
Guidelines. Nedan följer ett utdrag ur de administrativa riktlinjerna.   
  

The price which affiliated parties have agreed is compared with prices that third parties would 
have agreed in the market for their transactions. This may be done by:   
(a) an external price comparison (comparison with market prices determined according to price 
quotations, customary commercial prices or agreements concluded between independent third 
parties);   
(b) internal price comparison (comparison with market derived prices that the taxpayer or an 
affiliated party agreed with an unaffiliated party).   
Preferably, the compared transactions should be as similar to each other as possible (direct price 
comparison). It may be relied on inhomogeneous transactions if the influence of the divergent 
factors can be eliminated, and the price agreed upon for these transactions can be recalculated to 
a price for the compared transaction (indirect price comparison; example: recalculation of cif-
prices to fob-prices)  
 

(Federal Tax Gazette 1983 I p. 218, Översättning: Kratzer & Blesgen 2012, s. 35) 
 
4.3.1.2 Analys av Comparable Uncontrolled Price Method  
 
CUP är metoden som baseras på marknadspriser (Dalloshi 2012, s. 70) och jämför priset för 
egendom eller tjänster som överförs i en kontrollerad transaktion med priset för egendom eller 
tjänster som överförs i en okontrollerad transaktion i jämförbara förhållanden (OECD 2010, s. 
63). OECD:s riktlinjer anger att där CUP-metoden och andra metoder som RPM, CP, TNMM 
och PSM kan tillämpas, rekommenderas CUP. Vid tillämpningen av armlängdsprincipen 
anser de flesta jurisdiktioner att CUP metoden är den mest tillförlitliga indikatorn av ett 
armlängdspris (Choe & Matushima 2013, s. 119). Under CUP metoden begränsar 
skattemyndigheterna multinationella företag att sätta deras internpriser till priset av en 
jämförbar okontrollerad transaktion med ett oberoende företag (Yao 2013, s. 2).  
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Skattemyndigheten HMRC i Storbritannien, förespråkar CUP metoden då det är den 
prissättningsmetod som är enklast och den mest exakta att använda. Likaväl enligt HMRC 
innebär metoden att priset på kontrollerade transaktioner jämförs med priset på jämförbara 
okontrollerade transaktioner. Om det existerar en skillnad finns det risk för att den 
kommersiella och finansiella relationen mellan förstående företag har ett pris som inte följer 
armlängdsprincipen.  
 
På samma sätt som Storbritannien jämför Tyskland kontrollerade transaktioner med 
jämförbara okontrollerade transaktioner. Skillnaden mellan ländernas tillämpning av CUP är 
att Tyskland delar upp metoden i jämförande av externt pris och jämförande av internt pris. 
Jämförande av externt pris innebär jämförelse med marknadspriset som bestäms enligt 
prisnoteringar, sedvanliga kommersiella priset och avtal med oberoende tredje parter, och 
jämförelse av internt pris innebär jämförelse med marknadens härledda priser som 
skatteskyldig eller närstående part kommer överens om med oberoende part.  Vid tolkning av 
den brittiska och tyska lagstiftningen kan vi avläsa att de brittiska utdragen harmoniserar med 
OECD:s riktlinjer till större grad än de tyska. De tyska utdragen anses vara strikta och tydliga 
i jämförelse med de brittiska.  
 
4.3.2 Resale Price Method  
 
RPM från OECD:s riktlinjer återfinns hos både Storbritannien och Tyskland. Nedan görs en 
redogörelse för de brittiska och tyska hänvisningar som berör denna prissättningsmetod.  I 
Storbritannien ges en detaljerad beskrivning av RPM i HMRC:s International Manual 
(INTM421050), vilken är skattemyndighetens tolkning av den befintliga 
lagstiftningen. Storbritanniens vägledning om denna metod bygger likt de andra, även den på 
OECD:s riktlinjer. Nedan följer ett utdrag från HMRC:s vägledning. 
 

The resale price method begins with the price at which a product that has been purchased from 
an associated enterprise is resold to an independent enterprise. This price (the resale price) is 
then reduced be an appropriate gross margin on this price (the “resale price margin”) 
representing the amount out of which the reseller would seek to cover its selling and other 
operating expenses and, the light of the functions preformed (taking into account assets used and 
risks assumes), make an appropriate profit. What is left after subtracting the gross margin can be 
regarded, after adjustment for the other costs associated with the purchase of the product (e.g. 
customs duties), as an arm´s length price for the original transfer of property 
between the associated enterprises. This method is probably most useful where it is applies to 
marketing operations.  

 (HMRC INTM421050) 
 
I Tyskland återfinns liknelsen av denna metod i de administrativa riktlinjerna 2.2.3. Nedan 
följer ett utdrag ur de tyska skattemyndigheterna med förklaring på RPM.  
 

This method begins with the price at which a good purchased from an affiliated party is sold to 
an independent purchaser. Then the resale price is calculated back to the price that shall be 
applied for the transaction between the affiliated parties. Accordingly, the resale price is reduced 
by customary market discounts that reflect the function and the risk of the reseller. In case the 
reseller has processed or otherwise modified the good, this must be considered by appropriate 
reductions. If a good passes through a whole chain of affiliated parties, it may be possible to 
recalculate the price (derived from the market) of the last delivery to an unaffiliated party across 
the entire chain back to its starting point. The same is acceptable to services.   

 
(Federal Tax Gazette 1983 I p. 218, Översättning: Kratzer & Blesgen 2012, s. 35) 
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4.3.2.1 Analys av Resale Price Method  
 
I RPM bestäms marknadspriset baserat på återförsäljningspriset av produkter och tjänster (Ilie 
2014, s. 11). Metoden appliceras genom att starta från priset av vilket en produkt som köpts 
av ett närstående företag säljs vidare till ett oberoende företag. Därefter reduceras priset med 
en lämplig bruttomarginal. Genom att jämföra utdragen ur den brittiska och den tyska 
skattelagstiftningen kan man se både likheter och skillnader. Den största likheten är att RPM 
definieras likadant i de båda länderna. RPM är således baserat på återförsäljning av produkter 
och tjänster i både Storbritannien och Tyskland. Vid analys av utdragen ur de brittiska 
riktlinjerna ses tydligt stora likheter med OECD:s definition av RPM. HMRC beskrivning 
av RPM, även kallad Resale Minus Method, är en direkt avspegling av OECD:s riktlinjer. 
OECD rekommenderar RPM som mest användbar när ett företag köper varor för distribution 
från ett närstående företag. Metoden kan även vara användbar vid undersökning av internpris 
av ett tillverkningsföretag då tillverkaren visas i samma kedja. Även Tysklands definition av 
RPM är i stor likhet med OECD:s. Det som skiljer den tyska RPM från den brittiska är att 
Federal Tax Gazette inte talar om någon reducering av bruttomarginal i sin vägledning. 
Istället talar den tyska lagstiftningen om sedvanliga marknadsrabatter som reflekterar 
funktionen och risken av återförsäljaren. Den brittiska vägledningen talar inte om någon 
sådan riskhantering. Vidare talar den tyska vägledningen om att en vara som passerar en hel 
kedja av närstående parter, är det ändå möjligt att reducera priset på den sista leveransen till 
ett oberoende företag hela vägen bak till dess startpunkt. Detta är ännu en skillnad från den 
brittiska vägledningen.  
 
Vid tolkningen av Tysklands och Storbritanniens vägledning är den brittiska liknelsen av 
metoden mest lik OECD:s. Både Storbritannien och Tyskland har konkret och enkelt 
definierad vägledning. Trots att det finns små skillnader mellan länderna anses 
prissättningsmetoderna likna OECD:s till största del.  
 
4.3.3 Cost Plus Method  
 
Ännu en metod från OECD:s riktlinjer som återfinns i både Storbritannien och Tyskland är 
CP i de båda länderna. I Storbritannien återfinns CP i HMRC:s International Manual 
(INTM42106) och nedan följer ett utdrag.  
 

The starting point should be with the costs incurred by the supplier of the goods or services. A 
´plus percentage´ should be added to this to give the supplier a profit appropriate to the functions 
carried out and the market conditions. The profit element should be calculated by reference to 
the profit the supplier earns in comparable uncontrolled transactions (an “internal comparable”). 
Failing this possibility (because the supplier does not enter into comparable uncontrolled 
transactions), the mark up that would have been earned in compared transactions by an 
independent enterprise (an “external comparable”) can serve as a guide.  

 
(HMRC INTM421060)  

 
I Tyskland återfinns även CP i Administrative Guidelines 2.2.4. Nedan följer ett utdrag ur de 
administrativa riktlinjerna.  
  

