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Abstract 

 
Increased globalization stimulates international trade in many ways. It has led to increased 

importance of transfer pricing. However, there is a need to address several issues that have 

arisen since a transfer price affects the organization's profit or loss due to tax consequences 

and incentives from management. Although the guidelines known as TPG are drafted by the 

governments in members’ states, these guidelines are not mandatory. The system allows for 

subjectivity in transfer pricing. The problem is can be demonstrated by comparing the 

accounting traditions and their possible impact on transfer pricing in Sweden and the UK.  
  

The purpose of the study is to investigate how Sweden's and Britain's accounting traditions 

affect the countries' interpretation of the TPG. The tax authorities of these countries, the 

Swedish Tax Agency and HMRC, have each issued a guide and an internal manual on 

transfer pricing, which explains the authorities’ interpretation of the TPG. The aim of the 

study is to make a comparative analysis of these guides and internal manuals to see if and 

how the countries’ interpretation of the TPG differ due to the countries’ accounting traditions.  

Further, the study is a content analysis of qualitative nature and the data used has been 

extracted from the authorities' guide and internal manual, as well as the legislation of each 

country in certain areas. The aim of the study is to investigate four areas of transfer pricing, 

the authorities' reference to current law, the arm's length principle, pricing methods and 

evidence procedures. The research model used in this study has been developed from 

Johanssons (2010) model regarding substance over form. The resarch model together with the 

theoretical reference framework have served as a tool in the analysis of how accounting 

traditions in each country affect the interpretation of TPG. 

 

The study’s conclusion indicates that there are elements of accounting traditions in each 

country’s interpretation of TPG. Both the UK and Sweden refer to the OECD repeatedly but 

the study has resulted in some differences highlighting the fact that the countries have 

different accounting traditions. In the Swedish Tax Agency’s guidance, the result identifies 

certain elements of the continental accounting tradition that Sweden is characterized by, it 

also finds elements of the rule-based approach as well as traces of the legal system code law 

that characterizes Sweden. Likewise, the result also shows that Britain's accounting traditions 

appear in HMRC's interpretation of TPG. There are elements of Anglo-Saxon tradition, the 

principle-based approach, and also traces of their legal system common law. The study 

contributes to an increased understanding of how national accounting traditions affect the 

interpretation of international guidelines. It also provides useful information for companies, 

authorities and international executive agencies. 

 

This paper is hereinafter written in Swedish.  

 

Keywords: Transfer Pricing, Sweden, United Kingdom, OECD, TPG, arm's length principle, 

transfer pricing methods, Anglo-saxon tradition, Continental tradition, Principle based, Rule 

based, Code law, Common law   
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Sammanfattning 

 
Den ökade globalisering som råder gynnar internationell handel på många plan, vilket även 

har bidragit till att internprissättning blivit en allt mer central fråga. Däremot ställs det högre 

krav på att adressera de problem som systemet resulterar i. Detta med hänsyn till att ett 

internpris är av påverkande karaktär på organisationens resultat på grund av skattemässiga 

motiv och incitament från ledningen. Även om OECD:s riktlinjer TPG är utformade av det 

politiskt styrande organet i respektive medlemsland är dessa riktlinjer inte tvingande. 

Systemet möjliggör subjektivitet i internprissättning. Problematiken belyses i synnerhet när 

redovisningstraditioner och deras eventuella påverkan på internprissättningen i Sverige och 

Storbritannien tas i beaktning. 
 

Studien har som syfte att genom en komparativ analys undersöka hur Sveriges och 

Storbritanniens redovisningstraditioner påverkar respektive lands tolkning av TPG. Ländernas 

skattemyndigheter, Skatteverket och HMRC, har gett ut en handledning respektive en intern 

manual rörande internprissättning där myndighetens tolkning av TPG framgår. 

 

Studien är en innehållsanalys av kvalitativ karaktär och datamaterialet som har använts är 

textutdrag från myndigheternas handledning och manual samt respektive lands lagstiftning på 

vissa områden. Studien har som ambition att undersöka fyra områden avseende 

internprissättning, myndigheternas referering till gällande rätt, armlängdsprincipen, metoder 

för prissättning och bevisförfarande. Tolkningsmodellen som har använts i studien har 

utvecklats fram ifrån Johanssons (2010) modell avseende substance over form. 

Tolkningsmodellen tillsammans med den teoretiska referensramen har fungerat som ett 

verktyg i analysen kring hur redovisningstraditionerna i respektive land påverkar tolkningen 

av TPG.  

 

Studiens slutsats indikerar att det finns inslag av redovisningstraditionerna i respektive lands 

tolkning av TPG. Både Storbritannien och Sverige refererar till OECD kontinuerligt men 

studien har resulterat i vissa skillnader som belyser det faktum att länderna har olika 

redovisningstraditioner. I Skatteverkets handledning identifierar resultatet vissa inslag av den 

kontinentala redovisningstradition som Sverige präglas av, det påträffas även inslag av det 

regelbaserade synsättet samt spår av det rättssystem som karaktäriserar Sverige, code law. 

Resultatet visar även att Storbritanniens redovisningstraditioner framträder i HMRC:s 

tolkning av TPG. Det återfinns inslag av den anglosaxiska traditionen, det principbaserade 

synsättet och även här syns spår av deras rättssystem, common law. Studien bidrar med en 

ökad förståelse kring hur nationella redovisningstraditioner påverkar tolkningen av 

internationella riktlinjer. Den bidrar även med en praktisk kunskap för företag, myndigheter 

och internationella verkställande organ.  

 

Nyckelord: Internprissättning, Sverige, Storbritannien, OECD, TPG, armlängdsprincipen, 

internprissättningsmetoder, Anglosaxisk tradition, Kontinental tradition, Principbaserad, 

Regelbaserad, Code law, Common law  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

I takt med den teknologiska utvecklingen, ökad frihandel samt ekonomisk effektivitet har en 

globalisering av handeln samt förflyttande av kapital skett. Ökad internationell handel 

underlättar för företag och organisationer att komma in på nya marknader samt förenklar 

åtkomsten av ny utveckling som i sin tur främjar den europeiska bruttonationalprodukten 

(BNP) i form av högre vinster (Europeiska kommissionen 20141).  I samband med den 

internationella utvecklingen ökar även de interna transaktionerna över nationsgränserna. Det 

finns uppskattningar om att mer än 70 % av världshandeln sker mellan företag som har en 

intressegemenskap (Skatteverket 2012). Exempelvis kan det röra sig om ett moderbolag som 

säljer varor eller tjänster till sitt dotterbolag vars verksamhet befinner sig i ett annat land än 

moderbolaget och kommer då i kontakt med problematiken kring att fastställa ett monetärt 

värde på transaktionen.  

 

Internprissättning är det pris som ett bolag sätter på en internationell transaktion inom en 

koncern (Skatteverket 2012). Priset som sätts på de interna transaktionerna har en stor 

betydelse både för skattemyndigheter runtom i världen men även för företag. Detta eftersom 

priset har en direkt koppling till dotterbolagets och moderbolagets inkomster och kostnader 

vilket påverkar var vinsten uppstår inom koncernen och därmed vilket lands 

beskattningsregler som ska tillämpas (Skatteverket 2012). Eftersom priset som fastställs har 

en direkt inverkan på vinsten så påverkas även prestationsmått för respektive bolag (Doupnik 

& Perera 2015). Det innebär att internprissättningen även har en indirekt påverkan på 

koncernens sammanlagda resultat. Arvidsson (1990) menar att koncerner prioriterar den totala 

vinstmaximeringen i koncernen framför vinsten i något specifikt bolag, och att 

internprissättningen därmed ofta används som ett verktyg för att uppnå detta. Därav finns det 

en risk att icke marknadsmässiga internpriser avtalas (Dahlberg 2007). 

 

Den ökade internationella integrationen understryker vikten av internprissättning men även 

den ökade komplexiteten kring systemet som globaliseringen har bidragit med. Frågan om 

internprissättning har i takt med globaliseringen och framträdandet av multinationella företag 

blivit alltmer uppmärksammad. Idag är det en av de mest centrala skattefrågorna för 

internationella företag och myndigheter (Doğan, Deran, & Köksal 2013; OECD 20162; PwC 

2015-2017; Skatteverket 2012). Skattemyndigheter världen över har ökat sitt fokus på hur 

internationella företag får prissätta sina interna transaktioner, detta för att skydda sitt lands 

skattebas (KPMG 20173). Det skapas dock fortfarande möjligheter för stora koncerner att 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/economy_finance/international/globalisation/index_sv.htm  
2 http://www.oecd.org/about/  
3 https://home.kpmg.com/se/sv/home/tjanster/skatt/internationell-beskattning/internprissattning.html  

http://ec.europa.eu/economy_finance/international/globalisation/index_sv.htm
http://www.oecd.org/about/
https://home.kpmg.com/se/sv/home/tjanster/skatt/internationell-beskattning/internprissattning.html
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genom interna transaktioner flytta den beskattningsbara vinsten från ett land till ett annat 

(Skatteverket 20174). 

 

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) är en organisation 

som har representanter från 35 olika länder5. OECD har utgivit ett modellavtal (Model Tax 

Convention) som medlemsländerna ska förhålla sig till. Article 9 Associated Enterprises tar 

sikte på den problematik som kan uppkomma gällande interna transaktioner inom en koncern 

och armlängdsprincipen kommer till uttryck6. Principen innebär att en transaktions villkor 

ska överensstämma med de villkor som skulle avtalats mellan oberoende parter (OECD 

2010). Detta i syfte att skapa en internationell harmonisering av prissättningen av de interna 

transaktionerna i multinationella koncerner. OECD har vidare publicerat riktlinjer, OECD 

Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (TPG), 

som ett verktyg för skattemyndigheter och företaget att tolka artikel 9 i modellavtalet. TPG 

gör skillnad på ”controlled transactions” respektive ”uncontrolled transactions” (OECD 

2010). Det förstnämnda syftar till transaktionen mellan två företag inom en koncern och 

översätts enligt Skatteverket till ”närstående transaktioner” medan de sistnämnda är begrepp 

för en transaktion mellan två oberoende företag och översätts till ”oberoende transaktioner” 

(OECD 2010; Skatteverket u.å.,7). Dessa översättningar kommer även att användas i denna 

rapport.  

 

Om internpriset bedöms skilja sig väsentligt från det armlängdsmässiga priset så ska 

skattemyndigheten i det landet justera priset i enlighet med armlängdsprincipen (Skatteverket 

2012; Skatteverket, u.å,8). Tolkning och tillämpning av TPG görs i respektive land och kan 

variera (Doupnik & Perera 2015). Inom redovisningsteorin finns en allmänt känd uppdelning 

mellan den anglosaxiska och kontinentala redovisningstraditionen (Smith 2006). Det har 

blivit en etablerad modell i syfte att skilja mellan länders redovisningspraxis. Även inom 

Europa syns uppdelningen, Smith (2006) menar t.ex. att även om Europa traditionellt sätt 

präglas av den kontinentala teorin så präglas Storbritannien, i likhet med andra engelsktalande 

länder, av den anglosaxiska. Vissa forskare sätter den anglosaxiska traditionen i likhet med 

common law (Nobes & Parker 1995) som har sitt ursprung i den engelska rättsordningen 

(Doupnik & Perera 2015). Länder i Skandinavien har däremot sina rötter i den romerska 

politikens code law (Porta, Lopez-De-Silanes, Shleifer & Vishny 1997) där det förespråkas 

tydliga lagar (Doupnik & Perera 2015; Porta, et al. 1997). Tydliga lagar och regler är även 

någonting som går hand i hand med det regelbaserade synsättet. Peczenik (1995) definierar en 

regel som någonting som är applicerbar eller inte, antingen är handlingen förbjuden eller 

tillåten. Medan begreppet princip beskrivs som någonting diffust och möjliggör olika tolkning 

(Peczenik, Aarnio & Bergholtz 1990). Att olika länder genomsyras av olika traditioner, 

                                                 
4 https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/internationellt/internprissattning.4.3dfca4f410f4fc63c8680005 

982.html  
5 http://www.oecd.org/about/membersandpartners/  
6 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/2966.html  
7 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.13/347291.html 
8 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.13/2975.html  

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/internationellt/internprissattning.4.3dfca4f410f4fc63c8680005982.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/internationellt/internprissattning.4.3dfca4f410f4fc63c8680005982.html
http://www.oecd.org/about/membersandpartners/
http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/2966.html
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.13/347291.html
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.13/2975.html


3 
 

rättssystem och tankesätt skulle kunna vara en påverkande faktor till hur TPG tolkas av 

länderna. 

1.2 Problemdiskussion 

TPG har för avsikt att säkerställa att multinationella företag drivs i enlighet med de lagar och 

regler som finns i de länder där företagen är verksamma (Behrens, Peralt & Picard 2014). 

Även om riktlinjerna är ett resultat av det politiskt styrande organet i respektive medlemsland 

och därav anses maktfulla är de fortfarande enbart rekommendationer och inte av tvingande 

karaktär (Doupnik & Perera 2015; Utrikesdepartementet 2006). Vidare är riktlinjerna 

homogena över nationerna men ger utrymme för subjektiv tolkning (Benshalom 2013; 

Clausing 2003; Martini 2015; Stuart 2009). Värt att notera är hur nationella och geografiska 

faktorer har en inverkan (Yao 2013), exempelvis kan ett pris som är acceptabelt i ett land vara 

oacceptabelt i ett annat land (Doupnik & Perera 2015). Även skillnader i skattesats påverkar 

internprissättningen (Baldenius, Melumad, & Reichelstein 2004; Choe & Hyde 2007; 

Clausing 2003; Halperin & Srinidhi 1991; Hyde & Choe 2005; Martini 2015) tillsammans 

med andra faktorer, såsom politiska, legala och ekonomiska, som också har en inverkan över 

vilken metod som ska tillämpas för fastställandet av internpriset (Chan & Lo 2004; Elliott 

1998; Jamal, Saleh & Karima 2008; Li 2005; Lin och Chand 2009). 

 

Det finns både skattemässiga motiv och incitament från ledningen som kan ha en avgörande 

roll i hur företaget beslutar om ett internt pris (Baldenius, et. al. 2004; Choe & Hyde 2007; 

Halperin & Srinidhi 1991; Hyde & Choe 2005; Martini 2015). Dessutom är prissättningen 

avgörande för vart i koncernen vinsten uppstår och därmed indirekt avgörande för 

vinstbeskattningen (Hyde & Choe 2005; Skatteverket u.å.,9). Detta skapar en paradox kring 

systemet där det visserligen är av avgörande karaktär för bolagsskatten men där det samtidigt 

ges utrymme för subjektivitet (Benshalom 2013; Clausing 2003; Martini 2015). Även om den 

internationellt accepterade armlängdsprincipen förtydligar hur priset på en transaktion ska 

beräknas så blir applicerbarheten komplex och svår, i synnerhet för transaktioner som inte 

existerar på marknaden alternativt är av unik karaktär. Dessutom kan det förekomma interna 

transaktioner inom en koncern som inte uppstår mellan två oberoende organisationer (Sansing 

1999). Även om dessa transaktioner inte alltid är fullkomligt icke armlängdsmässiga kräver 

de ändå en subjektiv bedömning vilket bekräftar problematiken kring principen (Benshalom 

2013; Clausing 2003; Martini 2015; Skatteverket u.å.,10).  

 

I takt med att världen blir alltmer globaliserad, och företagen växer i det internationella 

spektrumet, så har fler företag öppnat upp ögonen för hur de kan maximera sina vinster med 

internprissättning (Baldenius, et. al 2004; Choe & Hyde 2007; Cooper 2000; Halperin & 

Srinidhi 1991; Hyde & Choe 2005; Martini 2015). Skattemyndigheter hävdar ofta att 

internprissättningen bidrar till att reducera sin beskärda del av skattepengarna från globala 

företag (Neighbour 2002). En studie av Halperin & Srinidhi (1991) visar även på att, när 

                                                 
9https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/internationellt/internprissattning.4.3dfca4f410f4fc63c8680005

982.html 
10 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.13/347291.html  

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/internationellt/internprissattning.4.3dfca4f410f4fc63c8680005982.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/internationellt/internprissattning.4.3dfca4f410f4fc63c8680005982.html
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.13/347291.html


4 
 

skattesystemen skiljer sig globalt, påverkar internprissättningen både hur resurser allokeras 

och även vinsten hos decentraliserade multinational enterprises (MNE:s). Skattemyndigheter 

är medvetna om att företag kan utnyttja internprissättningssystemet för att manipulera det 

skattemässiga resultatet (Doupnik & Perera 2015).  Följaktligen, för att kompensera för de 

hävdade förlusterna, har de flesta länder de senaste åren stärkt deras regleringar kring 

internprissättning, det har till exempel ställts högre krav på dokumentation och 

skattemyndigheter har även rätten att ge skattetillägg (Doupnik & Perera 2015; Yao 2013). 

Flertalet studier (Baldenius, et. al., 2004; Bartelsman & Beetsma 2003; Choe & Hyde 2007; 

Cooper 2000; Halperin & Srinidhi, 1991; Hyde & Choe 2005; Martini, 2015) bevisar att 

företag flyttar vinster mellan OECD-länder som ett resultat av avvikande skattesatser. 

Dessutom finns det inte några absoluta regleringar kring hur ett pris ska bestämmas på någon 

typ av intern internationell transaktion. Det föreligger därför en risk att det uppstår oenigheter 

om vilket pris som anses vara det rätta och därmed vilken den korrekta beskattningsbara 

inkomsten är (Benshalom 2013; PwC 2015/2016). 

 

Initialt är det vanligtvis skattemyndigheter i respektive land som har bevisbördan att visa att 

internpriset som fastställts inte är i enlighet med armlängdsprincipen. Skattemyndigheterna 

har däremot rätten att kräva underlag i form av dokumentation från företagen, kan inte 

företagen frambringa det underlag som skattemyndigheten kräver så kan bevisbördan skifta 

över till företaget (OECD 2010). Eftersom det är företagen i det slutliga skedet som har 

bevisbördan att styrka deras bedömning av ett pris så anser många skattemyndigheter att 

frågan om internprissättning är ett “soft target” det vill säga en möjlighet att öka 

skatteintäkterna i landet (PwC 2015/2016). Ernst & Young (2010) genomförde en studie och 

hittade att mer än två tredjedelar delar av världens multinationella företag har fått sina 

internprissättningar granskade av skattemyndigheter. Mer än en fjärdedel av de 

granskningarna som gjorts har korrigerats av skattemyndigheter och skattetillägg beslutades 

om i nästan 20 % av de fallen. Även det resultatet indikerar att frågan om vilket pris som är 

lämplig för en intern transaktion är en komplex bedömningsfråga och värderingen av det 

monetära värdet som företaget bedömer vara korrekt stöds inte alltid av lokala 

skattemyndigheter. 

 

I avsaknad av ett regelverk för internprissättning finns utrymme för subjektivitet i 

bedömningen av internpriset vilket undergräver dess trovärdighet (Benshalom 2013; Clausing 

2003). Däremot finns det verktyg för bedömningen av transaktionen som exempelvis 

armlängdsprincipen, men även den innefattas av vissa brister (Benshalom 2013). Den 

subjektiva tolkningen av TPG gör att företag på ett strategiskt sätt kan använda TPG och hitta 

kryphål för att maximera sina vinster (Baldenius, et. al 2004; Choe & Hyde, 2007; Choe, 

2005; Clausing 2003; Elitzur & Mintz 1996; Halperin & Srinidhi 1991; Hyde & Martini 

2015). Även om internationella interna transaktioner ska värderas i enlighet med 

armlängdsprincipen så är det inte alltid fallet i praktiken. Studier visar att företag många 

gånger har mindre fördelaktiga avtal med interna bolag som är verksamma i länder där 

skatterna är låga. Företagen sätter generellt ett lägre pris på de varor som handlas med 

dotterbolagen i lågskatteländerna i jämförelse med andra externa bolag i samma länder 

(Bernard, Jenson & Schott 2006; Clausing & Kemsley 2001). Även om det kan finnas en rad 
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olika variabler som kan influera till ett lägre pris på en intern transaktion, såsom risk, volymer 

etcetera så kan studiens resultat ligga till grund för en argumentation kring att prissättningen 

på en intern transaktion inte alltid sker i enlighet med armlängdsprincipen. 

 

Europa har historiskt präglats av två huvudsakliga redovisningstraditioner, den anglosaxiska 

och den kontinentala (Smith 2006). Den anglosaxiska traditionen karaktäriseras av att de 

skrivna reglerna har en mindre framträdande roll inom redovisningen, istället är tolkningen 

som görs av professioner inom redovisning av stor vikt (Artsberg 1992; Nobes & Parker 

1995; Smith 2006). Det föreligger ett fokus på aktieägarna och därmed på vinsten (Arden 

1997; Artsberg 1992) och traditionen betonar starkt en självreglering där privata parter i form 

av organisationen har en deltagande roll i normgivningen vid sidan av staten (Nilsson 2014). 

Detta till skillnad från den kontinentala traditionen där lagar och regler väger tungt och den 

främsta mottagaren av de finansiella rapporterna är staten och banker (Smith 2006).  

 

Generellt görs en uppdelning inom redovisningsteorin mellan principbaserat tankesätt och 

regelbaserat tankesätt (SEC 2003). Dessa ses många gånger som motpoler där utförliga regler 

och riktlinjer är förekommande i redovisning av regelbaserad karaktär (SEC 2003). Präglas 

redovisning av ett mer principbaserat tillvägagångssätt är den ökade flexibiliteten märkbar, 

däremot ställer detta i sin tur högre krav på bedömningens professionalism (SEC 2003).    

    

En liknande uppdelning görs mellan två olika rättssystem som präglar ett land, common law 

och code law (Doupnik & Perera 2015). Det förstnämnda är förekommande i engelskspråkiga 

länder där standarder ligger i fokus och ett situationsanpassat tillvägagångssätt appliceras 

(Doupnik & Perera 2015; Porta, et al. 1997). Det sistnämnda syns normalt i resterande länder 

där istället lagar och regler är överordnat standarder (Doupnik & Perera 2015; Porta, et al. 

1997).  De uppdelningar som ovan är nämnda mellan anglosaxiska versus kontinental, 

principbaserad versus regelbaserad samt common law versus code law kommer i denna studie 

benämnas vid redovisningstraditioner. 

 

Olika redovisningstraditioner tillsammans med kulturella, finansiella legala och politiska 

olikheter har resulterat i differenser inom regelverken av redovisningen i olika delar av 

världen (Gray 1998; Nobes 1998). I Europa används det mer principbaserade IFRS-

regelverket som ges ut av IASB (Deloitte u.å 11; Doupnik & Perera 2015) och i USA används 

US GAAP som bestäms av FASB (FASBu.å 12). Ett harmoniseringsprojekt mellan dessa två 

regelverk har påbörjats för att skapa ett gemensamt redovisningsspråk (Doupnik & Perera 

2015). Detta har dock fått kritik, Nobes (1998) nämner att även om ett gemensamt regelverk 

skapas kommer det alltid finnas utrymme för bedömning och det faktum att människor är 

olika påverkar hur tolkningen av regelverket sker. Resonemanget väcker frågan om huruvida 

de internationella olikheterna i redovisningstraditioner influerar tolkningen av riktlinjer eller 

regelverk generellt. TPG är riktlinjer som medlemsländerna ska följa, men en tolkning görs av 

varje enskilt land. I linje med Nobes (1998) tanke att människor tolkar samma text på olika 

                                                 
11 https://www.iasplus.com/en/resources/ifrs-topics/europe  
12 http://www.fasb.org/facts/  

https://www.iasplus.com/en/resources/ifrs-topics/europe
http://www.fasb.org/facts/
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sätt bör rimligtvis tolkningen av TPG kunna skilja från land till land. Tanken leder oss till 

frågan huruvida olikheterna kring internprissättning är ett resultat av subjektiviteten i 

bedömningen av TPG i kombination med uppdelningen av olika redovisningstraditioner. 

1.3 Forskningsfrågor 

Efter att ha fört en diskussion gällande problematiken inom systemet för internprissättning 

och kartlagt de brister som finns ställs följande forskningsfrågor:  

 

● Hur framträder redovisningstraditionerna i den svenska versus den brittiska 

skattemyndighetens tolkning av OECD:s modellavtal artikel 9 och Transfer Pricing 

Guidelines? 

1.4 Syfte 

Studien har som syfte att genom en komparativ analys identifiera hur de 

redovisningstraditioner, som Sverige respektive Storbritannien präglas av, påverkar 

respektive lands tolkning av OECD:s modellavtal och TPG gällande internprissättning. 

1.5 Avgränsning 

Den här studien syftar till att undersöka hur de mest etablerade redovisningstraditionerna, 

influerar länders tolkning av OECD:s handlingar gällande internprissättning. Studien är 

avgränsad till internprissättning för multinationella koncerner. Detta eftersom det är 

internationella transaktioner inom koncerner som berörs av problematiken kring 

internprissättning. Handlingarna från OECD består av modellavtal och riktlinjer. 

Modellavtalet är en omfattande samling och kan därför inte behandlas i sin helhet i denna 

uppsats. Fokus kommer att läggas på Artikel 9 Associated Enterprises som berör 

internprissättning. I kommentarerna till artikel 9 hänvisas det till riktlinjerna “OECD Transfer 

Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration 2010” (TPG) för 

vägledning och tolkning. Rapporten kommer att behandla gällande rätt per 2017-06-01. 

1.6 Ämnets relevans 

Ämnets relevans kan motiveras med att internprissättning har, i samband med den ökande 

globaliseringen, blivit en av de viktigaste skattefrågorna för både företag och 

skattemyndigheter världen över (Doğan et.al 2013; KPMG 201713; OECD 201614; PwC 2015-

201715; Skatteverket 2012). Även om TPG har som syfte att harmonisera internprissättningen 

internationellt saknas ett regelverk (Doupnik & Perera 2015; Utrikesdepartementet 2006), 

vilket i sin tur möjliggör för subjektiva bedömningar (Benshalom 2013; Clausing 2003; 

Martini 2015; Stuart 2009).  

 

                                                 
13 https://home.kpmg.com/se/sv/home/tjanster/skatt/internationell-beskattning/internprissattning.html  
14 http://www.oecd.org/about/   
15 http://www.pwc.se/sv/skatteradgivning/internprissattning-for-stora-och-finansiella-foretag.htm 

https://home.kpmg.com/se/sv/home/tjanster/skatt/internationell-beskattning/internprissattning.html
http://www.oecd.org/about/
http://www.pwc.se/sv/skatteradgivning/internprissattning-for-stora-och-finansiella-foretag.html
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Ambitionen med studien är att identifiera eventuella skillnader i ländernas tolkningar av 

OECD:s modellavtal och TPG som ett resultat av redovisningstraditionen som landet 

karaktäriseras av. För att möjliggöra detta kommer studien behandla två länder vars 

redovisningstraditioner skiljer sig åt, vilket är fallet i Sverige och Storbritannien.    

 

Även om Sverige präglas både av den anglosaxiska och kontinentala traditionen, är 

inkomstskattelagstiftningen starkt kopplad till redovisningslagstiftningen (Svensson & 

Edenhammar 1996). Forskargruppen har därför, i denna studie, valt att karaktärisera Sverige 

som kontinentalt präglat eftersom internprissättning, i stor utsträckning, är en skattefråga. 

Storbritannien karaktäriseras däremot av den anglosaxiska modellen (Smith 2006). 

Beträffande den generella uppdelningen mellan de historiska rättssystemen har skandinaviska 

länder ett tydligt ursprung från code law (Porta, Lopez-De-Silanes, Shleifer & Vishny 1997) 

och därmed Sverige. Storbritanniens rättssystem präglas, å andra sidan, av common law 

(Doupnik & Perera 2015). Dessutom kännetecknas landet av principbaserad redovisning 

(Doupnik & Perera 2015), men enligt forskarsgruppen har det inte påträffats någon forskning 

inom det juridiska och företeagsekonomiska vetenskapsfältet beträffande Sveriges eventuella 

prägel åt varken principbaserad eller regelbaserad redovisning. Däremot är forskargruppen 

uppvuxna i Sverige och har som avsikt att, efter studier, arbeta i Sverige. Det är därför 

relevant att fördjupa både forskargruppens och läsarens kunskaper kring området utifrån en 

svensk tillämpning. För att, i största möjliga utsträckning, exkludera faktorer som eventuellt 

kan harmonisera ländernas redovisningstraditioner, som exempelvis kulturella inslag, har det 

ansetts lämpligt att även prioritera länder med geografisk närhet. Centralt har dessutom varit 

att landet i fråga har en stark koppling till Sverige. På grund av ovanstående faktorer valdes 

Storbritannien som har stor betydelse för Sveriges handel (Sveriges Ambassad u.å.)16. 

1.7 Terminologiska frågor  

Forskargruppen har gjort en bedömning om vilket språk som vissa begrepp ska presenteras 

på. Det ansågs i de flesta fallen mest lämpligt att använda de engelska begreppen som 

återfinns i OECD:s modellavtal och TPG eftersom internprissättning är ett internationellt 

ämne. Därav har namn på prissättningsmetoder genomgående presenterats på engelska i 

studien. Forskargruppen har även gjort en avvägning när det kommer till rubriksättningen i 

kapitel 4. Internprissättningsmetoderna presenteras för första gången i kapitel 3 där 

fullständigt namn och förkortningar framgår. Forskargruppen har dock valt att i rubrikerna i 

kapitel 4 använda det fullständiga namnet återigen för att förtydliga vilken metod som 

beskrivs. Däremot har förkortningarna använts löpande i textstyckena. 

  

                                                 
16http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/London/Handel--service-till-svenska-foretag/Sveriges-handel-med-

Storbritannien/   
 

http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/London/Handel--service-till-svenska-foretag/Sveriges-handel-med-Storbritannien/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/London/Handel--service-till-svenska-foretag/Sveriges-handel-med-Storbritannien/
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2 METOD   

2.1 Inledning 

I detta avsnitt kommer en redogörelse för hur studien är genomförd samt de val som har gjorts 

för att möjliggöra detta. Avsnittet kommer att inledas med en forskningsansats och en 

undersökningsmetod som tydliggör de val som gjorts för att uppnå studiens syfte. Därefter 

utförs en detaljerad redogörelse av studiens genomförande. Här förklaras det valda utförandet 

av datainsamling och hur datan har behandlats. Avslutningsvis, förs en diskussion kring 

metodens tillförlitlighet samt etik.  

2.2 Forskningsansats 

Studien kommer att behandla Sveriges och Storbritanniens skattemyndigheters tolkning av 

OECD:s modellavtal Artikel 9 och TPG. Studien syftar till att undersöka huruvida ländernas 

implementering av tolkningen skiljer sig och komplettera tidigare studier kring området. För 

att på bästa sätt kunna identifiera eventuella avvikelser krävs en kartläggning av aspekter som 

varierar globalt och som har inverkan på landets redovisningstraditioner. Dessutom är det 

relevant att genomföra en komparativ studie mellan två länder där dessa aspekter avviker. 

Detta då det skulle kunna indikera på större avvikelse även i ländernas tolkning av TPG. Den 

generella uppdelningen mellan princip- och regelbaserad redovisningstradition (Doupnik & 

Perera 2015) samt mellan anglosaxisk och kontinental redovisningstradition (Smith 2006; 

Svensson & Edenhammar 1996) kommer att prägla studien. Även redovisningens globala 

mångfald såsom rättssystem (Doupnik & Perera 2015) kommer att beaktas. Genom att 

använda etablerade teorier kring redovisningens mångfald möjliggörs relevanta slutsatser.  

 

Denna studie är en abduktv ansats. Ansatsen är processinriktad där empirin samt teori 

utvecklats under studien (Alvesson & Sköldberg 2008). Den deduktiva processen, däremot, 

utgår från en eller flera teorier alternativt regler (Alvesson & Sköldberg 2005; Bryman & Bell 

2011; Jacobsen 2000) och en formulerad hypotes baserad på dessa teorier (Bryman & Bell 

2011; Jacobsen 2000). Efter datainsamlingen bekräftas alternativt förkastas teorin (Bryman & 

Bell 2011; Jacobsen 2000). Denna studie saknar hypotes däremot utgår studien från befintliga 

teorier, det vill säga redovisningstraditionerna, som inspiration och studien har därmed inslag 

från den deduktiva ansatsen. En induktiv ansats, däremot, utgår från observationer som efter 

datainsamling eventuellt formulerar en teori (Bryman & Bell 2011; Jacobsen 2000). Alvesson 

och Sköldberg (2005) menar även på att det induktiva förhållningssättet utgörs av olika 

observationer som tyder på ett liknande samband. Denna studie har inte formulerat en teori 

men däremot har den som ambition att undersöka huruvida det finns ett samband i vardera 

lands tolkning av TPG. Studien har därmed både inslag av deduktion och induktion vilket 

karaktäriseras av den abduktiva forskningsansatsen (Alvesson & Sköldberg 2008).    
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2.3 Undersökningsmetod 

Som tidigare nämnt syftar studien till att få en förståelse för hur redovisningstraditioner 

framträder i länders tolkningar av TPG. Eftersom en förståelse av djup karaktär är en 

väsentlig del i vår studie kommer vi att använda oss av en kvalitativ metod. Teorier och 

litteraturen inom forskningsmetoder gör skillnad mellan kvantitativa och kvalitativa metoder. 

Jacobsen (2000) beskriver att den förstnämnda samlar in information som omkodas till tal 

medan den sistnämnda samlar in data i form av ord. Även Bryman och Bell (2011) 

karaktäriserar den kvantitativa metod som siffror och kvalitativ metod som ord. Metoder av 

mer kvalitativ karaktär är att föredra när det eftersträvas att skapa en djup förståelse för ett 

visst fenomen (Fejes & Thornberg 2009) och är att föredra när det krävs vissa tolkningar av 

empirin (Bryman & Bell 2011; Jacobsen 2000).  

 

Studien utgår främst ifrån olika offentliga handlingar och dokument. Bryman och Bell (2011,) 

beskriver tre olika sätt att tolka dokument på i en kvalitativ analys; semiotik, hermeneutik och 

kvalitativ innehållsanalys. Det förstnämnda definieras som läran om tecken och avser ofta 

analyser av symboler samt former (Bryman & Bell 2011). Hermeneutik är ett synsätt som 

utgår ifrån att tolkningen av texten ska präglas av det perspektiv som upphovsmannen haft. 

Detta inbegriper ett fokus på den historiska samt sociala kontext författaren haft (Bryman & 

Bell 2011). Kvalitativ innehållsanalys beskrivs vara ett tillvägagångssätt som innefattar ett 

sökande efter ett bakomliggande tema och anses vara ett passande instrument i de fall där en 

analys ska föras kring flera objekt på en saklig opartisk nivå (Bryman & Bell 2011; 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012). Likt ett verktyg, används många gånger 

citat eller meningar för att skildra dessa teman som den kvalitativa innehållsanalysen 

identifierat (Bryman & Bell 2011). 

 

Forskargruppen kommer föra analyser vad gäller framträdandet av redovisningstraditioner i 

tolkningen av TPG. Följaktligen, är kartläggning av de underliggande teman samt meningar 

inom tolkningen, av stor vikt. Dessa underliggande meningar kommer därefter att tolkas och 

analyseras med den teoretiska referensramen som verktyg. En återkoppling till 

redovisningstraditionerna kan på det sättet genomföras. Av den anledningen har en kvalitativ 

innehållsanalys bedömts vara mest lämpad som tillvägagångssätt.  

2.4 Datamaterial 

Datainsamling är nödvändig för en studie (Denscombe 2002) och kan innefatta insamling av 

både primär- samt sekundärdata (Jacobsen 2000).  Som förklaras ovan har studien en 

kvalitativ ansats av den orsaken att studier baserade på tolkning underlättas av en kvalitativ 

inriktning (Bryman & Bell 2011; Jacobsen 2000). Studien kommer att behandla offentliga 

dokument och handlingar såsom OECD:s modellavtal Artikel 9 och TPG, respektive lands 

lagstiftning samt respektive skattemyndighets utgivna handledning och manual. Detta innebär 

datamaterial av uteslutande sekundär karaktär eftersom att dessa faller in under Jacobsens 

(2000) definition; sekundärdata grundar sig i ett annat syfte än den pågående studiens syfte. 

Datainsamling av primär data innebär däremot att datan har framställts för studien, 
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exempelvis har intervjuer utförts, enkäter alternativt en form av observation (Jacobsen 2000). 

Detta har inte gjorts i denna studie. Centralt för det sekundära materialet är källkritiken, det 

vill säga en avvägning över källans relevans till den aktuella studien. Detta eftersom 

sekundärdatan grundar sig på tidigare studier med avvikande problemformulering samt syfte 

(Jacobsen 2000).  

2.5 Studiens genomförande 

Som tidigare nämnts behandlar studien internprissättning på internationell nivå, även kallat 

transfer pricing. Våra tidigare akademiska studier inom ekonomi och juridik introducerade 

oss till ämnet och väckte vårt intresse. Ämnets relevans har tidigare berörts, bland annat av 

den rådande globaliseringen av företagens verksamhet idag.  

 

Även om ämnet har påträffats genom tidigare studier, har den fördjupade kunskapsprocessen 

kring internprissättning varit nödvändig för studiens utförande och inte minst för kvalitén. 

Processen har initialt innefattat kartläggning av relevant information, detta steg i processen 

har utförts genom relativt breda sökningar i databasen Summon. Sökord har varit bland annat 

“Adoption of OECD”, “Transfer pricing-Rules” och “Arm's Length Principle”. Resultatet av 

dessa sökningar i kombination med litteratur i form av facklitteratur samt offentliga dokument 

från OECD, Skatteverket och HMRC har bidragit till en övergripande bild av ämnet. Med en 

holistisk syn över internprissättning, har diskussioner förts gällande den subjektivitet som 

tolkningar och adoptionen av TPG är förankrat med. Därav har tankar kring faktorer som 

eventuellt påverkar tolkningen och adoptionen väckts.  

 

Redovisningstraditioner har även det berörts i tidigare studier. Forskare har ansett dessa vara 

aspekter som influerar exempelvis tolkningen av IFRS samt regelverkets tillämpning i 

praktiken (Nobes 1998). Ur resonemanget, har diskussioner kring redovisningstraditioners 

eventuella inflytande på tolkning och adoption av TPG, utvecklats fram. Flertalet sökningar 

om redovisningstraditioner har därefter gjorts, även de sökningarna har kompletterats med 

kunskap från facklitteratur. Denna informationsinsamling har fungerat som ett verktyg för att 

möjliggöra utvecklingen av studiens problemdiskussion. Följaktligen har forskningsfrågor 

och ett syfte kunnas konkretiserats.  

 

Som i tidigare stycke beskrivits har studiens ambition varit att kartlägga hur 

redovisningstraditioner framträder i länders tolkning av TPG. Som ett resultat, har en 

komparativ kvalitativ innehållsanalys med hjälp av litteratur inom forskningsmetodik och 

diskussion, setts som det mest lämpliga tillvägagångssättet. Efter bestämmandet av syfte samt 

forskningsfrågor, har en påbyggnad av kunskapsbasen skett. Detta i form av fler sökningar i 

databasen Summon som kompletteras dels med relevant litteratur men främst med 

information om offentliga handlingar från OECD, Skatteverket och HMRC. På det sättet har 

studiens tredje kapitel formats, den teoretiska referensramen, som analysprocessen har 

löpande anknytning till.  
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Analysprocessen har bestått av en komparativ undersökning mellan de riktlinjer och 

handledningar som respektive lands skattemyndigheter har utgivit. I studiens fjärde kapitel 

framförs den empiri som samlats in från offentliga handlingar. Redogörelsen av empirin har 

utförts genom direkta citerade utdrag från Skatteverkets handledning och Sveriges lagstiftning 

respektive HMRC:s manual och Storbritanniens lagstiftning som ansetts behandla samma 

rättsfråga. En analys av respektive textstycke har genomförts med teorianknytning och med 

hjälp av den utvecklade tolkningsmodell som beskrivs i avsnitt 3.5. Analysen redogörs för i 

samband med kartläggningen av empirin. Därefter har vissa slutsatser kunnat fastställas som 

presenteras i kapitel fem. Studien avslutas med en reflektion kring fortsatt forskning.  

2.6 Reflektion  

I följande stycke utformas en kortfattad redogörelse över aspekter som bör beaktas för 

studiens kredibilitet. Centrala kriterier för en studie är generellt reliabilitet respektive validitet 

(Bryman & Bell 2011; Saunders, Lewis, & Thornhill 2009). Däremot kritiseras dess relevans 

i en kvalitativ ansats (Bryman & Bell 2011) och Saunders, Lewis och Thornhill (2009) 

diskuterar enbart problematiken gällande dessa kriterier som kan uppstå i en kvantitativ 

studie. Bryman och Bell (2011) anpassar begreppen till kvalitativ forskning och begreppen 

omdefinieras till tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering. Följande stycke 

kommer därav att redogöra för dessa samt föra en argumentation kring studiens kredibilitet 

med anknytning dessa kriterier.    