With regard to deliveries or services among affiliated parties, this method begins with the cost of 
the manufacturer or service provider. These costs are calculated according to calculation 
methods on which the manufacturing or supplying party also bases his pricing towards third 
parties, or -  if there are no suppliers or services to third parties – that comply with business 
management principles. Profit mark-ups customary for the company or the industry will be 



 

 40 

added then. Where goods or services are transferred through a chain of affiliates, this method 
shall be applied to each individual member consecutively, whereas the actual functions of the 
individual affiliated companies have to be regarded.   

 
(Federal Tax Gazette 1983 I p. 218, Översättning: Kratzer & Blesgen 2012, s. 35) 

 
4.3.3.1 Analys av Cost Plus Method  
 
Genom att använda CP säljs varan till det pris som motsvarar kostnaden för produktionen av 
varan med ett lämpligt tillägg (Huh & Park 2013, s. 276). Detta tillägg fungerar om ett 
vinsttillägg och läggs på med avsikt att göra en lämplig vinst med tanke på funktionerna som 
utförts och marknadens villkor (OECD 2010, s. 70). Genom att använda denna metoden ska 
priset som man kommer fram till beaktas som ett pris i enlighet med armlängdsprincipen.  
 
Vid tolkning av den brittiska vägledningen kan man avläsa att HMRC:s definition av CP är 
baserad på OECD:s riktlinjer. Vid tillämpning av CP ska jämförelse ske mellan marginaler på 
bruttovinstnivå men riktlinjerna har identifierat att det existerar praktiska svårigheter i att 
genomföra detta. Olika typer av kostnader kan innebära olika typer av funktioner, vilket 
innebär att företag inte är jämförbart med ett annat företag. Om CP är den lämpliga metoden 
för att fastställa ett pris inom en armlängds avstånd, är det viktigt att försäkra sig om att alla 
relevanta kostnader är inkluderade i kostnadsbasen vid bestämmande av vilket pris som ska 
tas ut. Grundprincipen är att bestämma vilket pris som skulle tas ut om företagen inte varit 
närstående. En oberoende skulle vara i behov av att försäkra att alla kostnader är täckta och 
att vinst tjänas. Den vanliga utgångspunkten för kostnadsbas är de som är framställda av IFRS 
eller UK GAAP. Det som är viktigt är att metoden används konsekvent så att hela avtalet, 
inklusive de olika intjäningsperioderna är ett resultat som uppnåtts genom att beräkning av 
vad som skulle förväntas i en armlängdssituation. HMRC skiljer på varor med 
kategoriseringar halvfabrikat, anläggningsavtal/långtidsavtal, interna tjänster och forskning- 
och utveckling (INTM421060). OECD:s riktlinjer anger rekommendationer för varje typ av 
tjänst och hur företag ska sätta ett internpris inom armlängdsavstånd beroende på vilken tjänst 
det gäller. 
 
Vid analys av den tyska vägledningen finns även här likheter med OECD:s riktlinjer. 
Definitionen av CP är densamma som i OECD:s vägledning. Vi kan dock se att den tyska 
vägledningen är mer definierad och specifik än den brittiska vilket präglat även de andra 
internprissättningsmetoderna. Den tyska vägledningen talar även i CP likt i RPM om kedjor 
av närstående parter. Tyska skattelagstiftningen menar här att metoden CP ska appliceras på 
varje individuell medlem i följd, medan de faktiska funktionerna av de individuella 
närstående företagen måste beaktas. Även i CP talar inte Storbritannien om så specificerad 
vägledning. Ännu en gång tolkas den de tyska utdragen vara striktare och tydligare i 
jämförelse med de brittiska. 
 
4.3.4 Transactional Net Margin Method 
 
TNMM från OECD:s riktlinjer återfinns även denna i både Storbritanniens och Tysklands 
skattemyndighet. Den identifieras även här som TNMM i de båda länderna och nedan följer 
ett utdrag från de båda ländernas riktlinjer. I Storbritannien återfinns TNMM på HMRC:s 
hemsida med vägledning vid tillämpningen av metoden. Nedan följer ett utdrag från 
International Manual (INTM 421080).  
 

The OECD Guidelines make it clear that any attempt to use TNMM should begin by comparing 
the net margin which the tested party makes from a controlled transaction with the net margin it 
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makes from an uncontrolled one (an “internal comparable”). Where this proves possible 
(perhaps because there are no transactions with uncontrolled parties), then the net margin which 
would have been made by an independent enterprise in a comparable transaction (an “external 
comparable”) may serve as a guide. Note the strict criteria of an independent enterprise, carrying 
out a comparable transaction, and the caveat that this will be only a guide. The emphasis is very 
clearly in finding a comparable transaction. In addition, a functional analysis on both the 
associated enterprise and independent enterprise is required to determine if the transactions are 
comparable. It might of course be possible to adjust results for minor functional differences, 
provided that there is sufficient comparability to begin with. The standard of comparability for 
application of TNMM is no less than that for the application of any other transfer pricing 
method. 

 
(HMRC INTM421080) 

 
I Tyskland återfinns TNMM i Administrative Guidelines. Nedan följer ett utdrag.  
 

Subject to a revision of the provisions on the application of the transfer pricing methods, the 
taxpayer may apply the transactional net margin method (TNMM) if the following prerequisites 
are fulfilled. This method applies (net) profit level indicators of comparable enterprises (net 
margins, cost mark-up, profit data relating to the capital employed, operative costs, turnover, 
etc.) to individual kinds of business transactions or to business transactions permissibly 
aggregated pursuant to § 2 (3) Ordinance on the Documentation of Income Attribution.   
For the application of the transactional net margin method the following is applicable:   
§ It may only be referred to the method in case the standard methods cannot be applied due 
to arm´s lengths data which is either missing or insufficient.  	
§ The method is only applicable to companies with routine functions. If such companies 
merely carry out one type of business transactions, a comparison between the business 
transactions of the audited company and those of comparable companies are permitted.  	

	
(Federal Tax Gazette 1983 I p. 218, Översättning: Kratzer & Blesgen 2012, s. 35) 

 
4.3.4.1 Analys av Transactional Net Margin Method 
 
TNMM beräknar nettovinsten erhållen av ett företag från en eller fler transaktioner med 
närstående företag och uppskattning av denna marginal på den nivå som uppnåtts av samma 
företag i transaktionen med oberoende företag (Ilie 2014, s. 11). Denna metod involverar att 
göra jämförelse av specifika finansiella indikatorer av deras närstående och samma 
indikatorer av oberoende företag i samma industri. TNMM och PSM fokuserar på att finna 
nettovinstmarginal inom armlängdsprincip till skillnad från de traditionella metoderna CUP, 
RPM och CP som koncentrerar sig på bruttovinstmarginal. TNMM är den metod som mest 
förekommande använd för att rättfärdiga internpris av ett företag. I vissa fall 
bygger TNMM:s strategi på lite mer än en lista över förväntat jämförbara företag, vilkas 
resultat är inom området som omfattar det som inom företaget är föremål för översyn. Det är 
då hävdat att priset är inom armlängdsavstånd. 
 
I den brittiska vägledningen nämns tydligt OECD:s riktlinjer och att TNMM är baserad på 
dessa. Utdragen är därför en direkt avspegling av OECD:s riktlinjer likt förklaringen i den 
empiriska referensramen. I denna nämns definitionen av TNMM likaväl som 
tillvägagångssättet om de ursprungliga riktlinjerna inte är tillämpliga. Till skillnad från 
Storbritannien nämner Tyskland inte OECD i sin vägledning om TNMM. Vidare talar den 
tyska skattelagstiftningen om att vissa förutsättningar måste vara uppfyllda för att få använda 
TNMM. Den brittiska skattelagstiftningen talar inte om några krav på uppfyllda 
förutsättningar för tillämpning av metoden. För att få tillämpa TNMM i Tyskland ska man 
inte kunna tillämpa någon annan av standardmetoderna till följd av armlängdsprincipen; och 
det måste vara ett företag med rutinfunktioner. Sådana villkor ställs inte på brittiska företag. 



 

 42 

Man kan tydligt avläsa även i denna metod att de tyska riktlinjerna är mer specifika och 
strikta än de brittiska.  
 
4.3.5 Profit Split Method 
 
PSM från OECD:s riktlinjer tillämpas av både Storbritannien och Tyskland och återfinns i de 
båda ländernas skattemyndighet under samma namn. I Storbritannien finns PSM i HMRC:s 
International Manual (INTM421070) och nedan följer två utdrag.  
 

Using a ‘contribution analysis’ profit split, the combined total profits from the controlled 
transactions made all the enterprises involved in earning those profits are split between those 
enterprises based on the relative value of the functions that each carries out. To make this 
decision requires careful judgement and the criteria should always include a firm understanding 
of the overall trade and of what adds value to it.  

 (HMRC INTM421070)  
 

Using a ‘residual analysis’ profit split, the combined, total profit of the overall trade made by the 
connected parties is again considered. Firstly, each participant is allocated sufficient profit to 
provide it with a basic return appropriate to the functions carried out. An appropriate return 
should be considered by reference to similar types of transactions undertaken by independent 
enterprises. On that basis, the basic return would not take into account any return due to any 
valuable contributions (notably intangibles) made by the participants. Secondly, any profit (or 
loss) left after the allocation of basic returns would be split as appropriate between the parties - 
based on an analysis of how this residual would have been split between third parties. The 
valuable contributions and the relative bargaining positions of each party should be taken into 
account.  

(HMRC INTM421070)  
 
I Tyskland kan man finna PSM i Administrative Guidelines under Transfer Pricing Methods. 
Nedan följer ett utdrag ur Tysklands administrativa riktlinjer.  
 
  

It may only be referred to the transactional profit split method if the standard methods cannot be 
applied or are not reliable. This may e.g. be the case for profit split allocations of cross-border 
business transactions between several affiliated group companies exercising “central 
entrepreneur” functions and which mutually participate in the preparation, execution, and 
conclusion stages whereas the individual contributions cannot be allocated (e.g. global trading). 
In such cases the arm’s length profit allocation criteria must be documented.   

 
(Federal Tax Gazette 1983 I p. 218, Översättning: Kratzer & Blesgen 2012, s. 35) 

 
 
4.3.5.1 Analys av Profit Split Method 
 
PSM identifieras till en början kombinerade vinster som ska delas mellan närstående företag 
från kontrollerade transaktioner i vilka de närstående företagen varit engagerade (Hammami 
& Frein 2014, s. 246). Därefter fördelas den kombinerade vinsten mellan de närstående 
företagen på ett sätt som antas följa armlängdsprincipen.  
 
Metoden PSM erbjuder en lösning för komplexa handelsrelationer som involverar starkt 
integrerad verksamhet, där det ibland är svårt att utvärdera transaktioner på separat 
basis. PSM är en dubbelsidig prissättningsmetod på så sätt att den försöker eliminera effekten 
av vinster mellan närstående företag att bestämma fördelningen av vinster. De andra 
metoderna i OECD:s riktlinjer är ensidiga och syftar till att prissätta enligt lämplig avkastning 
till en av parterna i den kontrollerade transaktionen utan att nödvändigtvis ta hänsyn till 
resultaten för det andra företaget. OECD:s riktlinjer klargör att tillämpningen av PSM ska 
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dela vinsten på en ekonomiskt giltig grund vilken approximerar fördelningen av vinster som 
skulle ha förutsetts och återspeglats i ett avtal enligt armlängdsprincipen.  
 
I Storbritannien talar forskare om två typer av PSM; ”contribution analysis” profit split och 
‘residual analysis’ profit split. Contribution analysis innebär att fördelningen av vinster är 
baserade på relevanta värden av funktioner som varje företag utför. Residual analysis innebär 
att varje företag tilldelas tillräcklig vinst för att ge den grundläggande avkastning som är 
lämplig för de utförda funktionerna. Vidare fördelas vinsten (eller förlusten) som lämnats 
efter fördelningen av den grundläggande avkastningen, mellan parterna baserat på en analys 
av hur denna återstående vinst skulle ha delats upp mellan tredje part. De två analyserna ovan 
finns redogjorda för i OECD:s riktlinjer och utdragen är en direkt avspegling av dessa.  
 
I Tysklands vägledning får även PSM likt TNMM användas endast om standardmetoderna 
inte kan appliceras eller inte är tillförlitliga. I Tysklands skattelagstiftning talas inte om olika 
typer av tillvägagångssätt för att tillämpa PSM till skillnad från i Storbritannien. Vid tolkning 
av respektive lands utformning av metoden är i detta fall den tyska vägledningen inte lika 
strikt och specifik som med andra metoder. I detta fall är den brittiska vägledningen mer 
pedagogisk och tydlig. Detta tros bero på att TNMM inte är en rekommenderad metod inom 
tysk vägledning och får endast tillämpas om CP, RPM och CUP inte är användbara. Den 
brittiska lagstiftningen överensstämmer alltså med OECD till fullo medan den tyska 
lagstiftningen skiljer sig i vissa aspekter, som exempelvis tydlighet och omfattning.   
 
4.4 Dokumentation   
 
I nedan avsnitt återkopplar vi till genomgången av dokumentationen i den teoretiska 
referensramen. Då dokumentationen är relativt omfattande och olik i de båda länderna, är 
denna del uppbyggd för att underlätta för läsaren. Till en början genomförs därför en 
redogörelse för Storbritanniens dokumentationskrav med en efterföljande analys. Analysen 
bygger på utdrag ur den brittiska skattelagstiftningen och från vägledningen på HMRC:s 
hemsida. Därefter genomförs en redogörelse för de tyska dokumentationskraven genom 
utdrag från den tyska skattelagstiftningen och en även här, en efterföljande analys. Denna del 
av studien avslutas med en jämförande analys mellan dokumentationen i de två länderna för 
att sammanfatta likheter och olikheter och tydliggöra för läsaren.  
 
4.4.1 Dokumentation i Storbritannien  
 
HMRC har publicerat vägledning i dokumentationsavseende som fastställer de typer av 
dokument som kan förväntas följas. Denna vägledning anges bygga på det som publicerats av 
OECD på området. Storbritanniens vägledning delar dokumentation till; register över 
primära bokföringen, register över justering av skatt, register över transaktioner med 
närstående företag och register över bevisning (Ernst & Young 201514). Nedan följer utdrag 
ur HMRC International Manual med avseende på dokumentation.  
 

Primary accounting records 
1. These are the records of transactions occurring in the course of the activities of a business 

that the business enters in its accounting system. 
2. These records are needed to produce accounts, and in particular a balance sheet and a 
statement of profit or loss, and need to be retained for any audit of the accounts. There are legal 

                                                
14		Ernst & Young, 2015 http://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/transfer-pricing-and-tax-
effective-supply-chain-management/2015-16-worldwide-transfer-pricing-reference-guide---united-kingdom  
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requirements concerning the time for which such records need to be retained. The requirements 
would still be necessary in the absence of any tax rules. 
3. These records include the results (in terms of value) of the relevant transactions. In the 
context of transfer pricing rules, these are the “actual” results. They may or may not be “arm’s 
length” results. 

 
(HMRC INTM483030) 

Tax adjustment records 
1. These are the records that identify adjustments made by a business on account of tax rules 

in order to move from profits in accounts to taxable profits, including the value of those 
adjustments. 

2. These adjustments might include the adjustment of “actual” results to “arm’s length” results 
on account of transfer pricing rules. 

(HMRC INTM483030) 
 

Records of transactions with associated businesses 
1. These are the records in which a business identifies transactions to which transfer pricing 

rules apply. 
 

HMRC INTM483030) 
Evidence to demonstrate an “arm’s length” result 
1. This is the evidence in which a business demonstrates that a result is an “arm’s length” 

result for the purpose of transfer pricing rules. 
 

(HMRC INTM483030) 
 
4.4.1.1 Analys av dokumentation i Storbritannien  
 
Storbritannien har olikt många andra internprissättningsregimer, inte utfärdat specifika 
förordningar gällande dokumentation som en skattebetalare är skyldig att förbereda för att 
stödja sin internprissättning. Storbritannien har istället föredragit att förlita sig på den 
allmänna regeln om självutvärdering som kräver att skattebetalare utfärdar och bevarar 
register som behövs för att fullständigt redovisa sin internprissättning. Det legala kravet är att 
ha dokumentation för att bekräfta överensstämmelse med de lagstadgade bestämmelserna om 
armlängdsprincipen (PwC 2015, s. 1039). Små och medelstora företag är undantagna och 
behöver inte dokumentera överrensstämmelser med armlängdsprincipen i vissa transaktioner. 
HMRC har publicerat vägledning i avseende med dokumentation, som fastställer de typer av 
dokument som HMRC istället kan förvänta sig att hålla. Denna vägledning anges bygga på 
det som publicerats av OECD och antas därför vara konsekvent med OECD:s riktlinjer. 
Innehåll och form på register och bevisning som ett företag ska göra tillgängligt för HMRC, 
har alltid som mål att demonstrera att resultaten av transaktioner med relaterade parter är 
bestämda för skatteändamål enligt internprissättningsregler, mer specifikt; 
armlängdsprincipen. Detta gäller tillämpningen av internprissättningsregler, både för 
gränsöverskridande transaktioner och inhemska transaktioner. Vidare vill HMRC inte att 
företag lider av oproportionerligt höga kostnader därav bör kunderna förbered och behålla 
sådan dokumentation som är rimlig med avseende på verksamhetens art, storlek och 
komplexitet eller av den relevanta transaktionen, men som adekvat demonstrerar att deras 
internprissättning sker utefter armlängdsprincipen. Denna princip anses vara konsekvent med 
kapitel 5 pt. 5.6 i OECD:s (2010, s. 183) riktlinjer för internprissättning. 
Internprissättningsdokumentationen består av en blandning av register och annan information 
och riktlinjer för dessa finns i International Manual.  
 