2.6.1 Tillförlitlighet 

Begreppet tillförlitlighet i detta sammanhang syftar till att dels säkerställa medvetenhet kring 

de regler som berör området samt verifiera att dessa efterlevs och informera de personer som 

är delaktiga i det som studeras (Bryman & Bell 2011). Detta villkor kommer inte att kunna 

beaktas i och med att denna studie behandlar offentliga handlingar som OECD:s modellavtal 

Artikel 9 och TPG, handlingar och riktlinjer från de berörda länders skattemyndigheter, 

vetenskapliga artiklar och facklitteratur.  

2.6.2 Överförbarhet 

För att en studie ska uppfylla kriteriet överförbarhet är det av relevans att resultatet är 

applicerbart i en annan miljö och därav krävs djupa redogörelser (Bryman & Bell 2011). 

Denna studie berör inte OECD:s modellavtal i sin helhet utan avgränsas till OECD:s 

modellavtal Artikel 9 och TPG. Denna fokusering möjliggör till djupare analyser snarare än 

breda, vilket är av stor vikt i en kvalitativ ansats (Bryman & Bell 2011) samt gör detta 

kriteriet uppfyllt.  

2.6.3 Pålitlighet 

Kriteriet pålitlighet eftersträvar kontinuerlig granskning och eventuellt revision av studien 

under hela forskningsprocessen för att säkerställa dess kvalité (Bryman & Bell 2011). För att 

uppnå detta villkor har regelbundna diskussioner förts gällande både studiens innehåll men 

även de handlingar samt teoretiska aspekter som behandlats. Genom att diskussioner har förts 
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kring våra tolkningar av riktlinjer, handlingar samt teorier har likformighet kunnat 

säkerställas. Vid oenigheter har diskussioner förts i syfte att bringa våra inriktningar i 

samstämmighet. För att hela studien ska gå i linje med övergripande syfte och 

problemformulering samt för att studiens inte ska brista i kvalité, har vi haft syfte och 

problemformulering i åtanke under processens gång.  

2.6.4 Konfirmering 

Det sista villkoret för att upprätthålla studiens kredibilitet innebär att forskarna bekräftar att 

de under studiens process agerat i god tro och att subjektivitet, personliga preferenser 

alternativt vinklar har uteslutits (Bryman & Bell 2011). Vi har under studiens gång behandlat 

samt använt etablerade teorier för att säkerställa att våra slutsatser som dras är av relevans. 

Genom att vi löpande under processen har kritiskt granskat varandras resonemang har vi 

möjliggjort för välgrundade antaganden. Vi har även kommenterat på varandras slutsatser och 

under hela processen reviderat studien för att ta bort eventuella inslag av subjektivitet.  

2.7 Källkritik  

Källkritik avser bedömningen av trovärdigheten, feltolkningar alternativt förvrängning i det 

material som behandlas (Alvesson & Sköldberg 2008; Esaiasson et.al. 2012). Vid utförandet 

av en studie är det, i synnerhet, centralt att kritiska överväganden av varje källa sker 

(Ejvegård 2009). Esaisson et.al. (2012) beskriver fyra essentiella kriterier vid bedömningen 

av en källa; äkthet, oberoende, samtidighet och tendens. Författarna definierar äkthet som en 

bedömning av sannolikheten i materialet, det vill säga att säkerställa att källan inte är 

förfalskad. Under detta villkor anses faktorer av relevans exempelvis vara vart materialet är 

hämtat och vilken typ av källa det rör sig om. Villkoret oberoende innebär att flera källor bör 

visa belägg för samma resonemang samt behandlar vilken distans som finns mellan 

upphovsmannen och studiens innehåll. Under kriteriet samtidighet, menar författaren, att 

notering av en händelse bör ske med inte alltför långt tidsrum efter händelsen för att minimera 

minnesförvrägningar. Slutligen, ska även avsikten, tendensen, med framtagningsprocessen av 

informationen i källan beaktas för att undvika källor där upphovsmannen har någon dold 

agenda. Även andra författare inom forskningsmetodik har beskrivit liknande modeller 

(Alvesson och Sköldberg 2008). 

 

För att garantera trovärdiga kvalificerade litteraturkällor genom studien har dessa fyra 

kriterier beaktas. Genomgående har försök gjorts i att hitta ett antal källor för ett påstående 

eller resonemang i syfte att minimera förvrängningar i material på grund av 

beroendeställning, motiv eller liknande. Detta ligger i linje med resonemanget kring hur 

villkoren oberoende och tendens ska beaktas. Hänsyn har tagits till informationens uppkomst 

och källor som inte anses uppfylla de ovan nämnda kriterier har exkluderats från studien.  

2.7.1 Behandling av handlingar 

I avsnittet nedan redogörs för hur respektive typ av handling har behandlats i samband med 

studiens gång och varför de har varit relevanta. 
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2.7.1.1 Offentliga dokument  

Friberg (2012) beskriver offentliga dokument som standarder, författningar, lagar och 

propositioner framtagna av organisationer samt statliga myndigheter och att de kan ha både 

tvingande och rådgivande karaktär. De offentliga dokument som studien behandlar är 

OECD:s modellavtal och TPG, Skatteverkets handledningar och HMRC:s interna manual. 

Skatteverket är Sveriges statliga skattemyndighet vars syfte är att på regeringens uppdrag 

förvalta skatter (Skatteverket, o.å.17). Studiens empiri gällande den svenska adoption samt 

tolkning av TPG har baserats på handledningar om internprissättning utgivna av Skatteverket 

samt svensk lagstiftning och ses därför som tillförlitligt.  

 

Eftersom studien har som ambition att utföra en komparativ analys mellan Storbritanniens 

och Sveriges tolkning av TPG, har även handlingar utgivna av Storbritanniens 

skattemyndighet, HMRC, ansetts vara lämpliga som empiri. Både Skatteverket och HMRC 

hänvisar till OECD. De handlingar som studien till stor del grundar sig på, i form av 

modellavtal och riktlinjer, är direkt utgivna av OECD och bedöms därför som tillförlitliga.  

 

Handlingar utgivna av HMRC och OECD är ursprungligen skrivna på engelska. I den 

teoretiska referensramen redogörs för relevanta delar av OECD:s handlingar, en översättning 

och tolkning av TPG har därmed skett i processen med att skapa referensramen, vårt 

analysverktyg. Studien hänvisar till OECD:s handlingar för den ursprungliga versionen. Vad 

gäller empirin inhämtad för HMRC kommer citerade utdrag att användas, en översättning 

kommer i det sammanhanget inte att ske. Analysen sker följaktligen utifrån den engelska 

texten för att utföra en så transparent analys som möjligt och minimera förvrängningar och 

misstolkningar i översättningsprocessen.  

 

2.7.1.2 Kvalificerad ekonomisk och juridisk litteratur  

Litteraturen som har använts genom studien bedöms, av forskargruppen, utgöra kvalificerad 

ekonomisk och juridisk litteratur. För att säkerställa aktualitet, i den teoretiska grund studien 

bygger på, är en väsentlig del av de litterära verken i form av läroböcker utgivna på 2000-

talet.  

 

En ambition har varit att till så stor del som möjligt använda vetenskapliga artiklar samt källor 

för att kunna skapa en hög grad av tillförlitlighet. Ett krav för de vetenskapliga artiklar som 

studien har använt har varit att de ska vara peer-reviewed, vilket innebär att artiklarna är 

externt granskade och publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Friberg 2012). De anses därmed 

hålla en hög vetenskaplig nivå (Nyberg 2000). Inom områdena som legat till grund för 

studiens problemdiskussion och referensram har det inte uppfattas vara brist i tillgången av 

vetenskapliga artiklar. Däremot har det upplevts som mer problematiskt att finna specifika 

vetenskapliga källor inom området internprissättning i Sverige respektive Storbritannien. För 

att möjliggöra skapandet av en övergripande bild av rättsläget i respektive land, bygger därför 

referensramen i berörda områden på offentligt utgivna publikationer. 

                                                 
17 http://www.skatteverket.se/omoss/varverksamhet/varauppgifter.4.7856a2b411550b99fb780008148.html  

http://www.skatteverket.se/omoss/varverksamhet/varauppgifter.4.7856a2b411550b99fb780008148.html
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2.7.1.3 Webbplatser 

I studien finns ett antal refereringar till webbplatser. Internet kan i vissa sammanhang 

ifrågasättas som en godtagbar källa. Vem som helst kan publicera material på webbplatser 

och det saknas krav på extern kontroll, ett kritiskt förhållningssätt är därför nödvändigt 

(Friberg 2012; Nyberg 2000). Användning av webbplatser i studien har genomförts med 

eftertänksamhet samt där upphovsmännen har varit offentliga organ alternativt etablerade 

revisionsbyråer. Webbplatser som är refererade till i studien har därför bedömts vara 

tillförlitliga.  

 

2.7.1.4 Tidskrifter 

För att möjliggöra en intresseväckande inledning av studien och en argumentation för ämnets 

relevans, har vissa delar i uppsatsen kompletterats med artiklar från icke peer-review 

tidskrifter. Det har varit nödvändigt för att belysa det faktum att problematiken debatteras 

idag och för att förmedla aktualiteten av ämnet. Artiklarna har, för förtydligande, endast 

används i det syftet och inte som ett verktyg för studiens utförande.   

2.8 Etisk reflektion  

I samtliga forskningsprojekt måste hänsyn tas till etiken gällande studiens utförande 

(Graziano & Raulin 2013; Holme & Solvang 1997). Idag är etiken och känsligheten en 

självklarhet i forskarvärlden gällande utformning och genomförandet av ett forskningsprojekt, 

men så har inte alltid fallet varit (Graziano & Raulin 2013). Det finns ett antal exempel på 

forskningsansatser som anses vara bidragande till etikens ökade inflytande inom 

forskningsfären och till utformningen av principer gällande forskningsetik. Graziano och 

Raulin (2013) ger exempel som “Ethical aspects of experimentation with human subject” 

som Graubard gav ut 1969. Vidare beskriver Graziano och Raulin (2013) att den främsta 

principen inom forskningsetik är den så kallade frivilliga medverkan för deltagarna. Gränsen 

mellan etisk och oetisk forskningspraktik är något av en gråzon och det kan krävas svåra 

överväganden (Bryman & Bell 2015). Däremot är forskningsetiken, generellt behäftad med 

interaktion av människor. Empirin i denna studie består av sekundärdata och 

tillvägagångssättet är en innehållsanalys. Vi gör därför bedömningen att våra etiska 

överväganden är få till antalet. Det som diskussionen har berört är objektiviteten, tolkningen 

av empirin utgör en väsentlig del av resultatet och ett objektivt tankesätt har varit nödvändigt. 

Det har varit en utmaning att hela tiden väga logiska resonemang mot varandra utan att ta 

hänsyn till personliga åsikter. Det faktum att forskargruppen består av två personer har 

däremot underlättat processen och på det sättet har vi kunnat minimera förvrängda 

uppfattningar.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

3.1 Inledning  

I detta kapitel presenteras det material, teorier samt de modeller som har använts i syfte att 

möjliggöra adekvata resonemang i studiens analyser. Avsnitt 3.2 presenterar OECD:s arbete 

som följs av en redogörelse av valda kapitel ur deras modellavtal och riktlinjer som är 

relevanta beträffande studiens område. Detta följs av avsnitt 3.3 som redogör för de 

rättstraditioner och lagrum som finns i respektive land.  Dessa två delar presenteras med 

avsikt att skapa en förståelse för ämnet. Därefter redogörs det i avsnitt 3.4 för studiens 

teoretiska utgångspunkt, där en presentation görs över vilka teorier som ligger till grund för 

redovisningens mångfald. Kapitlet mynnar därefter ut i en tolkningsmodell som presenteras 

under avsnitt 3.5. Modellen kommer att tillämpas vid analys av studiens empiri i kapitel 4.  

3.2 OECD:s modellavtal och TPG 

År 1961 etablerades den internationella organisationen OECD och består idag av 35 stycken 

medlemsländer vars syfte är att främja den globala ekonomin samt det sociala välmåendet 

genom policys. Länderna ska dessutom föra diskussioner kring områden som berör demokrati 

samt marknadsekonomiska frågor i ett försök att belysa och lösa problem (OECD 2016)18. 

  

OECD har publicerat ett modellavtal med avsikt att, bland annat, förhindra dubbelbeskattning 

som fördjupas i olika artiklar (Skatteverket u.å.,)19. Följande rapport berör Article 9 

Associated Enterprises. Artikel 9 behandlar internprissättning och förklarar tillämpning av 

justeringar för att uppnå likvärdiga priser för interna transaktioner som för oberoende 

transaktioner på en konkurrenskraftig marknad (Arvidsson 1990; Skatteverket u.å.,20). 

Riktlinjer för tillämpningen av artikeln 9 har dessutom publicerats, så kallade OECD Transfer 

Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (Skatteverket 

u.å.,)21. I denna rapport uppmärksammas utvalda kapitel i ur artikel 9:s riktlinjer som anses 

relevanta för att kunna föra korrekta resonemang.  

 

Följande kapitel presenteras i OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational 

Enterprises and Tax Administrations varav de fetstilta kapitlen kommer att kartläggas och 

behandlas i denna rapport: 

 

 

 

 

 

                                                 
18 http://www.oecd.org/about/   
19 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.13/2966.html  
20 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.13/2975.html  
21 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.13/331396.html#h-OECDs-riktlinjer-ger-vagledning-for- 

foretag-och-skattemyndigheter  

http://www.oecd.org/about/
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.13/2966.html
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.13/2975.html
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.13/331396.html#h-OECDs-riktlinjer-ger-vagledning-for-foretag-och-skattemyndigheter
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.13/331396.html#h-OECDs-riktlinjer-ger-vagledning-for-foretag-och-skattemyndigheter
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Chapter I - The Arm’s Length Principle  

Chapter II - Transfer Pricing Methods 

Chapter III - Comparability Analysis 

Chapter IV - Administrative Approaches to Avoiding and Resolving Transfer Pricing Disputes 

Chapter V - Documentation 

Chapter VI - Special Consideration for Intangible Property  

Chapter VII - Special Considerations for Intra-Group Services 

Chapter VII - Cost Contribution Arrangement  

Chapter IX - Transfer Pricing Aspects of Business Restructurings 

(OECD 2010) 

3.2.1 Chapter I - The Arm’s Length Principle  

Medlemsländerna inom OECD har tillsammans arbetat fram en standard för värdering av 

interna transaktioner som flyttas över nationsgränser, så kallad armlängdsprincipen vilket ska 

tillämpas av multinationella företag (MNEs) samt skattemyndigheter (OECD 2010; 

Skatteverket u.å.,22). Armlängdsprincipen kommer till uttryck i OECD:s modellavtal artikel 9, 

1 § som följande:  

 

“1.Where 

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control 

or capital of an enterprise of the other Contracting State, or 

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

enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, 

 

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial 

or financial relations which differ from those which would be made between independent 

enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 

enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits 

of that enterprise and taxed accordingly.” 

         (OECD 2014, s. 29) 

 

Priset på en transaktion mellan två oberoende företag är ett resultat av marknadens effekt 

medan priset på en närstående transaktion inte påverkas av marknadskrafter i samma 

utsträckning. Detta skapar svårigheter kring hur en närstående transaktion ska värderas. 

Armlängdsprincipen innebär att internprissättningen ska efterlikna en likvärdig situation 

mellan två oberoende organisationerna på en konkurrerande marknad (Arvidsson 1990; 

OECD 2010).  

 

Principen blir däremot komplex vid värdering av närstående transaktioner som saknar 

motsvarighet på marknaden (OECD 2010; Skatteverket u.å.,23). Detta är ett återkommande 

problem eftersom det inte allt för sällan förekommer transaktioner inom en koncern som inte 

existerar mellan två oberoende företag. Dessutom krävs djupgående granskning och analys av 

en mängd information och aktiviteter för att få en korrekt uppskattning av vad den motsvariga 

oberoende transaktionen hade prissatts för. Detta försvårar processen, för både 

skattemyndigheter och företagen, av att få en adekvat uppskattning. Dessutom föreligger 

                                                 
22 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.13/347291.html  
23  https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.13/347291.html  

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.13/347291.html
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.13/347291.html
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risken att information som krävs för en lämplig utvärdering saknas (OECD 2010). Systemet 

underlättar även skatteminimering och bedrägeri. Motiv till att utnyttja systemet kan vara att 

moderbolaget önskar leva upp till aktieägarnas krav och därmed generera ett högre resultat 

(OECD 2010).  

3.2.2 Chapter II - Transfer Pricing Methods 

I kapitel två i OECD:s TPG redogörs för metoder vilka kan appliceras för att fastställa ett 

internpris i enlighet med armlängdsprincipen och hur valet av metod sker. I detta avsnitt 

beskrivs först vilka metoder som är användbara för att tillämpa armlängdsprincipen enligt 

OECD:s TPG, efter det beskrivs valet av metod. 

 

Nedan åskådliggörs en figur över hur respektive metoder delas in. Metoderna kategoriseras 

utifrån traditional transactions methods och transactional profit methods. De metoder vilka 

kategoriseras som traditional transactions methods är the comparable uncontrolled price 

method (CUP), the resale price method (RP) och the cost plus method (CP).  Transactional 

net margin method (TNM) och transactional profit split method (TPS) är istället metoder som 

definieras som transactional profit methods (OECD 2010). TPS delas därefter in i två 

separata tillvägagångssätt, contribution analysis (CA) och residual analysis (RA) (OECD 

2010).  

  
Figur 1 Kategoriseringsmodell över OECD:s Transfer Pricing Methods 
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3.2.2.1 Comparable uncontrolled price method (CUP) 

En av de traditionella metoderna för att fastställa ett internpris är CUP-metoden. Metoden 

jämför det fastställda priset för en produkt i en närstående transaktion med det pris som skulle 

fastställts mellan två oberoende företag under likartade omständigheter. Hänsyn tas till 

marknadspriset genom att jämföra med det pris som med marknadskrafter skulle satts av två 

oberoende bolag, så kallad jämförbar oberoende transaktion (OECD 2010). Nedan syns en 

figur som åskådliggör benämningarna under respektive förhållande. 

 

 
Figur 2 Transaktionstyp beroende på parternas förhållande 

Textutdraget nedan visar när en närstående transaktion anses vara jämförbar under 

comparable uncontrolled price method. 

 

“Following the principles in Chapter I, an uncontrolled transaction is comparable to a controlled 

transaction (i.e. it is comparable controlled transaction) for purposes of the CUP method of one of 

those conditions is met: a) none of the differences (if any) between the transactions being 

compared or between the enterprises undertaking those transactions could materially affect the 

price in an open market; or, b) reasonably accurate adjustments can be made to eliminate the 

material effects of such differences.”   

(OECD 2010, s. 63) 

 

I de fall där en jämförbar oberoende transaktion existerar så är CUP-metoden den mest 

direkta, tillförlitliga och fördelaktiga metoden att tillämpa armlängdsprincipen (Doupnik & 

Perera 2015; OECD 2010). Generellt är det däremot problematiskt att finna en sådan 

transaktion. Detta resulterar i att vederbörliga justeringar är en nödvändighet i majoriteten av 

fallen. Å andra sidan föreligger det även en komplexitet vid att fastställa justeringarna på ett 

noggrant och logiskt sätt. Detta även om den praktiska tillämpningen av justeringarna anses 

vara mer flexibel än vad den teoretiskt beskrivs som. Om en logisk noggrann justering inte 

går att genomföra försämras CUP-metodens trovärdighet. Därmed kan applicering av en 

mindre direkt metod för fastställelse av pris bli en nödvändighet (OECD 2010). 

 

3.2.2.2. Resale price method (RP) 

RP-metoden baseras i grunden på det pris som en produkt säljs för till en utomstående part av 

det återförsäljande bolaget inom koncernen. Med det som utgångsvärde reduceras sedan priset 

nedåt med hänsyn till en lämplig bruttomarginal, så kallad RP-marginalen. RP-marginalen ska 

återspegla det belopp som återförsäljaren behöver för att täcka försäljnings- och operativa 

kostnader vilka är direkt kopplade till produkten, samt, med hänsyn till vilka funktioner som 
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utförts och vilka risker som tagit, en lämplig vinst (OECD 2010). Nedan åskådliggörs en 

modell över hur processen ser ut. 

 

 
 

Figur 3 Prissättningsprocess enligt RP-metoden 

RP-marginalen bestäms genom en jämförbar oberoende transaktion, vad det återförsäljande 

bolaget har för bruttomarginal på de liknande varorna som säljs till utomstående bolag (intern 

jämförbar oberoende transaktion). För vägledning går även att använda bruttomarginalen 

vilket ett utomstående bolag tjänar när det säljer till ett annat utomstående bolag (extern 

jämförbar oberoende transaktion) (OECD 2010).  

 

Textutdraget nedan visar när en närstående transaktion anses vara jämförbar under resale 

price method. 