Register över den primära bokföringen är en del av dokumentationen som bör beaktas. Till 
detta räknas uppgifter om transaktioner som sker i samband med verksamheten i ett företag 
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som förs in i redovisningssystemen. Denna del kan i många fall kännas självklar då den är ett 
behov för att producera bland annat balansräkning och resultaträkning. Denna del av 
dokumentationen både kan och behöver inte vara i enlighet med armlängdsresultat. OECD har 
inom sina riktlinjer för dokumentation ingen vägledning gällande denna typ av 
dokumentation. OECD poängterar dock att dokumentationsskyldighet kan påverkas av 
bevisbördan i den relevanta jurisdiktionen (OECD 2010, s. 181).  
 
Ännu ett tillägg som Storbritannien gjort i sin vägledning av internprissättningsdokumentation 
är riktlinjer av register över justeringen av skatt. Dessa register ska identifiera justeringar 
gjorda av företag på grund av skatteregler för att flytta vinster till konton för skattepliktiga 
vinster. Register ska även innehålla värdet till följd av dessa justeringar. Vid justering av 
dessa konton kan det uppstå justeringar från faktiska resultat till armlängdsresultat på grund 
av internprissättningsregler. Man kan dock finna liknelser mellan denna vägledning från 
HMRC och OECD:s riktlinjer för dokumentation i kapitel 5 pt. 5.7. “Thus, while some of the 
documents that might reasonably be used or relied upon in determining arm´s length transfer 
pricing for tax purposes may be of the type that would not have been prepared or obtained 
other than for tax purposes, the taxpayer should expect to have prepared or obtained such 
documents […]” (OECD 2010, s. 183). Även denna dokumentation anses därmed haft 
inflytande från OECD:s riktlinjer.  
 
När det kommer till register över transaktioner med närstående företag blir liknelserna med 
OECD:s riktlinjer större. I Storbritannien skriver HMRC att företag ska i dessa register 
identifiera transaktioner till vilka internprissättningsregler gäller. Denna dokumentation är 
konsekvent med OECD:s riktlinjer där vi finner följande utdrag; ”An analysis under the arm's 
length principle generally requires information about the associated enterprises involved in 
the controlled transactions, the transactions at issue […]” (OECD 2010, s. 186). En skillnad 
mellan Storbritanniens dokumentation och OECD:s riktlinjer är i detta fall är att HMRC 
endast nämner transaktioner med närstående företag. OECD talar istället om kontrollerande 
transaktioner och menar även, till skillnad från Storbritannien, att det vid inhämtning av 
information från utländska närstående företag, finns potential för svårigheter. Vägledning 
inom dokumentation av dessa register leder oss till den viktigaste av HMRC:s riktlinjer, 
nämligen bevisning (Ernst and Young 201515).  
 
Dokumentation relaterat till bevisning om kongruens med armlängdsprincipen, följer OECD:s 
riktlinjer. HMRC har utgivit förslag på vad detta ska eller kan innehålla (Ernst & Young 
20155). I denna del av dokumentationen ska det tas fram bevis där ett företag demonstrerar att 
resultatet är ett armlängdsresultat till följd av interprissättningsregler, utefter OECD:s 
riktlinjer. Några av de vägledningar HMRC utgivit i International Manual och som följer 
OECD är; identifikationen av närstående företag med vilka transaktionerna är utförda, en 
beskrivning av företagets natur, avtalen mellan parterna, riskidentifiering, beskrivning av 
användandet av den mest lämpade prissättningsmetoden i enlighet med OECD och strategier, 
prognoser och konkurrensförhållanden. I denna del av dokumentationen ses likheter med 
innehållet i den tyska generella dokumentationen som det redogörs för nedan. Av HMRC 
International Manual kan man tydligt utläsa att dokumentation av bevisning bygger till största 
del på OCED:s riktlinjer. Det betonas även kontinuerligt att HMRC:s utgivningar inte är krav 
utan vägledning för dokumentation för att bevisa kontinuiteten med armlängdsprincipen. 
Vidare är Storbritanniens riktlinjer av dokumentation beroende av OECD:s riktlinjer för att 
kunna tolkas.   
                                                
15 Ernst & Young, 2015 http://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/transfer-pricing-and-tax-
effective-supply-chain-management/2015-16-worldwide-transfer-pricing-reference-guide---united-kingdom  
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4.4.2 Dokumentation i Tyskland  
 
Kapitel 90 i den tyska General Tax Code innehåller krav på dokumentation av 
internprissättning. Den tyska dokumentationen är uppdelad i två delar; generella 
dokumentationskrav och dokumentation av särskilda omständigheter (Ernst & Young 20155). 
Baserat på General Fiscal Code 1976 (Federal Law Gazette I p. 660) stiftar Federal Ministry 
of Finance det som följer. Nedan följer ett utdrag ur § 4, generella dokumentationskrav.  
 

In accordance with §§ 1 to 3, the taxpayer is obligated to prepare the following documentation to 
the extent it is the material for the examination of business relations within the meaning of § 90 
(3) General Fiscal Code: 
 
1. General information on shareholding relationships, business operations, and organisational 

structure:  
a) Illustration of shareholding relationships between the taxpayer and affiliated persons within 

the meaning of § 1 (2) no. 1 and 2 Foreign Tax Act with which he has business relations 
directly or via intermediary persons as of the beginning of the tax audit period and their 
changes until its end, 

b) Illustration of other circumstances that might constitute an “affiliation” within the meaning 
of § 1 (2) No. 3 Foreign Tax Act, 

c) Illustration of the organizational and operative group structure and their changes, including 
permanent establishments and participations in business partnerships,  

d) Description of the taxpayer´s fields of activity, e.g. services, manufacturing or distribution 
of assets, research & development; 

 
2. Business relations with affiliated persons: 
a) Illustration of the business relations with affiliated persons, summary of nature and scope of 

these business relations (e.g. purchase of goods, service, loan relationships and other 
provisions for use, cost allocations) and summary of the contracts underlying these business 
relations and their changes, 

b) Compilation (list) of essential intangible assets that the taxpayer owns and that he uses or 
grants for use within the scope of his business relation with affiliated persons; 

 
3. Functional and risk analysis: 
a) Information on the respective functions performed and risks borne by the taxpayer and his 

affiliated persons within the scope if their business relations and their changes, on essential 
assets employed, on the contractually agreed terms and conditions, on business strategies 
selected and on important market and competitive conditions, 

b) Description of the value-added chain and description of the taxpayer´s contribution to the 
added value compared to that of affiliated persons whom he has business relations with; 

 
4. Transfer pricing analysis: 
a) Description of the transfer pricing method applied, 
b) Justification if the suitability of the method applies, 
c) Documents about the calculations while applying the selected transfer pricing method, 
d) Editing of prices or financial data of unrelated enterprises on which the comparison was 

based and documents on adjustment calculations carried out.  
 

(Federal Law Gazette I p. 660, Översättning: Kratzer & Blesgen 2012) 
 
Nedan följer ett utdrag ur § 5, dokumentationskrav av särskilda omständigheter.  
 