 

“Following the principles in Chapter I, an uncontrolled transaction is comparable to a controlled 

transaction (i.e. it is comparable controlled transaction) for purposes of the resale price method of 

one of those conditions is met: a) none of the differences (if any) between the transactions being 

compared or between the enterprises undertaking those transactions could materially affect the 

resale price margin in the open market; or, b) reasonably accurate adjustments can be made to 

eliminate the material effects of such differences.”   

(OECD 2010, s. 66) 

 

Vid beräkning av justeringarna i RP-metoden så krävs generellt färre ändringar utföras i 

förhållande till CUP-metoden. Detta eftersom ett mindre antal faktorer har en väsentlig 

påverkan på RP-marginalen. Däremot kan det föreligga avvikelser i hur det oberoende bolaget 

och det återförsäljande bolaget gör affärer som i sin tur påverkar lönsamheten. Tillämpningen 

av RPM passar sig bäst när det återförsäljande bolaget inte adderar något väsentligt värde till 

produkten eftersom det då blir svårt att göra en korrekt beräkning av justeringen (OECD 

2010,). 

 

3.2.2.3. Cost plus method (CP) 

När ett företag följer CP-metoden identifieras den kostnad som har uppstått hos det säljande 

företaget för en närstående transaktion. Därefter adderas en uppskattad bruttomarginal med 
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hänsyn till utförda funktioner och marknadsförhållanden. Denna bruttomarginal baseras på 

skäligt pålägg för en motsvarande oberoende transaktion. Detta för att nå likvärdig vinst som 

den säljande parten hade nått för en likartad oberoende transaktion. Metoden är mest 

användbar vid icke färdigställda produkter eller tillhandahållande av tjänster som överförs 

mellan närstående parter (OECD 2010). 

 

Textutdraget nedan visar när en närstående transaktion anses vara jämförbar under cost plus 

method. 

 

“Following the principles in Chapter I, an uncontrolled transaction is comparable to a controlled 

transaction (i.e. it is comparable controlled transaction) for purposes of the cost plus method of one 

of those conditions is met: a) none of the differences (if any) between the transactions being 

compared or between the enterprises undertaking those transactions could materially affect the 

price in an open market; or, b) reasonably accurate adjustments can be made to eliminate the 

material effects of such differences.”   

(OECD 2010, s. 71) 

 

I förhållande till CUP-modellen krävs generellt färre justeringar i CP-metoden. Det är av 

större vikt i CP-metoden att fokusera på aspekter som har påverkan på bruttomarginalen 

snarare än prispåverkande faktorer (OECD 2010). 

 

3.2.2.4. Transactional net margin method (TNM) 

Metoden utgår från nettovinsten för det skattebetalande bolaget i förhållande till en lämplig 

nämnare, exempelvis kostnader, försäljning eller tillgångar. Idealiskt är att det därefter görs 

en jämförelse med vad samma skattebetalande bolag tjänar på en jämförbar transaktion med 

en utomstående part. Det ges även en vägledning kring vilken nämnare som bör användas i 

olika situationer. Det vill säga när det är lämpligt att använda kostnader, respektive 

försäljning eller tillgångar som nämnare. Vidare beskrivs att appliceringen av metoden är i 

likhet med RP-metoden och CP-metoden men till skillnad från dem tar TNM-metoden istället 

hänsyn till nettomarginalen och inte bruttomarginalen. (OECD 2010) 

 

3.2.2.5. Transactional profit split method (TPS) 

Genom att identifiera den vinst som hade uppstått hos det säljande företaget för en 

motsvarande oberoende transaktion, kan resultateffekten, som uppstår vid vinsten hos det 

säljande företaget vid en närstående transaktion, elimineras. Detta genom att dela upp vinsten 

mellan de två beroende företagen i förhållande till andelen som vartdera företag har presterat 

med. Förluster behandlas likvärdigt. Metoden är fördelaktig i situationer där de båda berörda 

organisationer är integrerade och delaktiga i upparbetning av vinst (OECD 2010). 

 

3.2.2.6. Metodval 

Vid val av metod ska det alltid eftersträvas att hitta den mest lämpliga metoden för den unika 

situationen. Under processen ska hänsyn tas till styrkor och svagheter hos respektive metod 

samt metodens lämplighet med hänsyn till vilken typ av närstående transaktion som sker. 

Dessutom bör hänsyn tas till tillgängligheten av den information som är nödvändig för 
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respektive metod och vilken nivå av jämförbarhet den oberoende transaktionen innefattar 

(OECD 2010). 

 

De traditionella metoderna anses vara de mest direkta metoderna, men det finns situationer 

där vinstmetoderna ses som mer lämpliga. De traditionella metoderna anses vara “ensidiga 

metoder”, med andra ord utgår de från ett av bolagen. I vissa situationer när båda bolagen i en 

integrerad process har bidragit till att skapa produkten eller när informationen om ett 

oberoende bolag är begränsad, så kan de traditionella metoderna vara svåra att applicera. 

Under de förstnämnda omständigheterna kan det vara mer lämpligt med en “tvåsidig metod” 

som TPS-metoden. Även när informationen är bristfällig är en vinstmetod att föredra (OECD 

2010).  

 

Valet av metod innebär inte en djupgående analys av varje metod. Snarare utgörs det utifrån 

ett “good practice” perspektiv. En argumentation för sin valda metod krävs samt att visa på en 

jämförbar transaktion. Det finns inte specifika regleringar för varje enskild situation utan valet 

är en bedömningsfråga av den mest lämpliga metoden. Bolag har även en möjlighet att 

applicera en annan metod än de som är beskrivna i OECD:s TPG, men ska då kunna klargöra 

varför den är mer lämplig att tillämpa än armlängdsprincipen. Ett bolag ska, oavsett vilken 

metod de väljer, kunna styrka deras val med dokumentation (OECD 2010). 

3.2.3 Chapter III - Comparability Analysis 

För att armlängdsprincipen skall vara applicerbar krävs en jämförelse mellan den närstående 

transaktionen och en motsvarande oberoende transaktion (OECD 2010), så kallad 

Comparability Analys, som rekommenderas att utföras årligen (PwC 2012)24. Är jämförelsen 

ogenomförbar erfordras vederbörliga justeringar för att möjliggöra jämförelsen. För att 

identifiera graden av jämförbarhet hos en transaktion är det centralt att urskilja de faktorer hos 

transaktionen, alternativt organisationen, som har inverkan på armlängdspriset. Följande 

uppställning av faktorer är av relevans och som organisationen, alternativt skattemyndigheter, 

bör ha i åtanke vid utvärdering: 

 

❖ Attribut hos transaktionen 

❖ De berörda parternas roll och utförande (även förbrukade tillgångar samt antagna 

risker) 

❖ Avtal 

❖ Den ekonomiska situation de berörda parterna besitter 

❖ De affärsmässiga strategierna hos de berörda parterna  
          (OECD 2010, s. 43) 

 

För att främja kontinuitet finns tydliga riktlinjer för processens utförande. Som första steg i 

processen, identifieras förhållanden gällande den närstående transaktionen. Detta följs av att 

välja metod av armlängdsprincip, därefter kartläggs lämpliga jämförbara transaktioner. 

                                                 
24 PwC, 2012 PwC Alert, New Income Tax (Transfer Pricing) Rules 2012 

https://www.pwc.com/my/en/assets/publications/pwcalert94_transfer-pricing.pdf (2017-02-08) 

https://www.pwc.com/my/en/assets/publications/pwcalert94_transfer-pricing.pdf
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Avslutningsvis dras en slutsats kring huruvida det bestämda internpriset går i linje med 

armlängdsprincipen. För att underlätta identifiering av en adekvat jämförbar transaktion på en 

konkurrerande marknad krävs delvis granskning av tidigare analyser av skattebetalarnas 

interna transaktioner. Identifieringen erfordrar även en utvärdering av de relevanta faktorerna 

som åskådliggjorts ovan. Kartläggning av denna typ av information kan vara komplext samt 

kostsamt, och som följd av detta saknas specifika krav för hur omfattande genomförandet av 

detta steg bör vara (OECD 2010). 

3.2.4. Chapter V - Documentation  

Kapitlet utgör ett verktyg för skattemyndigheter i respektive land att själva kunna utveckla ett 

ramverk för dokumentation. Avsnittet är dessutom vägledning för bolagen kring vilken typ av 

dokumentation som kan bli central för att styrka enlighet mellan internpriset och 

armlängdsprincipen. Det beskrivs att TPG:s syfte inte är att börda bolagen med ett högre krav 

på dokumentation än vad det lokala regelverket innebär. Avsikten är snarare att 

skattemyndigheten och företaget tillsammans ska samarbeta för att nå ett pris som kan anses 

gå i linje med armlängdsprincipen (OECD 2010). 

 

I de flesta länder är det skattemyndigheten som har bevisbördan att styrka att priset inte är 

överensstämmande med armlängdsprincipen. Däremot så har bolagen en skyldighet att 

frambringa dokumentation om skattemyndigheten kräver det för att kunna göra en korrekt 

bedömning. I de fall som bolaget inte kan visa lämplig dokumentation så kan bevisbördan 

skifta över till bolaget (OECD 2010).  

 

Ett bolag ska anstränga sig för att fastställa ett internpris i enlighet med armlängdsprincipen. 

Hänsyn ska tas till om en jämförbar oberoende transaktion finns tillgänglig samt säkerställa 

att informations- och dokumentationsskyldigheten kan utföras för att styrka internpriset. 

Vidare beskrivs vägledning kring hur skattemyndigheter ska förhålla sig kring information 

som är problematisk att inskaffa. Exempelvis konfidentiell information alternativt information 

som anses vara utom företagets räckhåll. OECD:s TPG beskriver ingående den information 

som generellt erfordras vid en redogörelse för att ett internpris är i enlighet med 

armlängdsprincipen. Dessutom beskrivs den information som krävs beträffande de berörda 

närstående bolag, vilka funktioner respektive bolag bidragit med och information gällande en 

jämförbar oberoende transaktions övergripande delar. Detta är dock endast en vägledning för 

skattemyndigheter att utveckla ett ramverk kring dokumentation (OECD 2010). 

 

Kapitel 5 i OECD:s TPG har efter år 2010 genomgått revidering och i samband med BEPS-

projektet så utgav OECD en publikation gällande dokumentationskravet. OECD beskriver där 

de övergripande syftena med dokumentationsskyldigheten:  

 

❖ Att säkerställa att skattebetalare tar hänsyn till kraven i processen om att fastställa ett 

internpris och andra transaktioner mellan närstående bolag samt att deklarera 

inkomsten i deklarationen  
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❖ Att förse skattemyndigheter med den information som krävs för att kunna göra en 

riskbedömning av en intern transaktion 

 

❖ Att förse skattemyndigheter med den information som krävs för att kunna genomföra 

en relativt noggrann revision av den interna transaktionen för skattesubjektet i deras 

jurisdiktion  
          (OECD 2015, s. 12) 

3.3 Ländernas rättstraditioner och lagrum  

Följande stycke redogör för de rättstraditioner vilka genomsyrar Sverige respektive 

Storbritannien och hur dessa har utvecklats fram. Avsnittet syftar även till att informera läsare 

om respektive myndighets tolkning av OECD:s TPG i form av ländernas utgåvor av riktlinjer 

och interna manualer. Dessutom berörs även ländernas lagrum beträffande området.  

3.3.1 Sverige 

Traditionellt sett har Sverige ansetts som ett land präglat av den kontinentala 

redovisningstraditionen (Johansson, 2010). I samband med globaliseringen har Sverige 

däremot även influerats av den anglosaxiska synen och anses i dagsläget ha inslag av de båda 

traditionerna. De anglosaxiska karaktärsdragen tar sig uttryck i regler beträffande god 

redovisningssed som påträffas i ÅRL och BFL (Johansson, 20110). Dessa regler lägger 

tonvikt på investerarens informationsbehov (Johansson, 2010). Den tydliga kopplingen 

mellan Sveriges beskattnings- och redovisningslagstiftning (Svensson & Edenhammar 1996) 

är däremot ett exempel på att den kontinentala traditionen fortfarande är påtaglig. Däremot 

har utredning över denna koppling varit på agendan där argumentation för att häva sambandet 

har förts (SOU 2008:80).    

 

Den svenska redovisningslagstiftningen är konstant under utveckling och där olika 

redovisningssynsätt möts (Johansson, 2010). Reglerna kring internprissättning har reviderats 

flertalet gånger (Arvidsson 1990). Exempelvis har Sverige anammat den internationellt 

accepterade armlängdsprincipen i form av en paragraf i skattelagstiftningen (14 kap 19 § IL), 

så kallad korrigeringsregeln (Skatteverket 2012). Denna ses som övergripande vägledning för 

bedömning av internprissättning (Skatteverket 2012). Sverige saknar i övrigt egen lagstiftning 

för den praktiska tillämpningen av internprissättningen (Skatteverket 2012). Skatteverket 

hänvisar istället till OECD:s modellavtal artikel 9 samt TPG vad gäller frågor beträffande 

internprissättning (Skatteverket 2012). Skatteverket har däremot publicerat handledning för 

inkomst av näringsverksamhet varav avsnitt 53 behandlar internprissättning. Där redogörs för 

vilka lagar och regler som är aktuella, hänvisningar görs kontinuerligt till OECD:s 

modellavtal artikel 9 samt TPG och kommentarer kring svensk rättspraxis ges.  

 

Hänvisning till OECD:s handlingar görs beträffande reglering av internprissättningen och 

dess praktiska tillämpning. Sverige har däremot utvecklat ett ramverk med avseende till 

vilken dokumentation som krävs. Bestämmelserna återfinns i 19 kap 2 a och 2 b §§ lag 
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(2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter och trädde i kraft den 1 Januari 

200725. 

3.3.2 Storbritannien 

Redovisningen i Storbritannien har genom tiden utvecklats fram som ett resultat av de behov 

som företagen haft. Dessa influenser har även haft en signifikant roll i utformning av 

redovisningen i andra länder, inkluderat USA, Kanada och Australien (Doupnik & Perera 

2015). Det var även i Storbritannien som det första professionella redovisningsorganet, the 

Society of Accountants in Edinburgh, år 1853 etablerades. Detta kan ses som startskottet på 

den moderna redovisningens begynnelse (Doupnik & Perera 2015). Redovisningstraditionen i 

landet karaktäriseras som anglosaxisk (Smith 2006) där finansiering av bolagen till stor del 

sker av aktieägare (Doupnik & Perera 2015). Professionella uttalanden tillsammans med 

lagstiftningen har en primär roll i regleringen av redovisningen av de finansiella rapporterna. 

Det faktum att fastställande av godtagbara redovisningsprinciper och standarder ska ligga i 

redovisningsprofessionens händer är en del av Storbritanniens tradition (Doupnik & Perera 

2015).   

 

I linje med den anglosaxiska traditionens egenskaper har Storbritannien myntat begreppet 

“true and fair”. Idén inbegriper att avsteg ska göras från den bokstavliga lagstiftningen om 

den ger missvisande vägledning (SOU 1996:157). Detta begrepp påträffas även som en 

skyldighet i den brittiska bolags- och redovisningsrätten Overridingrule (396, 404 §§ , 

Companies Act 2006). Det principbaserade synsättet är påtagligt i Storbritannien (Doupnik & 

Perera 2015). Detta är idag en fundamental föreställning inom redovisning och ett krav från 

både Storbritannien och EU (FRC 2014). 

 

Storbritannien är ett medlemsland i OECD och har adopterat TPG i deras hantering av 

transfer pricing. Storbritannien har även själva utvecklat lagrum gällande transfer pricing. 

Under 2010 revideras lagrummet och “The Taxation (International and Other Provisions) Act 

2010” (TIOPA10) ges ut. Part 4 (del fyra) i TIOPA10 behandlar transfer pricing. Det framgår 

av TIOPA10 att tolkning av lagrum ska göras i enlighet med armlängdsprincipen som 

uttryckts i artikel 9 i OECD:s modellavtal samt i enlighet med TPG. 

 

Storbritanniens skattemyndighet har även publicerat en internationell manual för 

internationella skatterelaterade problem, “HMRC International Manual”. Manualen 

behandlar till stor del problematiken kring transfer pricing. Den ses som ett verktyg för både 

interna samt externa parter vad gäller bedömning och tolkning av transfer pricing regler.  

                                                 
25 https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/internationellt/internprissattning.4.3dfca4f410f4fc 

63c8680005982.html  

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/internationellt/internprissattning.4.3dfca4f410f4fc63c8680005982.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/internationellt/internprissattning.4.3dfca4f410f4fc63c8680005982.html
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3.4 Teoretisk utgångspunkt - Redovisningens mångfald 

Framställelsen av finansiella rapporter och redovisningspraxis skiljer sig åt mellan länder. 

Detta avsnitt presenterar de rättsystem och redovisningstraditioner som historiskt sett har 

präglat olika länder vilket har resulterat i globala avvikelser i redovisningspraxis.  

3.4.1 Rättssystem 

De styrande rättssystemen skiljer sig globalt och generellt görs en klassificering mellan 

common law och code law (Doupnik & Perera 2015; Durand & Tarca 2005). Det förstnämnda 

härstammar från engelsk rättsordning och präglar de flesta engelskspråkiga länderna. Länder 

som styrs av common law sätter en begränsad tillit till den skrivna lagen, å andra sidan läggs 

stor vikt vid rättspraxis som komplement till den skrivna lagen (Alexander, Britton & Jorissen 

2009; Doupnik & Perera 2015; La Porta, Lopez-De-Silanes, Shleifer & Vishny 1997).  

 

Det motsatta rättssystemet, code law, har istället sina rötter i den romerska politiken (Doupnik 

& Perera 2015). Systemet förekommer ofta i länder som inte är engelskspråkiga, bland annat 

länder i Skandinavien (La Porta, et al. 1997). Code law kännetecknas generellt av utförligt 

skriven och utpräglad lagtext vilket ska användas som allomfattande applicering på flertalet 

situationer (Doupnik & Perera 2015; La Porta, et al. 1997). Common law förlitar sig alltmer 

på rättspraxis och kan på så sätt anses ha ett mer detaljerat och situationsanpassat 

tillvägagångssätt (Doupnik & Perera 2015; La Porta, et al. 1997).   

 

Vilket rättssystem som präglar ett land påverkar hur redovisningsregler blir utformade i 

länderna. I de länder som karaktäriseras av code law tenderar dessa regler att vara generella 

och detaljerade om hur vissa transaktioner ska redovisas är begränsade (Alexander, Britton & 

Jorissen 2009). Företag får i de fallen förlita sig på offentliga uttalanden från myndigheter, 

från nationella revisionsbyråer och nationella standarder (Doupnik & Perera 2015). I länder 

vars rättssystem präglas av common law finns det många gånger organisationer, som är icke 

lagstiftande, som utvecklar detaljerade standarder som företagen kan luta sig mot (Doupnik & 

Perera 2015).  

3.4.2 Redovisningstraditioner 

Redovisningsteorin har en traditionell uppdelning mellan den anglosaxiska och den 

kontinentala synen som har utvecklats fram från historiska civilrättsliga traditioner 

(Johansson, 2010) och där redovisningspraxis avviker mellan dessa (Smith 2006; Svensson & 

Edenhammar 1996). Detta stycke syftar till att kartlägga dessa redovisningstraditioner. 

 

3.4.2.1 Anglosaxiska redovisningstraditionen 

Den anglosaxiska traditionen bygger i stora delar på common law där målsättningen är att 

hitta en lösning för varje konflikt utefter de omständigheter som råder, snarare än att 

formulera generella regler för framtiden (Nobes & Parker 1995). Istället för nedskrivna lagar 

och regleringar har redovisningsprofessionen fått en väsentlig roll och ligger till grund för 

redovisningens utformning (Artsberg 1992; Nobes & Parker 1995; Smith 2006). Skulle en lag 

i bokstavlig mening ge en missvisande bild ska avsteg från lagen göras (Artsberg 1992). Den 
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anglosaxiska civilrättsliga traditionen baseras snarare på sedvanerätt och tidigare rättsfall från 

domstol (Smith 2006). Storbritannien har i linje med det resonemanget utvecklat begreppet 

”true and fair view” (rättvisande bild) som används för att tolka eller komplettera en lag eller 

rekommendation. Konceptet av true and fair view är alltså överordnat lagar och regler och 

kan användas för att bryta dem (SOU 1996:157). Detta syftar till att lägga vikten på att 

gestalta en korrekt bild av företagens redovisning och finansiella ställning snarare än att följa 

lagar och regler (Johansson, 2010). Detta resonemang påträffas även i den brittiska bolags- 

och redovisningsrätt som en företagares åliggande där den benämns som Overridingrule (396, 

404 §§, Companies Act 2006).  

 

Storbritannien, Irland, USA och Holland är länder som kännetecknas av den anglosaxiska 

synen (Artsberg 2003; Nobes 1998). På grund av en ökad internationell integration har de 

tidigare mer tydliga kulturella skillnaderna luckrats upp och därmed även uppdelningen 

mellan de olika traditionerna (Johansson 2010). Detta har resulterat i att många länder 

applicerar ett anglosaxiskt tillvägagångssätt inom extern redovisning exempelvis genom ett 

helt eller delvis privat organ som granskare. Rådet för finansiell rapportering utgör ett 

exempel på ett anglosaxiskt tillvägagångssätt (Johansson 2010). Även inom den anglosaxiska 

traditionen påträffas avvikande modeller, exempelvis skiljer sig den amerikanska synen på 

redovisning mot den brittiska synen (Johansson 2010). Alexander och Archer (2000) 

kritiserar relevansen av denna indelning eftersom de länder som anses vara anglosaxiska även 

de avviker sig på många plan. Däremot understryker Nobes (1998) att även om det finns 

skillnader inom en grupp så betyder inte det att gruppen inte existerar, exempelvis kan det 

finnas avvikelser mellan länder som karaktäriseras som anglosaxiska, men det kan fortfarande 

finnas andra likheter som gör att de formar en grupp.  

 

De länder som karaktäriseras som anglosaxiska utmärker sig för att ha aktiefinansiering som 

den främsta finansieringsform, det vill säga en stor andel av bolagsfinansiering kommer från 

utomstående aktieägare. Det har inneburit att traditionen lägger fokus på redovisningens 

betydelse för investerare samt på resultatet (Arden 1997; Artsberg 1992). Aktieägarna ställer 

högre krav på transparens i redovisningen som en följd av att de är utomstående, detta för att 

kunna använda den som beslutsunderlag. Med ett ökat fokus på investerare blir även 

kopplingen mellan inkomstskattelagstiftningen och redovisningspraxis relativt lös (Doupnik 

& Perera 2015; Smith 2006) och justeringar från det bokförda resultatet till det skattemässiga 

resultatet blir därför många gånger nödvändiga. 

 

3.4.2.2 Kontinentala redovisningstraditionen 

Den kontinentala redovisningstraditionen grundar sig i rättsystem från Romarriket och i ett 

legalistiskt synsätt (Artsberg 1992; Smith 2006) där det förespråkas lagar och 

rekommendationer och att rapportera i enlighet med dessa anses vara av stor vikt (Artsberg 

1992; Smith 2006). Synsättet härstammar från code law och präglas av rättvisetankar (Nobes 

& Parker 1995). Redovisningen är därför ofta reglerad i lag och där förarbete av lag inte har 

en betydande roll när lagrum ska tydas (Artsberg 1992; Smith 2006) och det största 

inflytandet vad gäller utformningen av dem är staten. Detta till skillnad från den anglosaxiska 

traditionen där redovisningskårer har en alltmer framtonad roll (Artsberg 1992; Smith 2006). 
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Lagarna blir därför av stor betydelse och begreppet rättvisande bild blir underordnat och 

fungerar enbart som ett kompletterande verktyg i sällsynta situationer (Smith 2006; SOU 

1996:157). Frankrike, Tyskland, Japan och Italien är länder som generellt kännetecknas av 

den kontinentala synen (Nobes 1998). Redovisningen i Sverige grundar sig i större grad av 

den kontinentala traditionen, däremot påträffas anglosaxiska karaktärsdrag (Johansson 2010).  

 

Länder som kategoriseras som kontinentala har generellt ett finansieringssystem som präglas 

av banker som källa, men staten har även viss delaktighet (Smith 2006). Både dessa är parter 

som ofta har representanter i styrelsen och har därför tillgång till nödvändig information i en 

helt annan utsträckning än utomstående aktieägare (Doupnik & Perera 2015). Det uppstår 

därför inte samma krav på transparens och offentliga noter för att investerare ska kunna ha 

underlag för beslut. Strävan efter resultat syns heller inte i samma utsträckning eftersom 

likviditetsmått är mer av intresse hos investerare, som bank och stat, än resultatmått (Doupnik 

& Perera 2015). Upprättandet av de finansiella rapporterna präglas därför av försiktighet 

(Svensson & Edenhammar 1996) i länder som tillhör den kontinentala traditionen. Effekten 

av staten och banker som de främsta finansieringskällor blir även att det skapas en starkare 

koppling mellan redovisningslagstiftning och skattelagstiftning (Smith 2006; Svensson & 

Edenhammar 1996). Det föreligger dessutom ett starkt borgenärsintresse i den kontinentala 

civilrättsliga traditionen (Johansson 2010).   

3.4.3 Nobes modell av redovisningssystem 

Nobes (1998) har utvecklat en förenklad modell i syfte att identifiera faktorer som influerar i 

redovisningspraxis. Detta i ett försök att tydliggöra skäl till variationen av redovisningspraxis 

på nationsnivå. Han argumenterar för att den mest centrala anledningen till att ett 

självförsörjande land präglas av en viss redovisningspraxis är syftet bakom redovisningen. 

Vidare framför han att hur rapporterna är utformade grundar sig främst i vilka finansiärer ett 

företag har. Ett lands finansieringssystem ses därmed som den mest relevanta faktorn när det 

kommer till syftet med rapporteringen. Eftersom finansiseringssystemet är en relevant faktor 

så påverkas ett självförsörjande lands redovisningspraxis av hur det är uppbyggt.  

 

Nobes (1998) delar in redovisningssystemen i två kategorier och etiketterar dem som A och 

B. Kategori A hittas i länder där finansieringssystemet till stor del präglas av utomstående 

aktieägare. Värderingsmåtten är generellt mindre konservativa, transparens i redovisningen är 

av stor vikt och reglerna skiljer sig ofta från skattelagstiftningen. Nobes (1998) menar att 

kategori A kan sättas ekvivalent med det som kallas för den anglosaxiska traditionen. 

Kategori B finns i länder vars finansieringssystem kännetecknas av att majoriteten av 

kapitalet inte kommer från utomstående aktieägare. Värderingsmåtten är mer konservativa, 

transparens är inte lika väsentligt och reglerna går hand i hand med skattelagstiftningen, 

Kategori B motsvarar det vi kallar för den kontinentala traditionen (Nobes 1998).  

3.4.4 Principbaserad och regelbaserad redovisningstradition  

Inom redovisningsteorin görs en generell uppdelning mellan en regelbaserad och 

principbaserad teori. Det förstnämnda tillvägagångssättet präglas av “bright lines” vilket 



28 
 

innebär detaljerade regler och vägledning samt en konkretisering av själva utförandet.  

Storbritannien kännetecknas av det sistnämnda (Doupnik & Perera 2015) med dess mer 

flexibla karaktär men som däremot ställer högre krav på en mer professionell bedömning 

(SEC 2003).  

 

Det principbaserade synsättet möjliggör därav för tolkningar vilket sätter kompetenskrav på 

personal samt på den externa granskningen från exempelvis revisorer. En redovisningspraxis 

med avsaknad av detaljerade regler och därmed influenser av egen tolkning kan försvåra en 

komparativ analys över företagets redovisning över tid. Däremot finns det, vid en 

regelbaserad redovisningspraxis, risk för manipulering av redovisningen från ledningens sida 

i syfte att säkerställa sig om att de följer reglerna (Maines, Bartov, Fairfield, Hirst et. al. 

2003). United States General Accepted Accounting Principles (US GAAP) hävdas vara 

präglat av ett regelbaserat synsätt medan de Internationella Finansiella 

Redovisningsstandarder (IFRS) genomsyras av ett principbaserat synsätt (FASB 2002; 

Schipper 2003).  

 

Även Johansson (2010) anser IASB:s standarder karaktäriseras huvudsakligen som 

principbaserade medan det amerikanska regelverket kännetecknas huvudsakligen som 

regelbaserat. Däremot innehåller IASB standarder som betraktas vara regelbaserade 

(Johansson 2010). Samma studie förklarar att en stor skillnad mellan de olika synsätten ligger 

i den avgörande rekvisiten där principbaserade regler kännetecknas av diffusa rekvisit i 

motsats till det regelbaserade reglers mer tydliga rekvisit.  

3.5 Studiens tolkningsmodell  

3.5.1 Inledning  

I det här avsnittet kommer studiens tolkningsmodell att presenteras. Avsnittet kommer att 

inledas med en presentation av den modell studien har utgått ifrån, för att efter det mynna ut i 

den faktiska tolkningsmodell som kommer att användas som verktyg i analysen.  

3.5.2 Tolkningsmodellen 

Johansson (2010) har utvecklat en modell som återspeglar relationen mellan dimensionerna 

princip- versus regelbaserat normer och ekonomiska innebörd versus juridisk form.  
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Figur 4 Relationen mellan regler som avbildar ekonomisk verklighet (form och substance over form) och 

reglernas karaktär (Johansson 2010, s. 495) 

Forskargruppen har i studien haft som avsikt att utgå från Johanssons (2010) modell med 

addering av en del justeringar. Justeringarna innefattar fler dimensioner. Johansson (2010) har 

valt att studera två dimensioner medan den här studien innefattar tre dimensioner. Med hjälp 

av studiens teoretiska utgångspunkt, avsnitt 3.4, har forskargruppen utvecklat fram följande 

tolkningsmodell som kommer att agera verktyg i analysen. I modellen åskådliggörs hur 

ländernas tolkning av de berörda områdena visar inslag av följande: 

 

❖ princip- versus regelbaserade normer  

❖ anglosaxisk versus kontinental redovisningstradition 

❖ code law versus common law 

 

Analysen har graderats i tre olika nivåer; svagt inslag, inslag och starkt inslag. I analysen för 

respektive område redogörs för i vilken grad forskargruppen anser att det finns inslag av 

princip- versus regelbaserat, anglosaxiska versus kontinentala redovisningstradition samt code 

law versus common law. 

 

Studien är en komparativ analys där skillnaderna i respektive lands tolkning har graderats 

enligt ovan. Nedan visas den tolkningsmodell som har tillämpats i studien. Varje tradition, 

rättssystem eller tankesätt representeras av ett streck med motpolerna på vardera ände av 

strecket. De tre graderingarna av inslag återspeglas i form av tre streck på linjen. Strecket 

längst in mot mitten representerar svagt inslag, mittenstrecket representerar inslag och 

strecket längst ut representerar starkt inslag. I de fall som studien visar på lika mycket inslag 

av motpolerna så visas det genom en placering i mittpunkten. För varje område har en 

tolkningsmodell för respektive land presenterats där graden av inslag för det specifika 

området har märkts ut. Tolkningsmodellen används även för att visualisera slutsatserna 

gällande respektive land.  
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Figur 5 Studiens tolkningsmodell 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

4.1 Inledning 

I detta kapitel kommer vi att presentera resultat samt analys. Kapitlet är uppdelat i fyra 

områden gällande internprissättning: Myndigheternas referering till gällande rätt, 

Armlängdsprincipen, Metoder för prissättning och Bevisförfarande. Områdena gällande 

internprissättning har utvecklats fram utifrån vad som varit en väsentligt stor del i de båda 

myndigheternas handlingar. Resultat tillsammans med analys kommer att presenteras del för 

del i syfte att skapa tydlighet. 

4.2 Myndigheternas referering till gällande rätt 

I följande avsnitt åskådliggörs textutdrag från Skatteverkets handledning, avsnitt 53 

Internprissättning m.m. respektive textutdrag från HMRC interna manual serie 41, 42, 44 och 

48 Transfer Pricing. I Skatteverkets handledning återfinns löpande hänvisning till tidigare 

rättsfall och praxis till skillnad från HMRC som kontinuerligt refererar till lagstiftningen 

TIOPA10.  

4.2.1 Resultat av Myndigheternas referering till gällande rätt  

I textutdragen nedan syns respektive skattemyndigheters hänvisningar som påträffas löpande i 

datamaterialet. Vad som bör understrykas är att i både Skatteverkets och i HMRC:s dokument 

påträffas fler hänvisningar än de som lyfts fram i studien som ytterligare styrker vårt resultat 

och slutsats (Skatteverket 2012; HMRC 2016). För att däremot förhindra upprepning har 

forskargruppen gjort bedömningen att följande hänvisningar räcker till antalet för att kunna 

dra adekvata slutsatser. Forskargruppen har däremot lagt fokus på att inte enbart ta med 

hänvisningar som är centrerade till vissa avsnitt i dokumenten utan snarare hänvisningar som 

påträffas genomgående. Detta i syfte att dels möjliggöra för starkare argumentation och 

slutsats men dessutom för att skapa trovärdighet. Inledningsvis, presenteras utdrag från 

Skatteverkets handledning och därefter utdrag från HMRC interna manual. Avslutningsvis för 

detta stycke, kommer en presentation av resultatet att göras samt en analys och diskussion 

med teoretisk referensram i beaktning.   

 

I Skatteverkets handledning påträffas bland annat följande hänvisningar:     

         

“Vid tolkning av rättspraxis angående korrigeringsregeln bör man tänka på att de flesta 

avgöranden i Högsta förvaltningsdomstolen avser fall där man prövat korrigeringsregeln i 

den lydelse den hade efter lagändringen 1965 men före ändringen år 1983[...]Högsta 

förvaltningsdomstolen har uttalat att regeln är en specialbestämmelse för internationella 

förhållanden som har företräde framför generella regler vid beräkning av en närings- 

verksamhets resultat (RÅ 2004 ref. 13 och RÅ 2006 ref. 37).”  

Skatteverket 2012, s. 143 
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“Kammarrätten i Stockholm har i två mål ansett att det först måste prövas om utgifter över 

huvudtaget utgör kostnader för att förvärva och bibehålla inkomster. Först om det begärda 

avdraget uppfyller detta krav kan en prövning enligt korrigeringsregeln komma i fråga 

(KRNS 2010-10-06, mål nr 1154–1155-09 och KRNS 2010-10-26, mål nr 251–255-10). I de 

båda målen hade de svenska bolagen träffat avtal med ett utländskt koncernbolag om att 

betala vissa kostnader som kammarrätten inte ansåg ha samband med bolagens 

affärstransaktioner.”  

Skatteverket 2012, s. 1434 

    

“Det kan finnas affärsmässiga skäl att hålla ett lågt pris för att komma in på en ny marknad, 

utöka marknadsandelen etc. (prop. 1965:126 s. 57, prop. 1982/83:73 s. 11) [...] I två fall har 

Högsta förvaltningsdomstolen prövat om ett svenskt bolag haft affärsmässiga skäl att inte ta 

ut ränta på lån till dotter- respektive dotterdotterbolag.”   

Skatteverket 2012, s. 1435 

  

“I RÅ 1991 ref. 107 (Shell-målen) har Högsta förvaltningsdomstolen gjort en bedömning av 

vad som ligger i kravet på prisavvikelse i den tidigare lydelsen av korrigeringsregeln.”  

 

Skatteverket 2012, s. 1437  

 

“Skatteverket anser att rättsfallet visar att det måste göras en helhetsbedömning av parternas 

transaktioner och att prissättningen ibland måste bedömas under en period av flera år.”  

 

Skatteverket 2012, s. 1438 

      

“Skatteverket anser att rättsfallet får ses som ett uttryck för en helhetsbedömning [...] Frågan 

om kompenserande transaktioner har också varit uppe till prövning i RÅ79 1:40. Öberg & Co 

AB hade ett helägt dotterbolag i Portugal.”  

Skatteverket 2012, s. 1439 

 

“I RÅ 1991 ref. 107 (Shell-målen) anförde Högsta förvaltningsdomstolen att 

armlängdsprincipen är den grundläggande principen vid tillämpning av den svenska 

korrigeringsregeln.”    

Skatteverket 2012, s. 1440  

      

“Högsta förvaltningsdomstolen har i RÅ 1991 ref. 107 (Shellmålen) fastställt att 

armlängdsprincipen är den grundläggande principen vid bedömning av frågor som omfattas 

av korrigeringsregeln.”  

Skatteverket 2012, s. 1448 

  

“När det gäller frågan om godtagande av faktiska transaktioner har Högsta 

förvaltningsdomstolen i RÅ 1990 ref. 34 anfört att korrigeringsregeln inte ger stöd för att 

skatterättligt behandla ett avtalat lån som kapitaltillskott (se avsnitt 53.13). Jfr riktlinjerna 

punkt 1.65. “ 

Skatteverket 2012, s. 1449 

      

“Kammarrätten i Sundsvall har prövat prissättningen på varor där försäljningen redovisades 

hos Sandvik AB (Sandvik) på grund av kommissionärsförhållande (KRSU 2010-07-06, mål 

nr 19751979-07).” 

Skatteverket 2012, s. 1467 
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“I RÅ 1991 ref. 107 prövade Högsta förvaltningsdomstolen om Svenska Shells inkomst för 

taxeringsåren 1977–1982 skulle korrigeras på grund av för höga avdrag för inköp av råolja 

och transport av råoljan till Göteborg.”  

Skatteverket 2012, s. 1476  

 

“Högsta förvaltningsdomstolen fann att det som SIPC tillhandahållit innefattat mer än den 

konkreta tjänsten att frakta råolja till Göteborg.”  

Skatteverket 2012, s. 1478  

      

“Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att lån från moderbolag till dotterbolag har särdrag som 

påverkar kreditrisken och därmed räntan och som saknas när långivare och låntagare är 

fristående från varandra. Kammarrätten i Jönköping har i ett fall ansett att bankernas 

utlåningsränta till icke finansiella företag varit den ränta som närmast motsvarade en 

armlängdsmässig ränta (KRNJ 2007- 02-15, mål nr 2938–2943-05), se avsnitt 53.14.”  

 

Skatteverket 2012, s. 1481 

     

“Eftersom det var fråga om att de immateriella tillgångarna först hade överlåtits av AB 

Findus och att samma tillgångar därefter upplåtits till samma bolag kan det tyckas naturligt 

att Högsta förvaltningsdomstolen gjorde en skillnad mellan de båda transaktionerna.”  

 

Skatteverket 2012, s. 1491 

     

“Kammarrätten i Göteborg har avgjort en fråga om tillämpning av korrigeringsregeln vid 

överlåtelse av immateriella tillgångar (KRNG 2011-06-30, mål nr 2627-09).” 

 

Skatteverket 2012, s. 1492 

 

“I målet tycks den konsekventa tillämpningen under många år ha legat med i bedömningen 

(jfr RÅ 1991 ref. 107) och bolagets varierande behov av tjänsterna [...]Högsta 

förvaltningsdomstolen har även i ett tidigare avgörande prövat frågan om vinstpåslag på 

tjänsteprestationer mellan närstående företag (RÅ84 1:83).” 

Skatteverket 2012, s. 1499 

    

“I RÅ80 Aa 114 hade ett svenskt bolag (Kentruck AB) levererat truckar till en kund i USA.”   

 

Skatteverket 2012, s. 1500 

     

“Kammarrätten i Göteborg har prövat några fall där det svenska bolaget inte debiterat ut 

koncerninterna tjänster till utländska koncernbolag (KRNG 1998-06-09, mål nr 3763-1995, 

KRNG 2005-06-10, mål nr 8311-03 samt KRNG 2005-06-10, mål nr 7554-03)[...]  

Korrigeringsregeln var därför tillämplig (KRNG 2010-04-09, mål nr 3192-09, 3194-09).”  

 

Skatteverket 2012, s. 1501 

      

“Kammarrätterna har sett finansieringen som lån och bedömningen har till stor del grundats 

på hur transaktionerna redovisats i bokföringen (se exempelvis KRNS 2007-12-21, mål nr 

7739-05, KRNG 2000-11-30, mål nr 8634–8636-1998 och KRNS 1997-03-24, mål nr 5974-

1995).”  

Skatteverket 2012, s. 1536 
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“Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om ett låneavtal mellan ett underkapitaliserat 

svenskt dotterbolag och dess amerikanska moderbolag kan betraktas som någon form av 

kapitaltillskott med stöd av korrigeringsregeln (RÅ 1990 ref. 34, Mobil Oil).”   

 

Skatteverket 2012, s. 1537  

 

Vad gäller Avsnitt 53 Internprissättning m.m. ur Skatteverkets handledning kan urskiljas 

löpande hänvisning till rättspraxis från Förvaltningsrätten, Kammarrätten och Högsta 

förvaltningsdomstolen. Prövningar hos EU-domstolen berörs också. Skatteverket lämnar även 

kommentarer över huruvida det exemplifierade rättsfallet är av relevans eller inte och hur det 

i sådana fall ska användas som underlag i praktiken. 

 

I HMRC:s interna manual påträffas bland annat följande hänvisningar: 

 

“Legislation for accounting periods ending on or after 1 April 2010 (and income tax years 

2010/11 onwards) is at Part 4 Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 

(‘TIOPA10’).” 

HMRC 2016, INTM412010 

 

“TIOPA10/S147(3) and (5) contains the basic transfer pricing rule, which is founded on the 

arm’s length principle.” 