1To the extent that the kinds of special circumstances specified in sent. 2 are relevant to the 
agreed business relations of the taxpayer or he refers to special circumstances to demonstrate 
that his contracted business relations are at arm´s length, the taxpayer is obliged to provide 
documentation about these circumstances as required by §§ 1 to 3. 2Depending on their 
circumstances in the individual case, the following documentation may be required: 
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1. Information on changes in business strategies (e.g. market share strategies, selection of 

distribution channels, management strategies) and on other special circumstances… 
 
2. In cases of allocation the contracts, where applicable including appendices attachments and 

additional agreements, documentation on the application of the allocation key and the 
anticipated benefit for all participants…  

 
3. Information on advance pricing agreements or transfer pricing arrangements of foreign tax 

administrations toward or with the taxpayer… 
 
4. Documentation on price adjustments carried out by the taxpayer, even if these result from 

transfer pricing adjustments or advance rulings of foreign tax authorities issued to affiliated 
persons of the taxpayer; 

 
5. Documentation if the causes of losses and of measures that the taxpayer or affiliated persons 

took to overcome the loss situation in cases where the taxpayer has shown tax losses in 
more than three consecutive business years from business relations with affiliated persons; 

 
6. In cases of changes of functions and risks as specified in § 3 (2), documentation on research 

projects and current research activities that might be connected to a change of a function 
and took place or were completed within the three years prior to implementing the 
functional change… 

 
(Federal Law Gazette I p. 660, Översättning: Kratzer & Blesgen 2012) 

 
4.4.2.1 Analys av dokumentation i Tyskland  
 
Olikt många andra länder har Tyskland etablerat detaljerad internprissättningsreglering 
gällande dokumentation, relativt sent. Detta skedde först år 2000 då Tyskland startade en 
process för förstärkning av dokumentationskraven genom framtagning av ett utkast och 
uppdatering av dess administrativa regleringar (Bremer & Engler 2004, s. 17). De tyska 
reglerna ställer sedan dess krav på dokumentation om uppgifter av gränsöverskridande 
transaktioner med relaterade parter. Utöver detta ställs även krav på den ekonomiska och 
rättsliga grunden för fastställandet av armlängdsprincipen vid prissättningar och andra 
affärsvillkor (PwC 2015, s. 474). Utdragen bidrar med information om att en skattebetalare är 
förpliktad att förbereda nämnd dokumentation i den mån det är material för granskning av 
affärsrelationer, i enlighet med skattelagen. Ovan utdragen vägledning är bindande tolkning 
av typ, innehåll och omfattning av dokumentation som krävs och innehåller detaljerad 
information om vad som ska göras tillgängligt inom interprissättningsdokumentation. Det 
skiljer sig tydligt att tyska riktlinjer är tydligt skrivna i paragrafer och ska följas endast enligt 
dessa. Tyska skattemyndigheter anser dock att de tyska interprissättningslagarna och 
förordningar generellt sett är konsistenta med OECD:s riktlinjer.  
 
I de generella dokumentationskraven kan man finna större likheter med OECD. I de tyska 
generella dokumentationskraven vill skattemyndigheter ha generell information om 
aktieinnehavande relationer, affärsverksamheten och organisationsstruktur efter instruktioner i 
pt. 1 a-d. Denna typ av dokumentation ska vara av illustrerande och förtydligande natur för att 
ge skattemyndigheten en övergripande bild av företagets relation och struktur. 
Dokumentationskraven i denna punkt är krävande och tydligt utformade till skillnad från 
OECD där det inte finns några rekommendationer om dokumentation av sådan natur. OECD 
försöker inte i sina riktlinjer bilda generell bild av företagets affärsrelationer i det mån tyska 
lagen säger. I pt. 2 av dokumentationen kräver tyska skattemyndigheter dokumentation av 
affärsrelationer med närstående företag. Detta i form av sammanfattning av omfattningen av 
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dessa affärsrelationer och sammanställning av väsentliga immateriella tillgångar som den 
skatteskyldige äger och som den använder inom ramen för sin relation med närstående 
personer. Här finns likheter med OECD där riktlinjerna innehåller vägledning om att det är 
lämpligt att ta fram översiktlig information om det närstående företaget, strukturen av 
företaget och nivån av den skatteskyldiges transaktioner med det närstående företaget 
(exempelvis användandet av immateriella tillgångar). OECD lägger till skillnad från tyska 
skattemyndigheter vikt vid dokumentation av specifika transaktioner snarare än generell 
dokumentation.  
 
I 4 § p. 3 i de tyska skattelagarna ställs krav på dokumentation i form av funktionell 
riskanalys. Riskanalysen ska innehålla information om respektive utförda funktioner och 
risker som bärs av den skatteskyldige och dennes närstående personer inom ramen för deras 
affärsrelation. Detta menar den tyska skattelagstiftningen kan innebära förändringar i de 
avtalade villkoren, om affärsstrategier som valts och viktig marknad och konkurrens. I denna 
punkt kan vi finna likheter med OECD:s riktlinjer. Kapitel 5 p. 5.23-5.24 i OECD:s riktlinjer 
(2010, s. 188) innehåller liknande vägledning för denna typ av dokumentation. OECD talar 
om information om utförda funktioner som kan vara användbara vid en riskanalys, vilken 
företas utföras för att tillämpa armlängdsprincipen. OECD tillägger dock risker som 
förändring i kostnad, pris eller aktier, risker relaterade till framgång och nedgång i forskning 
och utveckling och finansiella risker. Det kan trots detta konstateras att de tyska kraven på 
dokumentation av funktionella riskanalyser är konsekventa med OECD:s riktlinjer. Den sista 
punkten i § 4 i den tyska skattelagstiftningen kan konstateras ha båda likheter och skillnader 
med OECD:s riktlinjer. I denna del av dokumentationen ska företag genomföra en 
internprissättningsanalys genom; en beskrivning av internprissättningsmetoder som använts, 
motiv till lämpligheten av dessa, dokumentation av beräkning av internpriserna utefter 
använda metoder och justerade priser, eller finansiella uppgifter om orelaterade parter på 
vilka jämförelsen baserats och dokument av beräkning av genomförda justeringar. Likheterna 
ligger i dokumentationen av använda interprissättningsmetoden och motiven till lämpligheten 
av dessa där OECD i sina riktlinjer nämner att sådan dokumentation kan vara användbar för 
skattemyndigheter. OECD talar dock endast om dokumentation som förklarar hur 
internprissättningsmetoderna bestämts och inte om dokumentation av beräkningar. Ytterligare 
en skillnad är det tyska kravet på dokumentation av justering av priser vilket inte finns med i 
OECD:s riktlinjer.  
 
Den andra delen av de tyska dokumentationskraven finns i 5 § och handlar om dokumentation 
av särskilda omständigheter. Den tyska skattelagstiftningen innebär att i den mån särskilda 
omständigheter är relevanta för överenskomna affärsrelationer eller om den skatteskyldige 
refererar till särskilda omständigheter för att demonstrera att affärsrelationerna sker enligt 
armlängdsprincipen, är skattebetalaren skyldig att förse dokumentation av dessa 
omständigheter. Federal Ministry of Finance menar dock att olika typer av dokumentation kan 
krävas beroende på omständigheter. Dokumentation som kan komma att krävas är till 
exempel; information om förändringar i strategier, dokumentation på prisförändringar som 
utförs av skattebetalaren, orsaker till förluster från interna transaktioner och förändringar i 
funktion och riskanalyser. Även OECD talar om dokumentation av särskilda händelser i sina 
riktlinjer. Enligt OECD:s riktlinjer kan information om särskilda omständigheter vara 
användbart att ha med i dokumentationen. OECD menar att man ska dokumentera särskilda 
omständigheter som detaljer gällande transaktioner som haft en påverkan på bestämmandet av 
armlängdspriser. I detta fall kan dokumentation vara hjälpsam för att förklara relevant fakta. 
Andra speciella omständigheter som OECD tar upp är relevant information om strategier, 
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även dessa likt de tyska kraven. Den tyska skattelagstiftningen kan därför i detta fall antas 
konstant med OECD:s riktlinjer. 
 
4.4.3 Jämförande analys av dokumentation i Storbritannien och Tyskland 
 
Vid tolkning av både Storbritanniens och Tysklands lagtexter och förordningar med avseende 
på dokumentation, identifierades både likheter och skillnader. Skillnaderna är större än 
likheterna och kommer därför att dominera denna analys. Viktiga likheter är till en början att 
de båda länderna har tillgänglig vägledning och tillämpar båda dokumentation i sin 
internprissättning. Både Storbritannien och Tyskland har ett legalt krav att ha dokumentation 
för att bekräfta överrensstämmelse med de lagstadgade bestämmelserna om 
armlängdsprincipen. Ännu en likhet mellan de två länderna är dokumentationen av 
information om närstående företag där det i båda Storbritannien och Tyskland ingår i 
rekommendationerna att förse skattemyndigheter med sådan information. 
 