       HMRC 2016, INTM412020 

“TIOPA10/S147 refers to provision made or imposed between any two (connected) persons, 

suggesting a broad scope for the schedule, as the term persons includes bodies corporate, 

partnerships and individuals[...] Consequently, for example, charities will meet the basic pre-

condition of TIOPA10/S147(1)(a) - see INTM412020 - as they are ‘persons’ within the 

meaning of TIOPA10/S147 regardless of the fact that they will not usually be enterprises.” 

          

       HMRC 2016, INTM412030 

“For the calculation of profits arising on or after 1 April 2004, TIOPA10/S166 provides an 

exemption from transfer pricing rules for the vast majority of transactions carried out by a 

business that is a small or medium sized enterprise.”     

       HMRC 2016, INTM412070 

“The requirement that the UK’s transfer pricing legislation should be interpreted in 

accordance with OECD principles, set out in TIOPA10/S164. The UK’s basic transfer pricing 

rule at Chapter 1, Part 4 of TIOPA10, is based on Article 9 of the OECD Model Tax 

Convention. There is more detail on this at INTM412020. The sections in TIOPA10/Part 4 

that relate specifically to loans between companies are summarised in INTM413040 and 

dealt with in more depth at INTM413100.”    

        HMRC 2016, INTM413020 

“When it comes to the application of transfer pricing legislation for income tax or 

corporation tax purposes, under TIOPA10 or ICTA88/SCH28AA, all terms and conditions 

may be considered, whatever individual treaties say.”        

       HMRC 2016, INTM413200 

https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/international-manual/intm412020
https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/international-manual/intm412020
https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/international-manual/intm412020
https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/international-manual/intm413040
https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/international-manual/intm413100
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“However, the strict statutory position remains that the 2010 Guidelines apply for corporation 

tax purposes only to accounting periods beginning on or after 1 April 2011, and for income 

tax purposes for the tax year 2011-2012 and subsequent tax years in accordance with 

TIOPA10/S164(4) and FA11/S58 and the 2015 updates apply for corporation tax purposes 

only to accounting periods beginning on or after 1 April 2016, and for income tax purposes 

for the tax year 2016-2017 and subsequent tax years in accordance with FA16/S75.” 

          

       HMRC 2016, INTM421010 

“Teams need to concentrate on applying the arm’s length principle as set out in 

TIOPA10/Part 4.”        

       HMRC 2016, INTM423020 

“In order to invoke MAP under a UK tax treaty it is necessary for a person to present a case 

showing why taxation has arisen that is not in accordance with the terms of the treaty 

(S124(1) TIOPA 2010.”             

        HMRC 2016, INTM423070 

“These concepts are considered from a more theoretical viewpoint in the chapter on transfer 

pricing legislation at TIOPA10/Part 4 starting at INTM412010.”       

        HMRC 2016, INTM440010 

“TIOPA10/S174(2)(a) requires the disadvantaged party to recompute their profit as if the 

arm’s length provision had applied.”              

       HMRC 2016, INTM440030 

“In principle, the funding by UK charities of their UK trading affiliates falls to be considered 

under TIOPA10/Part 4. “              

       HMRC 2016, INTM440260 

“The transfer pricing governance (see INTM481030) applies from 1 April 2008 to any 

enquiry or potential enquiry where TIOPA10/Part 4 (formerly ICTA88/SCH28AA) or the 

arm’s length principle may be invoked.”              

        HMRC 2016, INTM481020 

“When a transfer pricing enquiry is closed or any tax assessment is made that reflects a 

computational entry for transfer pricing, care must be taken to comply with the provisions of 

TIOPA10/S208(3). A transfer pricing adjustment which is agreed between HMRC and the 

business does not need Commissioners’ sanction (see below), but the agreement must be 

made in the form specified by TIOPA10/S208”            

        HMRC 2016 INTM483090 

Beträffande HMRC:s interna manual syns inga hänvisningar till rättsfall, här framträder 

snarare hänvisningar till lagrum TIOPA10. Manualen hänvisar i synnerhet till de 

begreppsdefinitioner som återfinns i TIOPA10. Resultatet visar även på att manualen saknar 

kommentarer från HMRC till skillnad från Skatteverkets handledning.  

https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/international-manual/intm412010
https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/international-manual/intm481030
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4.2.2 Analys av Myndigheternas referering till gällande rätt 

Som nämnts tidigare präglas Sverige av det kontinentala synsättet (Svensson & Edenhammar 

1996) där skrivna lagar och regler har en väsentlig roll (Artsberg 1992; Smith 2006). Vad 

resultatet ovan indikerar är att Sverige tar ett steg ifrån det resonemanget. Sverige är ett land 

som är anslutet till organisationen OECD. Däremot har Sverige ingen detaljerad lagstiftning 

att luta sig mot när det kommer till transfer pricing. TPG är endast vägledande riktlinjer och 

den enda lagstiftning om transfer pricing som återfinns i det svenska lagrummet är 

korrigeringsregeln (14 kap. 19 § IL), bestämmelser om ekonomisk intressegemenskap (14 

kap. 20 § IL) och regler kring dokumentation (19 kap 2 a och 2 b §§ lag 2001:1227 om 

självdeklarationer och kontrolluppgifter). 

 

Genomgående i Skatteverkets handledning framgås hänvisningar till rättspraxis, vilket går i 

linje med den anglosaxiska traditionen (Smith 2006). Det kan därför betraktas som att Sverige 

tar avstånd från den kontinentala traditionen och istället visar svaga inslag av den 

anglosaxiska traditionen. Utifrån den insamlade kunskapen kring den kontinentala traditionen 

så kan den i vissa aspekter anses ligga i linje med det regelbaserade synsättet, eftersom 

skrivna lagar och regler har en framträdande roll (Artsberg 1992; Smith 2006). Sverige har i 

detta avseende dock ett tillvägagångssätt som kan sättas ekvivalent med det principbaserade 

tankesättet där rättspraxis, i avsaknad av regler och lagar, får en väsentlig roll. Med anledning 

av det gör forskargruppen tolkningen att detta är ett starkt inslag av det principbaserade 

synsättet i Skatteverkets handledning. Vad som bör tas hänsyn till i resonemanget kring 

rättspraxis i relation till lagstiftning i respektive land är hur utvecklade länderna är inom 

området. Som tidigare nämnts är Storbritannien ett land som varit i framkant vad gäller 

utvecklingen av redovisning (Doupnik & Perera 2015). Transfer pricing är idag en av de 

största skattefrågorna för både företag och myndigheter (Doğan, Deran, & Köksal 2013; 

OECD 201626; PwC 2015-2017; Skatteverket 2012). Det kan därför, med hänsyn till frågans 

väsentlighet, anses naturligt att ett så pass drivande land som Storbritannien har en 

lagstiftning om transfer pricing. I jämförelse med Sverige rörande denna fråga så anser 

forskargruppen att det finns inslag av ett regelbaserat tankesätt hos Storbritannien. Vad som 

är värt att notera är även hur Skatteverket kontinuerligt beskriver deras synsätt på flertalet 

situationer och rättsfall, även de rättsfall som Skatteverket anser saknar värde idag. 

Kommentarerna på den praxis som finns hjälper till att skapa en mer detaljerad och 

konkretiserad bild över den praxis gällande transfer pricing som råder i Sverige. En detaljerad 

och konkretiserad bild ligger i linje med det regelbaserade synsättet (SEC 2003). Även om 

Sverige inte har en lagstiftning som avser transfer pricing så redogörs av handledningen en 

relativt detaljerad bild över rättsläget. Forskargruppen anser att det därmed även finns svaga 

inslag av det regelbaserade synsättet i presentationen av rättspraxis.  

 

I vad som presenteras i resultatet syns ett genomgående tema i HMRC:s interna manual där 

hänvisning endast görs till lagstiftningen TIOPA10 och inte till rättspraxis. Detta går inte helt 

i linje med resonemanget kring “true and fair view” som är grundläggande för den 

anglosaxiska redovisningstraditionen (Artsberg 1992; Nobes & Parker 1995; Smith 2006) och 

                                                 
26http://www.oecd.org/about/  

http://www.oecd.org/about/
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som Storbritannien utvecklat fram (SOU 1996:157). Det går även i strid med det faktum att 

Storbritannien har en anglosaxisk prägel (Smith 2006). Forskargruppen anser med anledning 

av det att det finns starka inslag av det regelbaserade synsättet i HMRC:s manual. Däremot 

hänvisar manualen till TPG och benämner de som överordnad deras lagstiftning vilket 

visserligen visar inslag av den anglosaxiska karaktären i Storbritannien samt även inslag av 

det principbaserade synsättet. Hänvisningen i HMRC:s manual sker kontinuerligt till 

lagstiftning och det återfinns inga hänvisningar till rättspraxis. Dessutom visar resultatet på 

avsaknad av egna kommentarer från myndigheten i manualen, till skillnad från Skatteverket. 

Detta är ytterligare en kontradiktion mot Storbritanniens anglosaxiska karaktär. Paradoxalt, 

visar resultatet på att HMRC:s interna manual genomsyras av en kontinental karaktär med 

anledning av att referering till rättspraxis inte görs och att myndigheten därmed gör den 

rättvisande bilden underordnad lagen. Forskargruppen anser därför att det även finns inslag av 

den kontinentala traditionen i HMRC:s manual. Vad som bör tas i beaktning är den 

geografiska närhet mellan Storbritannien och länder som generellt kategoriseras som 

kontinentala (Smith 2006), vilket skulle kunna ge en förklaring till den kontinentala prägeln i 

HMRC:s manual. Vad som däremot strider mot detta resonemang är att Skatteverkets 

riktlinjer snarare visar på en anglosaxisk karaktär. Däremot bör beaktande tas till det faktum 

att Storbritannien ligger i framkant inom redovisningen (Doupnik & Pereras 2015), vilket kan 

ha resulterat i att landet utvecklat fram en lag gällande området.    

 

Det faktum att HMRC:s interna manual saknar egna kommentarer och regelbundet hänvisar 

till lagen och inte rättsfall anser forskargruppen även visa inslag av code law. Inslag av 

common law, som karaktäriseras av väsentligheten i rättsfall och standarder (Alexander, 

Britton & Jorissen 2009; Doupnik & Perera 2015; La Porta, et al. 1997), kan istället ses i 

Skatteverkets handledning där hänvisning regelbundet görs till rättsfall och praxis, i avsaknad 

av lag. 

4.2.3 Sammandrag för analysen av Myndigheternas referering till gällande rätt 

Vid en första blick på resultatet kan det anses finnas inslag av traditioner och tankesätt som 

respektive lag inte normalt sett karaktäriseras av. Däremot återfinns det även inslag och svaga 

inslag av de traditioner och tankesätt som landet normalt präglas av. Med hänsyn till det 

resonemang som första i styckena ovan så visualiseras analysen om myndigheternas 

referering till gällande rätt som följande:  

 



38 
 

 

 
Figur 6 Positionering av Sverige –   Figur 7 Positionering av Storbritannien - 

myndigheternas referering till gällande rätt   myndigheternas referering till gällande rätt  

      

4.3 Armlängdsprincipen 

I följande stycke presenteras hur armlängdsprincipen har kommit till uttryck i respektive land. 

Utdrag från ländernas skattelagstiftning samt manualer och handledningar kommer att 

presenteras. Därefter kommer en analys av textutdragen göras.  

 

Armlängdsprincipen är utvecklad tillsammans av OECD:s medlemsländer och är en väsentlig 

del av bedömningen av internprissättning för företag och myndigheter. Både Sverige och 

Storbritannien har valt att även reglera principen i sin inhemska lagstiftning. 

4.3.1 Resultat av Armlängdsprincipen  

I Sverige har armlängdsprincipen reglerats i skattelagstiftningen, 14 kap. 19 § IL, här kallas 

den dock inte armlängdsprincipen utan har kommit att uttryckas som korrigeringsregeln.  

 

14 kap. 19 § IL 

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

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

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

gäller dock bara om 

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

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

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

parterna, och 

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

ekonomisk intressegemenskap. 

         

14. kap. 19 § IL 
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Även Storbritannien har reglerat armlängdsprincipen i skattelagstiftningen, TIOPA10 Part 4 

section 147. 

 

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. 

(2) Subsection (3) applies if 

(a) the basic pre-condition is met, and 

(b) the actual provision confers a potential advantage in relation to United Kingdom 

taxation on one of the affected persons. 

(3)The profits and losses of the potentially advantaged person are to be calculated for tax 

purposes as if the arm's length provision had been made or imposed instead of the actual 

provision.  

       Section 147, Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 

 

För att korrigeringsregeln ska gälla enligt Skatteverkets riktlinjer krävs att det företaget som 

genererar det högre resultatet på grund av avtalsvillkoren inte beskattas i Sverige. 

Korrigeringsregeln gäller alltså inte när båda parter beskattas i Sverige. Vidare redogörs i 

korrigeringsregeln att det ska vara sannolikt att ekonomisk intressegemenskap finns samt att 

det inte ska finnas omständigheter som tyder på att villkoren i avtalet är av andra skäl än 

gemenskapen. I Storbritannien finns liknande kriterium som benämns som the basic pre-

condition. Dels ska en provision27 ha gjorts mellan två parter med hjälp av en eller flera 

transaktioner, participation condition ska vara uppnått, den faktiska provision ska inte vara en 

oljetransaktion enligt subsection 7 och den faktiska provision skiljer sig från den provision 

som skulle ha skett mellan två oberoende parter.  

4.3.2 Analys av Armlängdsprincipen 

Under subsection 2 (b) i den brittiska lagstiftningen finner vi ännu ett kriterium för att det ska 

vara tillåtet att räkna om resultatet i enlighet med armlängdsprincipen, att den faktiska 

provisionen ger en potentiell fördel i relation till UK:s beskattning. Det kan jämföras mot det 

kriterium i Sverige som innebär att en näringsverksamhet ska ha fått ett lägre resultat. 

Lagstiftningen i respektive land bygger på samma princip, armlängdsprincipen från OECD. I 

den svenska lagstiftningen läggs fokus direkt på resultatet i näringsverksamheten. I 

textutdraget ur den brittiska lagstiftningen, TIOPA10 part 4 section 147, återfinns dock inget 

krav på att företagets resultat ska ha blivit lägre. TIOPA10 Part 4 Section 147 tar istället sikte 

på att det inte får ge en potentiell fördel i beskattningen. Formuleringen “att ge en potentiell 

                                                 
27 Provision tolkas i den brittiska manualen som ett brett begrepp som inkluderar uppgörelser, överenskommelser, ömsesidig 

praxis utan att hänsyn tas till om det är eller tänkt att vara legalt verkställda (HMRC 2016, INTM412050) 
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fördel i beskattningen” kan, enligt forskargruppens kunskap, omfatta fler situationer än “ett 

lägre resultat”. Utifrån den information som är insamlad gällande armlängdsprincipen 

(Doupnik & Perera 2015; OECD, 2010; Skatteverket 2012) så kan forskargruppen slå fast att 

armlängdsprincipen är ett komplext begrepp som oftast är behäftad med bedömningar vid 

tillämpningen. OECD beskriver att principen innebär att inkomsten ska justeras om det 

fastställda internpriset varierar från det pris som skulle ha fastställts mellan två oberoende 

parter (OECD 2014). Korrigeringsregeln återges som en övergripande reglering (Skatteverket 

2012), men det som preciseras är att avtalsvillkoren ska generera ett lägre resultat. I 

jämförelse med Storbritanniens, något mer abstrakta, formulering kan Sveriges lagstiftning 

sättas i viss liknelse med det regelbaserade synsättet som ofta karaktäriseras efter dess bright 

lines (Doupnik & Perera 2015). Forskargruppen anser därför att det förekommer inslag av det 

regelbaserade synsättet i Sveriges formulering av armlängdsprincipen. Det faktum att Sverige 

dessutom använder begreppet resultat i formuleringen av skattelagstiftningen kan även anses 

bekräfta att det finns en nära koppling mellan Sveriges skattelagstiftning och 

redovisningspraxis, vilket även ligger i linje med den kontinentala traditionen (Svensson & 

Edenhammar 1996). Med hänsyn till den mer precisa formulering som Sveriges lagtext 

innefattar och att begreppet resultat används i skattelagstiftningen så anser även 

forskargruppen att det återfinns inslag från den kontinentala redovisningstraditionen. 

 

Forskargruppen anser att ett lagstiftat krav på ett lägre resultat är mer precist än den brittiska 

formuleringen “ge en potentiell fördel i beskattningen”. En potentiell fördel i beskattningen 

kan presumeras vara mer utav en bedömningsfråga, vilket går hand i hand med det 

principbaserade synsättet som Storbritannien präglas av (Doupnik & Perera 2015). Därför 

anser forskargruppen att inslag av det principbaserade synsättet återfinns i TIOPA10 Part 4 

Section 147. Med anledning av att Storbritannien har formulerat lagtexten på ett sätt som 

möjliggör bedömning och tolkning menar forskargruppen även att inslag av common law 

finns. Detta eftersom ett övervägande får ett mer situationsanpassat utfall vilket ligger i linje 

med common law (Doupnik & Perera 2015; La Porta, et al. 1997). Detta bekräftas även av det 

högre kompetenskrav som tolkningen ställer vilket innebär att redovisningsproffesorerna 

utgör en viktig roll. Det faktum att bedömningar erfordras och stor vikt läggs vid 

redovisningkårens professionalism, går hand i hand med den anglosaxiska 

redovisningstraditionen (Artsberg 1992; Nobes & Parker 1995; Smith 2006). Med hänsyn till 

detta så anser även forskarlaget att svaga inslag av den anglosaxiska redovisningstraditionen 

kan återfinnas i den brittiska lagtexten.   

 

4.3.2.1 Resultat av ekonomisk intressegemenskap 

Både den svenska och den brittiska lagstiftningen beskriver att en förutsättning för att regeln 

ska kunna tillämpas är den ekonomiska intressegemenskapen respektive participation 

condition. I den svenska lagstiftningen redogörs för att det ska vara sannolikt att det föreligger 

ekonomisk intressegemenskap för tillämpning av korrigeringsregeln. I den brittiska 

lagstiftningen erfordras däremot att participation-condition uppnåtts för tillämpning av regler 

beträffande transfer pricing.  
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Definitionen av ekonomisk intressegemenskap kommer till uttryck i 14 kap. 20 § IL som 

följande: 

14. kap 20 § IL 

Ekonomisk intressegemenskap som avses i 19 § anses föreligga om 

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

näringsidkares företag eller äger del i detta företags kapital, eller 

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

företagen eller äger del i dessa företags kapital 

 14 kap. 20 § IL  

 

I den brittiska lagstiftningen beskrivs participation condition i TIOPA10 Part 4 Section 148  

som följande: 

 

148 The “participation condition” 

(1) For the purposes of section 147(1)(b), the participation condition is met if 

(a) condition A is met in relation to the actual provision so far as the actual provision is 

provision relating to financing arrangements, and 

(b) condition B is met in relation to the actual provision so far as the actual provision is not 

provision relating to financing arrangements. 

(2) Condition A is that, at the time of the making or imposition of the actual provision or 

within the period of six months beginning with the day on which the actual provision was 

made or imposed 

(a) one of the affected persons was directly or indirectly participating in the management, 

control or capital of the other, or 

(b)the same person or persons was or were directly or indirectly participating in the 

management, control or capital of each of the affected persons. 

(3) Condition B is that, at the time of the making or imposition of the actual provision 

(a) one of the affected persons was directly or indirectly participating in the management, 

control or capital of the other, or 

(b) the same person or persons was or were directly or indirectly participating in the 

management, control or capital of each of the affected persons. 

(4) In this section “financing arrangements” means arrangements made for providing or 

guaranteeing, or otherwise in connection with, any debt, capital or other form of finance. 

(5) For the interpretation of subsections (2) and (3) see sections 157 to 163. 

 

Section 148, Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 

 

4.3.2.2 Analys av ekonomisk intressegemenskap 

I den svenska lagstiftningen ligger fokus på hur förhållandena ter sig i nuläget. Det faktum att 

formuleringen enbart är skriven i presens som; “en näringsidkare, direkt eller indirekt, deltar” 

och inte i futurum som; “en näringsidkare, direkt eller indirekt, deltar eller kommer att delta” 

indikerar att kravet enbart syftar på ett deltagande vilket sker i nutid. Lagstiftningen kan 

därför inte anses ta hänsyn till vad som eventuellt kommer att ske i framtiden. I 

Storbritanniens lagstiftning TIOPA10 Part 4 Section 148, subsection (1) framgår det att krav 

A och krav B ska vara uppfyllda. Subsection (2) beskriver att krav A omfattar en tidsperiod 
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från det att den faktiska provisionen sker och sex månader in i framtiden. Den brittiska 

lagstiftningen tar hänsyn till ett tidsspektrum och anses därför utgöra ett bredare perspektiv än 

den svenska lagstiftningen. 

 

I subsection (5) ser vi en hänvisning till section 157-163 där begreppet “participation in the 

management, control or capital of a person” beskrivs djupare. Vi finner även fördjupade 

definitioner av “direct”, “indirect”. TIOPA10 Part 4 Section 157-163 anses av forskargruppen 

vara av den abstrakta karaktären. Någon konkret definition av vad control (kontroll) återfinns 

inte och det går inte att utläsa från lagtexten vad det breda begreppet kontroll innebär. Detta 

förtydligas dock i den brittiska interna manualen. Där ges vägledning till tolkningen av 

definitionerna i TIOPA10 Part 4 Section 157-163 (HMRC 2016, INTM412060). I tolkningen 

av participation condition ska hänsyn tas till innebörden av kontroll. Kontroll definieras i 

manualen som innehavandet av makt och rättigheter som en person har över någonting. 

Definitionen ges i den manualen enligt följande:  

 

“However, for the purposes of TIOPA10/Part 4, the rights and powers which should be 

attributed to a person are those which: 

 

● he is entitled to acquire at a future date or which he will at a future date become 

entitled to acquire; 

● belong to another person but which are required or may be required to be exercised 

on behalf of, under the direction of or for the benefit of the first mentioned person; 

● are exercisable by a person connected to the potential participant (broadly spouses 

and relatives or trustees and settlors).” 

HMRC 2016, INTM412060 

 

Det redogörs i manualen att vid tolkningen av TIOPA10 Part 4 tas hänsyn till vad personen i 

fråga kommer att vara berättigad till, eller vad en “connected” (närstående) person potentiellt 

är berättigad till.  

 

Värt att poängtera är dock att det i Skatteverkets handledning inte återfinns definitioner av vad 

“direkt eller indirekt” innebär. En komplett jämförande analys av lagstiftningen blir därför 

svår att genomföra. Det som däremot framgår av ländernas tillgängliga lagtext, handledning 

och manual är att Storbritanniens lagstiftning tillsammans med HMRC:s manual tenderar att 

ta hänsyn till fler situationer med avancerade ägandeförhållanden än den svenska 

lagstiftningen tillsammans med Skatteverkets handledning. Detta eftersom HMRC 

specificerar flertalet olika situationer när en person har kontroll och vilka även innefattar ett 

annat tidsspektrum än vad som går att utläsa från Sveriges lagstiftning och Skatteverkets 

handledning.  

 

Formuleringarna i den brittiska lagstiftningen och manualen ger därför, enligt forskargruppen, 

uttryck för en bredare definition av vad som innefattas i begreppet “participation condition” 

än vad som innefattas i den svenska motsvarigheten “ekonomisk intressegemenskap”. 

Storbritannien karaktäriseras av den anglosaxiska redovisningstraditionen (Smith 2006) där 

finansiering av företag till stor del utgörs av aktieägare och fokus ligger till stor del på 

resultatet (Artsberg 1992). Det är dessutom en nation vars roll i redovisningens utveckling har 



43 
 

varit avgörande (Doupnik & Perera 2015). Sverige karaktäriseras istället av den kontinentala 

redovisningstraditionen (Svensson & Edenhammar 1996). Traditionsenligt är bank och stat till 

övervägande del finansiärer i den kontinentala modellen och djupgående fokuseringen på 

resultat och prestation föreligger inte (Smith 2006). Det kan därför anses naturligt att 

Storbritannien har en bredare definition av begreppet participation condition som ett svar på 

en mer komplicerad ägarstruktur. Forskargruppen anser därför att det finns svaga inslag av 

den anglosaxiska traditionen i den brittiska lagstiftningen. Liknande resonemang kan föras 

omvänt gällande Skatteverkets riktlinjer, där det svenska finansieringssystemet saknar 

utveckling i samma utsträckning som Storbritannien. Vidare kan detta inneburit att Sverige 

därmed inte har anpassat lagtexten efter det. Forskargruppen menar därför att det finns svaga 

inslag av den kontinentala redovisningstraditionen i Sveriges formulering av 

intressegemenskapen.  

4.3.3 Sammandrag av analys av Armlängdsprincipen 

Baserat på de resonemang som förts av forskargruppen gällande armlängdsprincipen och 

intressegemenskapen visualiseras analysen enligt följande:  

 
Figur 8 Positionering av Sverige -     Figur 9 Positionering av Storbritannien -  

armlängdsprincipen     armlängdsprincipen 

4.4 Internprissättningsmetoder 

I följande stycke redogörs för hur Skatteverket och HMRC beskriver de olika 

internprissättningsmetoderna i deras handledning respektive manual. Det redogörs även för 

huruvida detta speglar OECD:s presentation av metoderna i deras riktlinjer, TPG. 

Presentationen av metoderna kommer att göras metod för metod i syfte att optimera 

jämförelsen. Efter resultatet har redogjorts förs en analys med den teoretiska referensramen i 

beaktning. 
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4.4.1 Comparable uncontrolled price method 

4.4.1.1 Resultat av Comparable uncontrolled price method  

Skatteverket benämner CUP-metoden som marknadsprismetoden, den beskrivs som följande:

           

“I denna metod jämförs priset på varor eller tjänster i en närstående transaktion med priset på 

varor eller tjänster i en jämförbar oberoende transaktion.”  

Skatteverket 2012, s. 1452 

 

Av HMRC beskrivs CUP-metoden som följande:  

 

“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.”  

        HMRC 2016, INTM421030 

 

4.4.1.2 Analys av Comparable uncontrolled price method 

Prissättningsmetoderna som ursprungligen beskrivs av OECD är en väsentlig del av TPG. 

Den första metoden som presenteras är CUP-metoden där OECD (2010) förklarar att metoden 

jämför det fastställda priset för en produkt i en närstående transaktion med det pris som skulle 

fastställts mellan två oberoende företag under likartade omständigheter. Textutdragen som 

redogörs ovan från Skatteverkets handledning respektive HMRC:s manual indikerar att både 

Sverige och Storbritannien har valt att adoptera metoderna från OECD utan några väsentliga 

avvikelser.  

 

OECD beskriver vikten av den jämförbara oberoende transaktionen som måste finnas för att 

metoden ska kunna tillämpas (OECD 2010). I linje med OECD har båda länderna lyft fram 

den “jämförbara oberoende transaktionen” i beskrivningen av metoden i sina tolkningar. 

OECD beskriver att den jämförbara oberoende transaktionen vid vissa tillfällen kan vara 

problematisk att återfinna på marknaden men i de fall den återfinns är CUP-metoden den mest 

fördelaktiga (OECD 2012). Även Storbritannien och Sverige förespråkar CUP-metoden i de 

fall tillämpning sker enligt ovan. Både Storbritannien och Sverige har gjort en direkt tolkning 

av TPG. Tolkningen kan därför inte anses ha inslag av ländernas lokala rättssystem, 

traditioner eller principer.  
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4.4.2 Resale price method 

4.4.2.1 Resultat av Resale price method 

RP-metoden har i Skatteverkets handledning benämnts som återförsäljningsprismetoden och 

beskrivs enligt följande:  

      

“Återförsäljningsprismetoden är ett indirekt sätt att fastställa armlängdspriset och utgår från 

det pris för vilket en produkt, som köpts från ett närstående företag, säljs vidare till ett 

oberoende företag. Sistnämnda pris (återförsäljningspriset) minskas sedan med en lämplig 

bruttovinstmarginal (återförsäljningsmarginal) som motsvarar det belopp med vilket åter- 

försäljaren söker täcka sina försäljnings- och övriga rörelse- kostnader inklusive ett 

vinstpålägg. Vad som återstår efter avdrag för bruttovinsten kan betraktas som ett 

armlängdspris för den ursprungliga överlåtelsen mellan de närstående företagen.” 

  
       Skatteverket 2012, s. 1453 

 

RP-metoden beskrivs i HMRC:s manual som följande:  

 

“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 by 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, in the light of the functions performed (taking into account assets 

used and risks assumed), make an appropriate profit. What is left after subtracting the gross 

margin can be regarded, after adjustment for 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.”  

HMRC 2016, INTM421050 

         

4.4.2.2 Analys av Resale price method 

OECD (2010) beskriver att RP-metoden grundar sig i det pris som det återförsäljande bolaget 

inom koncernen säljer en intern köpt produkt för till en utomstående part. Detta pris reduceras 

sedan nedåt med hänsyn till lämplig bruttomarginal, så kallad RP-marginalen. Storbritanniens 

formulering är en direkt avspegling av TPG (OECD, 2010). Där beskrivs RP-marginalen som 

det belopp vars motsvarighet utgörs av försäljningskostnader och andra rörelsekostnader 

samt, med hänsyn till vilka funktioner som utförts och vilka risker som tagits, en lämplig 

vinst. I den svenska formuleringen benämns marginalen som återförsäljningsmarginal. 

Marginalen ska motsvara det belopp vilket anses täcka försäljningskostnader, 

rörelsekostnader och ett vinstpålägg. Skatteverket har i deras översättning och tolkning av 

marginalen inte beaktat att vinsten beräknas på ett lämpligt sätt med hänsyn till funktion och 

risk. Storbritannien och OECD:s beskrivning av vinsten som ingår i RP-marginalen kan, i 

förhållande till den svenska breda definitionen, anses ha en striktare utformning. Både den 

svenska och brittiska beskrivningen av marginalen antas vara av abstrakt karaktär och ligger i 

linje med det principbaserade synsättet. Däremot framgår det i HMRC:s manual att hänsyn 

ska tas till vilka funktioner som är utförda och vilka risker som tagits, vilket torde innebära att 

en diskussion kring detta även ska redogöras för vid en argumentation för denna metod. 

Resonemanget kring att hänsyn ska tas till vilka funktioner utförts och risker som tagits, 

återfinns inte i Skatteverkets handledning. En avvikande definition av vinsten som RP-
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marginalen innefattar kan därmed sägas påträffas mellan länderna. Den mer strikta 

omfattningen i HMRC:s manual kan tyckas gå hand i hand med det faktum att högre krav 

ställs på redovisningsprofessionen i ett anglosaxiskt land som Storbritannien (Artsberg 1992; 

Nobes & Parker 1995; Smith 2006). Vad som dock inte får försummas är Skatteverkets 

hänvisning till OECD där den mer strikta omfattningen framgår. Forskargruppen anser att 

skillnaden inte är av väsentlig karaktär, därför anses beskrivningen av RPM i respektive land 

vara likvärdig den som OECD ger. Tolkningen kan därför inte anses ha inslag av ländernas 

lokala rättssystem, traditioner eller principer.  

 

OECD (2010) beskriver att tillämpningen av RPM passar sig bäst när det återförsäljande 

bolaget inte adderar något väsentligt värde till produkten. Vidare beskrivs att den ideala 

situationen för denna metod är när en produkt köps av det återförsäljande bolaget och säljs 

vidare direkt. Även i Skatteverkets och HMRC:s handlingar beskrivs att deras uppfattning, i 

linje med TPG, är att tillämpning av metoden föreligger sig fördelaktig hos 

försäljningsverksamhet.  

4.4.3 Cost plus method 

4.4.3.1 Resultat av Cost plus method 

CP-metoden har i Skatteverkets handledning benämnts kostnadsplusmetoden och beskrivs 

som följande:  

     

”Kostnadsplusmetoden utgår från de kostnader en leverantör har för att tillhandahålla en vara 

eller tjänst till ett närstående företag. Ett lämpligt vinstpålägg görs och detta kan tillsammans 

betraktas som ett armlängdsmässigt pris.”  

       Skatteverket 2012, s. 1455 

 

CP-metoden beskrivs i HMRC:s manual som följande:  

 

”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”).” 

HMRC 2016, INTM421060 

 

4.4.3.2 Analys av Cost plus method 

I TPG (OECD 2010) framgår att CP-metoden utgår ifrån den kostnad som det säljande 

bolaget har haft och därefter adderas en uppskattad bruttomarginal med hänsyn till utförda 

funktioner och marknadsförhållanden. Skatteverket lägger, i linje med TPG, direkt fokus på 

kostnaderna som har uppstått för det säljande bolaget. Däremot avviker Skatteverket från 

definitionen av bruttomarginalen som OECD presenterar. I handledningen beskrivs den som 

att ett lämpligt vinstpålägg görs vilket kan tyckas vara abstrakt. Storbritannien har även i 

denna metod gjort en direkt avspegling av OECD och det framgår att i beräkningen av 

bruttomarginalen ska det beaktas vilka funktioner som utförts och med hänsyn till hur 

marknadsförhållandena är. Ett liknande resonemang som förts under analysen av RP-metoden 
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kan även föras här. En snävare omfattning av bruttomarginalen kan antas resultera i högre 

krav på redovisningprofessorerna vilket kan sättas i likhet med det anglosaxiska tankesättet 

(Artsberg 1992; Nobes & Parker 1995; Smith 2006). Däremot anses skillnaderna inte vara av 

väsentlig karaktär och båda ländernas beskrivning betraktas därför som likvärdiga med TPG. 

Tolkningen kan därför inte anses ha inslag av ländernas lokala rättssystem, traditioner eller 

principer.  

 

I TPG (2010) beskrivs det att CP-metoden är mest användbar när det är ej färdigställda 

produkter eller tillhandahållandet av tjänster som överförs mellan närstående parter. Både 

Skatteverket och HMRC vidhåller OECD:s ställning gällande den punkten. 

4.4.4 Transactional net profit margin method  

4.4.4.1 Resultat av net profit margin method 

TNM-metoden har i Skatteverkets handledning uttryckts som nettomarginalmetoden och 

beskrivs som följande:  

     

“Nettomarginalmetoden undersöker nettovinsten i förhållande till en lämplig bas (t.ex. 

kostnader, försäljning, tillgångar), som ett företag uppnår i en närstående transaktion. Det 

nyckeltal som då fås fram benämns i riktlinjerna för ”net profit indicator” vilket här översätts 

med ”vinstindikator”.”  
       Skatteverket 2012, s. 1457 

 

TNM-metoden beskrivs i HMRC:s manual som följande:  

 

“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 makes from an uncontrolled one (an “internal comparable”).” 

 

HMRC 2016, INTM421080 

 

4.4.4.2 Analys av Transactional net profit margin method  

OECD (2010) beskriver att TNM-metoden lägger fokus på att undersöka nettovinsten av en 

intern transaktion för det skattebetalande bolaget i förhållande till en lämplig nämnare, 

exempelvis kostnad, försäljning eller tillgångar. Idealiskt är att därefter göra en jämförelse 

med vad samma skattebetalande bolag tjänar på en jämförbar transaktion med en utomstående 

part. Skatteverket har i sin handledning valt att göra en direkt översättning av OECD:s 

formulering gällande beskrivningen av metoden. Skatteverket har i linje med OECD valt att 

beskriva att nettovinsten ska undersökas i förhållande till en lämplig bas, vilket ger en 

vinstindikator (net profit indicator). Det innebär därmed att metoden kan få ett flertal 

vinstindikatorer beroende på vilken bas som beaktas. I HMRC:s manual beskrivs TNM-

metoden, i likhet med både TPG och Skatteverkets handledningar, att utgångspunkten är 

vinsten från en närstående transaktion och en jämförelse med en oberoende transaktion. 

Däremot så nämns inte att nettovinsten undersöks i förhållande till olika nämnare i 

Storbritanniens manual. Det som beskrivs är att nettomarginalen ska jämföras med en 

oberoende transaktion, begreppet net profit indicator förekommer inte. Skatteverket (2010), 

precis som OECD, tillhandahåller en guide om vilken vinstindikator som bör användas i vilka 
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sammanhang. Det vill säga att det ges en förklaring till när undersökning av nettovinsten bör 

ske i förhållande till försäljning respektive kostnad eller tillgångar. Det ger redovisningskåren 

en indikation på hur Skatteverket gör bedömningar och vad de anser är rätt att göra. I 

HMRC:s manual så berörs det kortfattat att variation av resultat kan uppstå. Istället för att 

redogöra för tillämpningen av olika vinstindikatorer så läggs fokus på att appliceringen ska 

ske i enlighet med armlängdsprincipen.  

 

Tillämpningen av den här metoden kan ge ett flertal olika resultat beroende på vilken 

vinstindikator som används. Eftersom det inte förekommer någon vägledning kring 

vinstindikatorn i HMRC:s manual så anses det, enligt forskargruppen, finnas 

tolkningsutrymme beträffande applicering av metoden. HMRC:s vägledning förklarar att 

tillämpning ska ske i enlighet med armlängdsprincipen, vilket innefattar en bedömningsfråga. 

Ett större tolkningsutrymme är överensstämmande med det principbaserade synsättet och 

generellt ställs högre krav på redovisningkårens professionalism (Maines, Bartov, Fairfield, 

Hirst et. al. 2003; SEC 2003). Detta i sin tur kan även sättas i likhet med de egenskaper som 

karaktäriserar den anglosaxiska redovisningstraditionen (Artsberg 1992; Nobes & Parker 

1995; Smith 2006). Forskargruppen anser därför att det finns inslag av både det 

principbaserade synsättet och den anglosaxiska traditionen i HMRC:s tolkning. Däremot kan 

avvsaknad av en skriven vägledning gällande vilken vinstindikator som bör appliceras i 

vilken situation, även anses resultera i en mer detaljerad situationsanpassad bedömning. 

Storbritanniens rättssystem präglas av common law (Alexander, Britton & Jorissen 2009; 

Doupnik & Perera 2015; La Porta, Lopez-De-Silanes, Shleifer & Vishny 1997) där 

situationsanpassade bedömningar väger tungt (Doupnik & Perera 2015; La Porta, et al. 1997). 

Med hänsyn till detta kan deras tolkning anses naturlig. Forskargruppen anser därför att det 

även finns inslag av common law i HMRC:s tolkning.  

 

Det regelbaserade tankesättet karaktäriseras av detaljerade regler och vägledning (Doupnik & 

Perera 2015). Skatteverkets vägledning om valet av vinstindikator anses därför, av 

forskargruppen i jämförelse med HMRC:s manual, vara förenlig med det regelbaserade 

tankesättet. Forskargruppen menar därför att det finns inslag av det regelbaserade synsättet i 

Skatteverkets tolkning. Redovisningsprofessorerna har en skriftlig guide att använda som 

verktyg vilket forskargruppen anser sänker kravet på bedömningen från deras sida. Detta 

anses, av forskargruppen, visa inslag på den kontinentala redovisningstraditionen som Sverige 

präglas av. Code law är behäftat med generella regler som ska gälla för en viss typ av 

situationer (Doupnik & Perera 2015; La Porta, et al. 1997). Det faktum att Skatteverket har 

valt att presentera deras tolkning av när en viss vinstindikator generellt bör användas anses 

därför av forskargruppen bekräfta det faktum att Sveriges rättssystem härstammar från code 

law. Forskargruppen anser därför att det finns inslag av code law i Skatteverkets tolkning.   
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4.4.5 Transactional profit split method  

4.4.5.1 Resultat av Transactional profit split method 

TPS-metoden har i Skatteverkets handledning uttryckts som vinstdelningsmetoden och 

beskrivs som följande:  

      

“Vid tillämpning av vinstdelningsmetoden fastställs först den koncernvinst som uppkommer 

genom att två eller flera koncernföretag samarbetar i en viss transaktion (t.ex. tillverkning 

och försäljning av varor). Därefter ska den sammanlagda transaktionsvinst som dessa 

koncernföretag uppnått genom samarbetet fördelas på ett sätt som man kan anta skulle ha 

skett i ett armlängdsavtal, dvs. om företagen inte varit närstående. Vad som gäller för vinst 

gäller också för förlust.”  
       Skatteverket 2012, s. 1462 

 

TPS-metoden beskrivs i HMRC:s manual som följande: 

 

“The profit split method attempts to eliminate the effect of a control relationship on profits 

accruing to each connected party by determining the division of profits that independent 

enterprises would have expected to realise from engaging in the tested transactions.”  

        

HMRC 2016, INTM421070 

 

4.4.5.2 Analys av Transactional profit split method 

OECD (2010) förklarar att TPS-metoden vill eliminera den effekt som omständigheterna av 

en närstående transaktion har på den totala vinsten i koncernen. Vidare beskrivs att detta görs 

genom att bestämma fördelningen av vinsten genom att undersöka vad oberoende parter kan 

antas ha fått för en liknande transaktion. Undersökningen tar hänsyn till vad parterna har 

bidragit med under processen och vinstfördelningen ska därefter ske i förhållande till det. 