En stor skillnad mellan dokumentationen i de två länderna är att det legala kravet i 
Storbritannien slutar vid dokumentationen för att bekräfta de lagstadgade bestämmelserna om 
armlängdsprincipen. Fortsättningen på dokumentationen finns på HMRC:s hemsida och 
består av vägledning snarare än lagstiftning. Storbritannien har därmed inte utfärdat specifika 
förordningar utan använder sig av OECD:s riktlinjer för att bygga vägledning för företag att 
använda sig av vid sin dokumentation av internprissättning. Därmed anges brittiska 
dokumentationen bygga på det som publicerats av OECD. Tyska skattebetalare är till skillnad 
från brittiska, förpliktade att förbereda ovan nämnd dokumentation. De tyska bestämmelserna 
är inte skrivna utifrån OECD men tyska skattemyndigheter anser ändå att lagarna och 
förordningarna generellt sett är konsistenta med OECD:s riktlinjer. Ytterligare en olikhet 
mellan länderna är Storbritanniens undantag från dokumentation som gäller små och 
medelstora företag. Tyska lagar förespråkar inte för några skiljaktigheter mellan företag i det 
fall. Brittiska skattebetalare rekommenderas spara register över den primära bokföringen. 
Sådana typer av register är i många fall obligatoriska då de används vid revision av företaget. 
Dessa rekommendationer finns inte nedskrivna i den tyska skattelagstiftningen gällande 
dokumentation, likt skrivelserna i de brittiska riktlinjerna, vilket uppmärksammar ännu en 
skillnad mellan de bådas interprissättningsregel. Vidare ses skillnad gällande Storbritanniens 
rekommendationer om register över justering av skatt. Tyska skattemyndigheter kräver istället 
dokumentation av justering av priser.  
 
De tyska generella dokumentationskraven skiljer sig alltså från de brittiska vägledningarna. 
Ytterligare skillnader är de tyska kraven på funktionell riskanalys där en motsvarighet kan 
finnas i OECD:s riktlinjer, men inte i Storbritanniens vägledning. Dock nämner HMRC 
riskidentifiering i sin dokumentation om bevisning som kan jämföras med de tyska kraven. 
Även Tysklands internprissättningsanalys skiljer sig från den brittiska bevisningen i form av 
innehåll. Ännu en stor skillnad är de tyska kraven på dokumentation av särskilda 
omständigheter som inte finns i de brittiska vägledningarna. 
 
4.5 Redovisningstraditioner  
 
I nedanstående avsnitt genomförs en analys av studieobjekten med avseende på 
redovisningstradition. Detta för att utreda vilka egenskaper som karaktäriserar studieobjektens 
redovisningstradition och därmed placera dessa i matrisen. Med utgångspunkt för 
redogörelserna för respektive tradition från referensramen, klassificeras länderna tillsammans 
med OECD. Klassificeringen av objekten sker enligt studiens utvärderingsmodell.  
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4.5.1 Analys av Storbritanniens redovisningstradition 
 
Storbritannien är ett av de länder som genom tiderna klassificerats som ett typiskt land att 
karaktäriseras av den anglosaxiska redovisningstraditionen (Nobes 1999). Nobes har utöver 
Storbritannien, i sina modeller även klassificerat USA och andra engelsktalande länder som 
anglosaxiska. Vi har därför i ett tidigt skede och med bakgrund av tidigare studier haft som 
hypotes att Storbritannien kommer att placeras som anglosaxisk. Genom att vidare ha den 
teoretiska referensramen i hänsyn har vi kunnat styrka den hypotesen och analysera våra 
resultat. Skillnaderna mellan redovisningstraditionerna i världen har berott på flera aspekter. 
Forskare som Nobes (1986) talar om att legala system ska ha haft en stor betydelse i 
utformningen av redovisningstraditionen. I Storbritannien ses inte redovisningen som en lag 
utan vikten ligger vid professionalitet där forskning har en stor påverkan på redovisningens 
normer. Finansieringen av företag är ännu en viktig aspekt att ta till hänsyn vid analys av 
redovisningstradition. I Storbritannien finansieras företag av privata och institutionella 
aktieägare och investerare. Redovisningen är därför anpassad efter intressenterna och det är 
även de som är mottagarna av den finansiella informationen. En annan påverkan på 
redovisningens mångfald och som är viktig i denna studie är skatten. I länder som tillhör den 
anglosaxiska traditionen är beskattning inte en bestämmande faktor över redovisningen 
(Smith 2006, s. 69; Knutsson, Norberg & Thorell 2012, s. 20). Detta leder till att företag i sin 
tur kunnat tillgodose marknadens krav på information i större grad. Länder som präglas av 
den traditionen kar därför skapat sina egna regler och normer för en rättvisande bild. Detta är 
även fallet för Storbritannien.  
 
Utifrån ovanstående diskussion har vi använt oss av vår matris, figur 2, för att placera in var 
Storbritannien befinner sig i förhållande till redovisningstradition och kopplingen mellan 
redovisning och beskattning. Vi har kunnat dra slutsatsen att Storbritannien är ett typiskt land 
att karaktäriseras av den anglosaxiska redovisningstraditionen. Storbritannien har även 
rättvisande bild som en övergripande princip vilket tolkas innebära att det ska vara tillåtet att 
avvika från både lagar och standarder om nödvändigt, för att avbilda företaget med en 
rättvisande bild (Smith 2006, s. 70). Vi har med den slutsatsen placerat Storbritannien som att 
redovisningen i sin tur styr beskattningen till större del än vad beskattningen styr 
redovisningen. Placeringen blir högt upp på den lodräta axeln och långt ut till höger på den 
horisontella axeln.  
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Figur 2 – Inplacering av Storbritannien 
 
4.5.2 Analys av Tysklands redovisningstradition 
 
En annan redovisningstradition som präglat större delen av Europa är den kontinentala 
redovisningstraditionen. Traditionen är även känd som den europeiska modellen och utöver 
europeiska länder karaktäriserar den även Japan. Storbritannien är ett undantag från den 
europeiska modellen tillsammans med andra engelsktalande länder där 
redovisningstraditionen skiljer Tyskland och Storbritannien åt. Tyskland är till skillnad från 
Storbritannien byggt på ett rättssystem från romersk rätt och där redovisning bara är en annan 
del av lagen och som kräver detaljerade lagstadgade regler (Nobes 1986, s. 8). Ännu en 
skillnad mellan Tyskland och Storbritannien som påverkat skillnader i redovisning är 
finansieringen. Till skillnad från Storbritannien finansieras tyska företag till största del av 
banker och är även mer beroende av lånefinansiering. Banker är därför de största användarna 
av den finansiella informationen. En sista viktig skillnad är som tidigare nämnt 
beskattningens påverkan på redovisningen. Skillnaden uppkom efter första världskriget då 
Tyskland hade ett behov av att anpassa sin redovisning utefter syftet med beskattning. Smith 
(2006, s. 69) menar att i kontinentala länder har skattereglerna kommit att styra de värderingar 
som tillämpas i redovisningen. Det finns alltså en stark koppling mellan företagsbeskattningen 
och företagens redovisning.  
 
Vi har med hänsyn diskussionen ovan har vi valt att placera Tyskland i vår matris, figur 3 
nedan. Slutsatserna vi dragit är att Tyskland är ett typiskt land att karaktäriseras av den 
kontinentala redovisningstraditionen. Vidare menar flera forskare (Nobes 1986; Smith 2006; 
Knutsson, Norberg & Thorell 2012) att beskattningen har en stor påverkan på redovisningen. 
Därför placerar vi Tyskland långt ner på den lodräta axeln och långt in till vänster på den 
horisontella axeln. 
 
 



 

 52 

 
 
Figur 3 – Inplacering av Tyskland 
 
4.5.3 Analys av OECD:s riktlinjer med avseende på redovisningstradition 
 
De internationella beskattningsprinciperna vi talat om i vår studie har valts av OECD:s 
medlemsländer för att säkra den lämpliga skattebasen i varje jurisdiktion och undvika 
dubbelbeskattning. Dessa riktlinjer är menade att vara en sammanställning av tidigare 
utgivelser av OECD som adresserar internprissättning och andra relaterade skatteproblem 
med respekt för multinationella företag (OECD 2010, s. 20). I dessa riktlinjer läggs fokus på 
att appliceringen av armlängdsprincipen för att utvärdera internprissättningen av närstående 
företag. OECD:s medlemsländer rekommenderas att använda dessa riktlinjer i deras inhemska 
internprissättningsmetoder och skattebetalare rekommenderas att använda dessa riktlinjer i 
skattessyfte för att bedöma om deras internprissättning uppfyller armlängdskraven (OECD 
2010, s. 20).  
 
Genom att analysera OECD:s riktlinjer, har vi tydligt kunnat utläsa att dessa endast är 
rekommendationer att följa i kombination med inhemska lagar. Det enda bindande kravet är 
att tillämpa armlängdsprincipen, valet av metod anses av OECD vara självständigt. OECD 
nämner även att skattemyndigheter rekommenderas att ta hänsyn till skattebetalarens 
bedömning av applikationen av armlängdsprincipen i deras utvärderingspraktik och att ta 
detta till hänsyn sina analyser av internprissättning från det perspektivet (OECD 2010, ss. 20-
21). Även detta trycker på stor flexibilitet och förståelse för olika typer av tolkningar för att 
bevisa sin internprissättning. OECD (2010) försöker hitta en balans mellan skattebetalares och 
skattemyndigheters intressen på ett sätt som är rättvist för båda parter och menar därför att det 
är nödvändigt att beakta alla aspekter av systemet som är relevanta för internprissättningen.  
 
För att kunna placera OECD:s riktlinjer i vår matris har vi till en början klassificerat OECD:s 
riktlinjer enligt princip- och regelbaserat. Vi har med diskussionen ovan kunnat konstatera att 
OECD:s riktlinjer är principbaserade, därav klassificeringen nedan i figur 4. Vi kan från 
tidigare diskussioner även klassificera anglosaxisk och kontinental redovisningstradition 
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utifrån regel- och principbaserad redovisning. Detta illustreras i figuren nedan. Viktigt att 
betona i detta fall är att vår klassificering syftar till att placera endast de riktlinjer som vi 
undersökt i studien. Det är därmed inte en klassificering av hela organisationen OECD. 
 

 
Figur 4 – Klassificering regel- och principbaserad redovisning 
 
Vidare har vi utifrån vår klassificering ovan kunnat placera in OECD:s riktlinjer i vår matris. 
Vi har i vår analys kommit fram till att en anglosaxisk tradition präglas av principbaserad 
redovisning. Eftersom även OECD:s riktlinjer klassificerats som präglad av principbaserad 
redovisning har vi kunnat konstatera att riktlinjerna i det anspråket liknar den anglosaxiska 
redovisningen. Detta leder oss till placeringen av OECD:s riktlinjer tillsammans med länderna 
i vår matris, se figur 5. 
 

 
Figur 5 – Inplacering OECD:s riktlinjer, Storbritannien och Tyskland 
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5. Diskussion  
 
5.1 Inledning 
 
I detta avsnitt genomför vi en avslutande diskussion och reflektion kring den genomförda 
studien. Diskussionen behandlar samtliga områden från analysen och kombineras med 
funderingar, i koppling till studien, som vi vill framföra för läsaren.  
 
5.2 Diskussion 
 
Både Storbritannien och Tyskland var två av länderna som var med och skrev på 
konventionen som bildade OECD 1961. Genom OECD:s arbete framtogs de internationella 
internprissättningsriktlinjerna som syftar till att hjälpa skattemyndigheter världen över genom 
vägledning i tillämpningen av armlängdsprincipen. Trots att målet är en gemensam 
användning och en enhetlig tillämpning av armlängdsprincipen finns skillnader i 
medlemsländers tillämpning av de rekommenderade riktlinjerna. Detta kan innebära 
konflikter, kostnadssamma processer och tvister mellan företag och skattemyndigheter, varför 
vi fann det intressant att undersöka potentiella skillnader mellan två stormakter i Europa. 
Strävan efter att ha allt mer enhetliga internationella standarder mellan företag tros inte 
överväga vikten av att följa den redan starkt etablerade redovisningstradition som präglar 
landet. Man kan alldeles för snabbt dra slutsatsen att eftersom OECD är ett internationellt 
normgivande organ, att dess riktlinjer tillämpas fullt ut och präglar alla medlemsländer. Efter 
genomförd analys kan vi dock konstatera att det är länders val att anpassa OECD:s riktlinjer 
utefter de etablerade skattelagarna som finns i jurisdiktionerna och även länderna som har en 
påverkan på OECD:s utformning av dessa.  
 
I vår studie har vi klassificerat länders regelverk och OECD utefter redovisningstradition och 
regel- och principbaserad redovisning. Detta för att uppfylla syftet med att identifiera om 
potentiella skillnader beror på klassificering. Vår analys och empiri har mynnat ut i nedan 
figur 6, där vi för att underlätta för läsaren, placerat länder, redovisningstraditioner och 
OECD:s riktlinjer utefter regel- och principbaserad redovisning. Figuren har även som syfte 
att skapa en helhetsbild för läsaren att förstå dragna slutsatser i kommande kapitel.  
 
 

 
Figur 6 – Klassificering länder, OECD, redovisningstradition efter regel- och principbaserat 
 
Vid vår analys av hur internprissättningsmetoderna som utgivits av OECD, tillämpas av de 
valda studieobjekten har vi funnit både likheter och skillnader. Till en början analyserade vi 
armlängdsprincipen som vi snabbt kunde återfinna i både tysk och brittisk lag. I båda länder 
var armlängdsprincipen lagstadgad i den nationella lagstiftningen vilket troligen kan bero på 
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att den är grundläggande för riktlinjerna och en nödvändighet för samarbete mellan 
skattejurisdiktioner vid gränsöverskridande transaktioner. Innebörden i respektive lands 
utformning är densamma trots vissa avvikelser som undantag för små och medelstora företag i 
de brittiska riktlinjerna. Det är av stor vikt för länderna att internprissättningen sker på samma 
villkor för oberoende företag som för närstående företag. 
 
Tyskland har till skillnad från Storbritannien varit specifika och tydliga i sin vägledning och 
reglering av internprissättning. Storbritannien har istället till största del hänvisat till OECD:s 
riktlinjer och även återkommande tryckt på vikten av nödvändigheten av OECD:s riktlinjer 
för att på ett korrekt sätt kunna tolka den brittiska vägledningen. Det är med andra ord viktigt 
att ha de internationella riktlinjerna som manual vid tolkning av HMRC:s utgivelser. Det kan 
argumenteras för att detta beror på den principbaserade ståndpunkten som brittisk redovisning 
har och som karaktäriserar en anglosaxisk redovisningstradition, där frikopplade 
värderingsregler används. I det anspråket är normgivning och redovisningsprofession av stor 
vikt för att utforma regler och principer. Tyskland däremot, är drivet av ett stort samband 
mellan redovisning och beskattning där redovisningen baseras på beskattningen. Därav den 
regelbaserade redovisningen med specifika och tydliga utgivelser av reglering inom området. 
Ett tydligt exempel på detta är utformningen av dokumentationen i de två länderna. I 
Tyskland är dokumentation av internprissättning ett krav vid tillämpning av internpriser som 
skattebetalaren är obligerad att upprätta. Detta är således inte fallet i Storbritannien utan 
dokumentation blir ett krav vid skattemyndigheters begäran av en sådan. Storbritanniens 
hänvisning kan således även den tolkas som tvingande, men utformningen av vägledningen 
har en stor skillnad på betoningen av kravet. Vidare är kraven på dokumentation tydliga med 
instruktioner med minimalt tolkningsutrymme i de tyska hänvisningarna. Tolkningsutrymmet 
är istället betydligt större i den brittiska vägledningen där vikten inte ligger i att rättfärdiga in 
internprissättning i lika omfattning. Vid analys av dokumentationskraven var även här 
redovisningstradition av stort intresse. Vi tror att den regel- och principbaserade 
redovisningen även i denna aspekt påverkar vägledningen.  
 
Efter genomförd studie har vi sett att både Tyskland och Storbritannien tillämpar analyserade 
internprissättningsmetoder. Analysen har bidragit med uppfattningen att tyska 
internprissättningsreglerna är striktare reglerade. Denna uppfattning har vi fått till följd av den 
komparativa studien då vi satt två länder i relation till varandra och jämfört lagtexterna och 
hänvisningarna inom området internprissättning. Storbritanniens vägledning är till största del 
uppbyggd på OECD:s vägledning till skillnad från Tysklands, vilket är ännu en orsak till vår 
uppfattning om en striktare reglering i Tyskland. 
 
Utifrån analys av de områden inom OECD:s riktlinjer som vi behandlat i vår studie anser vi, 
trots de internationella internprissättningsriktlinjerna, att det finns stora skillnader i 
tillämpningen av dessa. Därför finner vi ett fortsatt behov av standardisering inom området 
för OECD att uppnå målet med riktlinjerna.  
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6 Slutsats 
 
6.1 Inledning 
 
I det sjätte kapitlet redogörs för de slutsatser som dragits för studien. Slutsatserna är baserade 
på studiens analys och matris. Vi har genomfört en komparativ studie genom att undersöka 
respektive lands hänvisning och lagstiftning. Detta har lett oss till att utifrån vår analys kunna 
placera studieobjekten i vår matris. I detta kapitel förtydligar vi slutsatserna genom en 
sammanställning av studieobjekten i matrisen. Vi ger även förslag på vidare forskning och 
avslutar kapitlet med en skildring av studiens praktiska bidrag.  
 
6.2 Slutsatser 
 
Syftet med studien har varit att undersöka hur Storbritannien, med anglosaxisk redovisning, 
och Tyskland, med kontinental redovisning, tillämpar OECD:s riktlinjer med avseende på 
internprissättning. Detta för att undersöka huruvida det finns en skillnad i tillämpningen av 
riktlinjerna mellan länder som präglas av var sin redovisningstradition. För att göra det 
möjligt att uppfylla syftet har det genomförts en komparativ studie mellan de två länderna. 
Studien har genomförts genom att, till en början, redogöra för valda områden inom OECD:s 
riktlinjer, vilka innefattas av kapitel I armlängdsprincipen, kapitel II 
internprissättningsmetoder och kapitel IV dokumentation. Vidare har den komparativa studien 
genomförts genom granskning av tyska och brittiska lagar och hänvisningar inom området 
internprissättning och jämförts i förhållande till varandra och OECD:s riktlinjer. 
 
Kapitel I i OECD:s riktlinjer innefattas av armlängdsprincipen vilken är kärnan inom 
internationella standarder gällande internprissättning. Armlängdsprincipen har kunnat 
återfinnas inom både tysk och brittisk lagstiftning där den benämns Arm’s Length Principle i 
de båda skattelagstiftningarna. Det kan konstateras att det råder harmonisering av 
tillämpningen av OECD:s riktlinjer mellan Tyskland och Storbritannien. De tyska och 
brittiska lagarnas syfte har stora likheter och kan likställas med den armlängdsprincip som 
utfärdats av OECD. Den slutsats som kan dras är därmed att armlängdsprincipen är en 
förutsättning att förhålla sig till i de båda länderna vid internprissättning vid 
gränsöverskridande transaktioner, både för företag och skattemyndigheter.  
 
OECD rekommenderar företag att använda sig av den mest lämpade metoden vid val av 
internprissättningsmetod. Vikten ligger vid att välja internprissättningsmetod som är i enighet 
med armlängdsprincipen. Både de tyska och de brittiska hänvisningarna av 
internprissättningsmetoder är lika varandra och OECD:s riktlinjer till utformning och syfte. 
Det råder alltså delvis harmoniering i det anseendet. Skillnaden ligger i tillämpningen av de 
internationella riktlinjerna där den brittiska vägledningen kräver större stöd av OECD:s 
riktlinjer, till skillnad från den tyska hänvisningen som till största del redan är välformulerad 
och strikt med en tydlig hierarki vid val och tillämpning av internprissättningsmetod. 
Slutsatsen som kan dras är att Storbritannien är i större behov av OECD:s riktlinjer vid val av 
prissättningsmetod, och därmed harmoniserar med OECD till större utsträckning än Tyskland.  
 
I kapitel IV i OECD:s riktlinjer finns riktlinjer gällande dokumentation. Vägledning om 
dokumentation kan återfinnas i både Storbritannien och Tyskland där det i de båda länderna är 
legalt krav att ha dokumentation som kan bekräfta enligheten med armlängdsprincipen. 
Vidare, i överrensstämmelse med riktlinjerna från OECD, ska företag i de båda 
medlemsländerna förse skattemyndigheter med information om närstående företag. Den 
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största skillnaden mellan dokumentationskraven i Tyskland och Storbritannien är det legala 
kravet. I Storbritannien slutar det legala kravet vid dokumentationen för att bekräfta 
överensstämmelse med armlängdsprincipen. Vägledningen därefter är endast vägledning som 
till största del baseras på OECD:s riktlinjer. Därmed anges brittiska dokumentationen bygga 
på det som publicerats av OECD. I Tyskland är företag som tillämpar internprissättning 
förpliktade att förbereda all form av dokumentation som nämns i skattelagstiftningen. 
Dokumentationskravens uppbyggnad i de båda länderna har skiljt sig till största del jämfört 
med andra områden som behandlats i studien. Trots olikheter anses innehållet och syftet med 
dokumentationskraven i både Tyskland och Storbritannien harmonisera med delar av 
dokumentationskraven i OECD:s riktlinjer. Storbritannien är därmed landet som utformat sin 
reglering inom internprissättningsområdet, till största del utefter OECD:s riktlinjer. 
Hänvisningarna i den brittiska skattelagstiftningen bygger på rekommendationer som ska 
tolkas i samband med de internationella riktlinjerna. Den tyska hänvisningen bygger däremot 
på lagstiftning och strikta regleringar. Slutsatsen blir därmed att Storbritannien förlitar sig på, 
och därmed tillämpar, OECD:s riktlinjer i större utsträckning än Tyskland.  
 
Vår studie visar att OECD:s riktlinjer är ett principbaserat regelverk. Därmed är även 
Storbritanniens regler avseende internprissättning principbaserade. Eftersom Storbritannien är 
principbaserat, där professionalitet och anpassningsbarhet är en nödvändighet för 
redovisningstraditionen, blir avspeglingen av riktlinjerna från OECD därför naturlig. Studien 
visar även att Tysklands internprissättningsregler är regelbaserade vilket i sin natur skulle 
innebära en nödvändighet att anpassa OECD:s riktlinjer utefter ett regelbaserat regelverk.  
 
Slutsatser som dras blir därmed att Storbritannien tillämpar OECD:s riktlinjer med direkt 
avspegling av OECD. Vidare tillämpar Tyskland OECD:s riktlinjer genom att anpassa och 
justera riktlinjerna utefter den nuvarande skattelagstiftningen i Tyskland. Det råder därmed 
skillnader i tillämpningen av OECD:s riktlinjer mellan de två länderna. Vi har därför dragit 
slutsatsen att redovisningstraditionerna anglosaxisk och kontinental, som berörs i denna 
studie, i hög grad påverkar implementeringen av internationell skattereglering.  
 
6.3 Förslag till vidare forskning 
 
Vi har i vår studie behandlat Storbritannien och Tyskland vilka präglas av anglosaxisk 
respektive kontinental redovisningstradition. Under vår studie har det uppkommit potentiella 
föremål för vidare forskning. Genom att undersöka fler medlemsländer, vilka kännetecknas av 
anglosaxisk och kontinental redovisningstradition, hade vidare forskning kunnat styrka våra 
slutsatser samt ge en mer generell bild om redovisningstraditioners relation till tillämpning av 
riktlinjerna. Vidare forskning hade kunnat jämföra hur medlemsländer som präglas av olika 
redovisningstraditioner tillämpar områden inom OECD utöver internprissättning med syfte att 
undersöka traditionernas likheter och skillnader ytterligare. 
 
6.4 Praktiska och teoretiska bidrag  
 
Studien vi genomfört bidrar med en omfattande redogörelse för hur två stormakter tillämpar 
OECD:s riktlinjer med avseende på internprissättning. Studien bidrar därigenom med en 
redogörelse för hur dessa riktlinjer och ger en mer omfattande förståelse om ämnet 
internprissättning. Studien visar hur man kan klassificera stormakterna utefter anglosaxisk 
och kontinental redovisningstradition och hur denna klassificering kan identifieras i länders 
skattemässiga regler och principer inom internprissättningsområdet. Därmed undersöks i 
studien hur redovisningstraditionen påverkar implementeringen av internationella 
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skatteprinciper. Vår genomförda analys har granskat samtliga områden från referensramen för 
att undersöka hur OECD:s riktlinjer implementerats i de valda studieobjekten. Genom 
granskning av studieobjekten har studien kunnat bidra med en bättre förståelse för Tysklands 
och Storbritanniens skattelagstiftning och hur denna är utformad inom området.   
 
Teoretiskt bidrar vår studie med att bekräfta att OECD:s riktlinjer implementeras i tyska och 
brittiska lagstiftningar i olika omfattning. Vi ser att redovisningstradition har en påverkan på 
implementeringen och tillämpningen av riktlinjerna trots att det i många fall råder 
harmonisering. Detta leder oss till slutsatsen att eftersom internprissättning kräver ett 
samarbete mellan jurisdiktioner, finns ett behov av ökad standardisering inom området.   
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