Skatteverkets formulering kan anses vara en direkt översättning av TPG. De väsentliga 

delarna beskrivs på ett sätt som kan sättas i likhet med OECD:s beskrivning och inga 

avvikelser återfinns. Även Storbritanniens formulering ligger helt i linje med OECD:s 

beskrivning. Både Skatteverket och HMRC beskriver, även här i enlighet med OECD, att 

metoden är en lösning när det förekommer en hög grad av integration mellan verksamheterna. 

Där blir en tvåsidig metod som denna mer flexibel eftersom det möjliggör en undersökning av 

unika och värdefulla bidrag som andra metoder inte kan ta hänsyn till på samma sätt. 

Grundprincipen som benämns i Skatteverkets handledning, HMRC:s manual samt i TPG är 

att bedömningen ska ske i enlighet med armlängdsprincipen. Metoden har ett antal faktorer att 

ta hänsyn till, varav många av dem kräver bedömningar. TPS-metoden anses därför ha inslag 

av det principbaserade tankesättet. Både Skatteverket och HMRC anses, av forskargruppen, 

ha adopterat OECD:s beskrivning av TPS-metoden på ett likartat sätt. Tolkningen kan därför 

inte anses ha inslag av ländernas lokala rättssystem, traditioner eller principer. 

4.4.6 Sammandrag av analys av modellernas tolkning  

Både Skatteverket och HMRC har gjort en relativ direkt tolkning av OECD:s beskrivning i 

TPG. Utifrån resonemanget som förts ovan kan forskargruppen konstatera att inslag av 

ländernas lokala rättssystem i en tolkning, traditioner eller principer påträffats. Den 
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övergripande analysen av modellerna resulterar därför i att forskargruppen anser att det inte 

finns inslag av lokala rättssystem, traditioner eller principer i ländernas tolkningar.  

 

Analysen visualiseras som följande: 

 

 
Figur 10 Positionering av Sverige -    Figur 11 Positionering av Storbritannien - 

Internprissättningsmetoder    Internprissättningsmetoder 

4.5 Bevisförfarande 

Följande stycke redogör textstycken ur Skatteverkets handledning samt ur HMRC:s interna 

manual beträffande bevisförfarande. Delen gällande bevisförfarande har delats in i tre olika 

underkategorier: bevisbördan för prissättning, dokumentationskravet och för hur kraven 

gällande redogörelse av metodval utformas. Varje område kommer att presenteras var för sig. 

Inledningsvis visas resultatet i form av textutdrag som sedan sammanfattas kort. Därefter 

analyseras detta med den teoretiska referensramen som utgångspunkt.   

4.5.1 Bevisbörda 

4.5.1.1 Resultat av Bevisbörda 

I Skatteverkets handledning hittas följande textutdrag rörande bevisbördan:  

 

“Det råder ingen tvekan om att det är Skatteverket som har bevisbördan för en felprissättning. 

Kraven på Skatteverket har dock förändrats under årens lopp i samband med att det gjorts 

förändringar i korrigeringsregeln.”   

Skatteverket 2012 s. 1431 

 

“Det kom nu att räcka med att det fanns sannolika skäl att anta att intressegemenskap förelåg. 

När det gällde beviskraven uttalades i förarbetena till översynen att bevisbördan för att 

prissättningen beror på andra orsaker än intressegemenskapen i princip lagts på 

näringsidkaren. Det ansågs naturligt eftersom näringsidkaren bör ha lättare att ta fram 

uppgifter som förklarar en prisavvikelse (prop. 1982/83:73 s. 11 f.).”  

 

Skatteverket 2012 s. 1432 
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“Vad som uttalats om beviskrav och bevisbörda kan sammanfattas på följande sätt. Om 

Skatteverket har visat på att en prissättning ser felaktig ut, och det dessutom ser ut att finnas 

en ekonomisk intressegemenskap mellan parterna, är det naturligt att utgå från att den till 

synes oriktiga prissättningen beror på intressegemenskapen. Skatteverket får därigenom anses 

ha uppfyllt sin bevisbörda såväl vad gäller den oriktiga prissättningen som 

intressegemenskapen och sambandet mellan dessa. Näringsidkaren kan i den situationen 

hävda att det inte föreligger någon intressegemenskap eller visa att den till synes oriktiga 

prissättningen inte beror på intressegemenskapen utan är motiverad av affärsmässiga skäl 

eller har kompenserats på annat sätt. Som tidigare nämnts ligger bevisbördan för att 

prissättningen beror på annat än intressegemenskapen på näringsidkaren.”  

 

Skatteverket 2012 s. 1432 

 

I HMRC:s interna manual hittas följande textutdrag rörande bevisbördan:  

 

“This section is about the content and form of the records and evidence a business should 

make available to HMRC in order to demonstrate that the results of transactions with related 

businesses are determined for tax purposes according to transfer pricing rules (and, in 

particular, the application of the “arm’s length” principle; see INTM412040). This covers the 

application of transfer pricing rules both to cross-border transactions and to domestic 

transactions.”  

HMRC 2016, INTM483030 

 

“As part of the initial request for information, the company will have been asked how it sets 

its transfer prices and to provide evidence that those prices are arm’s length.”  

 

HMRC 2016, INTM484010 

 

Även om utdragen ur Skatteverkets handledning visar på att bevisskyldigheten faller på 

näringsidkaren i den mån Skatteverket har uppfyllt sin bevisbörda, klargörs ändå att 

bevisbördan för en felprissättning initialt faller på myndigheten. Detta är inte fallet enligt 

HMRC:s interna manual, där snarare näringsidkaren initialt har bevisbördan i sin helhet.  

 

4.5.1.2 Analys av Bevisbörda 

Enligt TPG faller den initiala bevisbördan generellt på myndigheten vilket överensstämmer 

med Skatteverkets handledning. Med hänsyn till ländernas variation av 

redovisningstraditioner (Artsberg, 2003; Johansson, 2010; Nobes, 1998) och därmed även 

variation i finansieringssystem så kan det teoretiskt sett anses naturligt. Staten i de länder som 

präglas av den kontinentala traditionen har generellt mer information beträffande företagen 

till sitt förfogande än vad utomstående aktieägare har (Doupnik & Perera 2015). Det faktumet 

kan följaktligen ha orsakat det högre krav som ställs på Skatteverket i form av den initiala 

bevisbördan. Till skillnad från Sverige har företag i anglosaxiska länder en tendens att 

finansieras av kapital från utomstående aktieägare (Arden 1997; Artsberg 1992). Det faktum 

att HMRC:s har valt att redan initialt lägga bevisbördan på näringsidkaren anses därför, av 

forskargruppen, gå hand i hand med Storbritanniens anglosaxiska karaktär. Dessutom har den 

anglosaxiska traditionen generellt större fokus på resultatet i syfte att öka attraktionen 

gentemot investerare (Arden 1997; Artsberg 1992). Med hänsyn till detta, kan bevisbördan 

ses som ett skyddsnät för investeraren i syfte att tygla eventuell manipulation av resultat. 

Resonemanget harmonierar även med teorin rörande avvikande redovisningstraditioner. Även 
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om näringsidkare i Sverige kan komma att ha bevisskyldighet anser forskargruppen att det 

ställs högre kompetenskrav på redovisningsprofessionen hos företag som initialt har 

bevisbördan, det vill säga på brittiska företag. Eftersom HMRC har valt att faktiskt avvika 

från TPG beträffande den här punkten anser forskargruppen därför att det finns inslag av den 

anglosaxiska traditionen i HMRC:s tolkning. Skatteverkets tolkning går, i jämförelse med 

HMRC:s tolkning, i linje med den kontinentala traditionen där bevisbördan initialt ligger hos 

skattemyndigheten och det ställs därmed inte samma krav på redovisningsproffesorerna. 

Däremot så har inte Sverige själva tagit ställning utan gjort en direkt tolkning av TPG. 

Forskargruppen anser därför att det endast finns svaga inslag av den kontinentala traditionen i 

Skatteverkets tolkning.  

4.5.2 Dokumentation 

4.5.2.1 Resultat av Dokumentation 

I Skatteverkets handledning hittas följande textutdrag rörande dokumentation: 

 

“Bestämmelser om dokumentationsskyldighet avseende prissättning av transaktioner mellan 

företag i intressegemenskap finns i 19 kap. 2 a och 2 b §§ LSK. Skatteverket har gett ut 

föreskrifter om dokumentationsskyldigheten (SKVFS 2007:1) samt ytterligare information i 

form av ett meddelande (SKV M 2007:25). Sådana internationella transaktioner mellan två 

eller flera företag som omfattas av dokumentationsskyldigheten kallas för interna 

transaktioner i Skatteverkets föreskrifter (1 § SKVFS). Samma beteckning används i detta 

avsnitt. Ett syfte med dokumentationsreglerna är att dokumentationen ska kunna användas för 

en bedömning av om priser och övriga villkor avseende interna transaktioner motsvarar vad 

som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende näringsidkare”  

 

       Skatteverket 2012, s. 1544 

 

“Företaget ska ha sådana rutiner att det är möjligt att sammanställa en dokumentation för 

varje räkenskapsår på begäran av Skatteverket (11 § SKVFS 2007:1). Det finns inget krav på 

att det ska finnas ett färdigt och samlat “paket” framtaget vid tidpunkten för deklarationens 

färdigställande. Dokumentationen ska inte bifogas deklarationen utan lämnas först när 

Skatteverket begär det (12 § SKVFS 2007:01) En sådan begäran, av hela eller delar av 

dokumentationen, får ske i samband med revision av företaget och kan tidigast ske efter den 

tidpunkt då deklarationen för räkenskapsåret ska lämnas, dvs. inklusive tid för 

deklarationsanstånd. Företaget ska ges rimlig tid att sammanställa sitt underlag till en 

fullständig dokumentation. En bedömning får därför göras från fall till fall vilken tid 

företaget kan bedöva för att sammanställa dokumentationen beroende på omfattning av 

verksamheten och erfarenheten av dokumentationsfrågor etc. Skatteverket anser att som 

utgångspunkt bör 30 dagar tillämpas i normala fall.“ 

Skatteverket 2012, s. 1550 

 

 

I HMRC:s interna manual hittas följande textutdrag rörande dokumentation: 

 

“Customers should prepare and retain such documentation as is reasonable given the nature, 

size and complexity (or otherwise) of their business or of the relevant transaction (or series of 

transactions) but which adequately demonstrates that their transfer pricing meets the arm’s 

length standard. “  

HMRC 2016, INTM483030 
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“The OECD Guidelines at Chapter V contain recommendations about transfer pricing 

documentation.”  

HMRC 2016, INTM483030 

 

“Evidence to demonstrate an “arm’s length” result would need to be made available to 

HMRC in response to a legitimate and reasonable request in relation to a tax return that had 

been made. Although the business would need to base relevant figures in its tax return on 

appropriate evidence, the material recording that evidence would not necessarily exist at the 

time the return was made in a form that could be made available to HMRC. Indeed, if HMRC 

never made a request, the evidence might never exist in such a form.”     

 

       HMRC 2016, INTM483030 

 

Ur textutdraget från Skatteverkets riktlinjer ovan presenteras dokumentationsskyldigheten i 

form av lag samt vägledning beträffande detta. Textutdraget från HMRC:s interna manual 

visar inte på laghänvisning gällande dokumentationskravet, utan hänvisning görs till Chapter 

V i TPG. Däremot visar textutdragen från både Skatteverket och HMRC att företag enbart 

behöver inkomma med dokumentation först vid myndigheternas begäran.    

 

 

4.5.2.2 Analys av Dokumentation 

Även beträffande dokumentationsskyldigheten kommer redovisningstraditionerna till uttryck i 

myndigheternas handledning respektive manual. Skatteverkets handledning hänvisar till både 

lagstiftning och särskilda skrivelser från Skatteverket som berör dokumentationsskyldigheten. 

I praktiken krävs det säkerligen, även med en lagstiftning, ett antal bedömningar om vilken 

dokumentation ska ges Skatteverket tillhanda. Doupnik & Perera (2015) menar att det 

regelbaserade synsättet är behäftat med detaljerad vägledning och konkretisering av 

tillvägagångssätt. Det faktum att Skatteverket själva har gett ut både handledningen samt en 

skrivelse där deras ställning i frågan framgår anses av forskargruppen därför bekräfta att det 

finns inslag av ett regelbaserat tankesätt i Skatteverkets tolkning. Storbritannien har däremot 

ingen lagstiftning kring området, HMRC hänvisar istället till TPG. Avsaknandet av lagrum 

över området tillsammans med det konstaterandet att ingen vidare vägledning kring området 

heller ges av HMRC anses av forskargruppen understryka landets principbaserade karaktär i 

enlighet med Maines, Bartov, Fairfield, Hirsts et. al. (2003) resonemang. Eftersom en 

bedömning utifrån TPG får göras från fall till fall anser forskargruppen att det finns inslag av 

ett principbaserat tankesätt i HMRC:s tolkning. 

 

Ett liknande resonemang kan föras gällande distinktionen mellan vardera lands historiskt 

styrande rättssystem. Sveriges detaljerade nedskrivna lagtext gällande dokumentationen anses 

av forskargruppen även tyda på inslag av code law i Skatteverkets tolkning, då code law 

traditionsenligt karaktäriseras av utförlig skriven lagtext som ska appliceras generellt 

(Doupnik & Perera 2015; La Porta, et al. 1997). HMRC:s tolkning ligger å andra sidan i linje 

med common law, där standarder och rättspraxis har en mer väsentlig roll (Alexander, Britton 

& Jorissen 2009; Doupnik & Perera 2015; La Porta, Lopez-De-Silanes, Shleifer & Vishny 

1997). Liksom, den anglosaxiska och kontinentala traditionen som genomsyrar respektive 
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land (Artsberg, 2003; Johansson, 2010; Nobes, 1998). Där HMRC:s avsaknad av en 

definierad lag till viss del kan ses som resultat av Storbritanniens anglosaxiska karaktär. 

Däremot skulle kravet på högre transparens, som den anglosaxiska traditionen kännetecknas 

av (Doupnik & Perera 2015; Smith 2006), kunna motivera att Storbritannien borde ha ett 

lagstadgat dokumentationskrav. Detta givet att ett dokumentationskrav kan antas gå hand i 

hand med transparenskrav, vilket forskargruppen anser att det gör. Det faktum att 

Skatteverkets handledning respektive HMRC:s interna manual klargör att näringsidkaren 

enbart är tvingad att inkomma med dokumentation först vid myndigheternas begäran ligger i 

linje med TPG.    

4.5.3 Redogörelse av metodval  

4.5.3.1 Resultat av Redogörelse av metodval  

I Skatteverkets handledning hittas följande textutdrag rörande redogörelse av metodval: 

 

”Ingen enskild metod är lämplig i alla tänkbara fall och det är inte heller nödvändigt att visa 

att en särskild metod inte är lämplig.” 

Skatteverket 2012 s. 1450 

 

”Att den mest lämpliga metoden ska väljas för varje enskilt fall betyder inte att alla metoder 

måste analyseras noggrant eller prövas för att hitta den lämpligaste metoden.” 

 

Skatteverket 2012 s. 1451 

 

”Domstolen fann att den enda prismetod som var aktuell att tillämpa i målet var 

marknadsprismetoden. Skälet till det var framför allt att det inte framlagts något material som 

skulle kunna ligga till grund för att använda någon annan metod. Högsta 

förvaltningsdomstolen uttalade att även om det hade varit av värde att tillämpa också någon 

av övriga metoder var marknadsprismetoden den enda som stod till buds och pröv- ningen 

fick göras utifrån de uppgifter som fanns tillgängliga om prisförhållandena på råolje- och 

fraktmarknaderna. Jfr riktlinjerna punkt 2.102.11.”  

Skatteverket 2012 s. 1467 

 

I HMRC:s interna manual hittas följande textutdrag rörande redogörelse av 

metodval: 

 

”A large proportion of any report will typically be taken up by a general review of the 

various methodologies as set out in the OECD Transfer Pricing Guidelines. It should explain 

how the methodologies in the Guidelines have been selected or rejected, and applied to the 

transactions carried out by the company, and these parts of the report should be scrutinised 

very carefully. Are the assumptions and conclusions reasonable ones?” 

 

HMRC 2016, INTM484060 

 

”Central to the application of the arm’s length principle in transfer pricing is the concept of 

comparability”  

       HMRC 2016, INTM421020  

 

”Whatever methodology is employed to establish an arm’s length price, it will involve 

identification of uncontrolled transactions which have an acceptable degree of comparability 
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with the transactions being tested with regard to both the terms and conditions of the 

transactions and the economically relevant circumstances under which they occur. 

Comparability is therefore of critical importance”  

       HMRC 2016, INTM421020 

 

I Skatteverkets riktlinjer klargörs att det inte finns något krav på att noggrant överväga varje 

metod, inte heller krävs redogörelse över huruvida en metod inte är lämplig. Det faktum att 

Skatteverkets riktlinjer inte erfordrar grundlig redogörelse påträffas även i det sista textstycket 

där myndigheten enbart beaktade den informationen som fanns tillgänglig. I textutdragen ur 

HMRC:s interna manual klargörs å andra sidan att näringsidkarens redogörelse över metodval 

ska innefatta förklaring både över valda metoder men likaså över metoder som inte valts.     
 

 

4.5.3.2 Analys av Redogörelse av metodval  

I HMRC:s manual påträffas ett högre transparenskrav gällande redogörelse av metodval i 

jämförelse med Skatteverkets handledning. HMRC kräver utförliga redogörelser både över 

valda metoder och icke valda metoder. Kravet kan vara ett resultat av den högre transparens 

inom redovisningen som anglosaxiska länder kräver (Doupnik & Perera 2015; Smith 2006) på 

grund av deras, många gånger, externa finansiärer (Arden 1997; Artsberg 1992). 

Forskargruppen anser därför att det återfinns inslag av den anglosaxiska traditionen i 

HMRC:s tolkning. Samma resonemang kan föras omvänt där Skatteverkets, mindre strikta, 

krav på redogörelse av metodval kan ses spegla Sveriges kontinentala tradition som 

karaktäriseras av lägre transparens (Doupnik & Perera 2015). Forskargruppen anser därför att 

det återfinns inslag av den kontinentala traditionen i Skatteverkets tolkning. 

 

Huruvida HMRC:s och Skatteverkets uttalande gällande redogörelse av metodval är enhetlig 

med i TPG kan diskuteras. OECD redogör bland annat att näringsidkaren ska anstränga sig 

för att fastställa rätt pris och säkerställa att informations- och dokumentationskravet kan 

utföras för att styrka internpriset (OECD 2010). Även om Skatteverket säkerställer 

dokumentationskravet i form av lag är dessvärre informationskravet svårare att säkerställa 

med tanke på att Skatteverket har mindre strikta krav gällande redogörelse av metodval. 

Omvänd diskussion kan föras beträffande huruvida HMRC följer dessa rekommendationer. 

Där HMRC visserligen säkerställer informationskravet i större uträckning än Skatteverket i 

form av striktare krav på redogörelse av metodval. Däremot säkerställer inte HMRC 

dokumentationskravet i samma grad som Skatteverket med tanke på att lagrum saknas.    

 

Denna diskussion leder till en paradox i vardera land som kan konkretiseras i att fastän 

Skatteverket inte kräver utförliga redogörelser av metodval påträffas ändå lag beträffande 

dokumentationsskyldighet. Omvänd iakttagelse kan göras hos HMRC, där myndigheten 

kräver utförlig redogörelse av metodval men har ingen styrande lag över 

dokumentationsskyldigheten. Vad som kan konstateras är att trots Sveriges initialt legalistiska 

karaktär, i form av lagstadgad dokumentationsskyldighet, påträffas ändå kraven på 

redogörelse av metodval vara mindre strikt formulerade. Fastän detta kan upplevas som en 

kontradiktion, kan det dock teoretiskt sett förklaras av rättssystemen och utformning i 

respektive land. Sverige är ett land i Skandinavien vars rättssystem karaktäriseras av code law 
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(La Porta, et al. 1997), och till stor del förlitar sig på nedskrivna lagar (Doupnik & Perera 

2015; La Porta, et al. 1997) istället för rättspraxis. Det kan även anses naturligt eftersom 

Sverige präglas av den kontinentala redovisningstraditionen där redovisningen i praktiken inte 

kräver transparens i samma utsträckning som den anglosaxiska (Doupnik & Perera 2015). Här 

anser forskargruppen att det även återfinns inslag av code law som rättssystemet i Sverige 

härstammar ifrån. På liknande sätt kan iakttagelsen i HMRC:s interna manual förklaras av den 

bokstavliga lagens lägre maktställning som common law är behäftat med (Alexander, Britton 

& Jorissen 2009; Doupnik & Perera 2015; La Porta, Lopez-De-Silanes, Shleifer & Vishny 

1997) men där däremot finansieringssystemet ställer högre krav på transparens (Doupnik & 

Perera 2015; Smith 2006).  Resonemanget, anses av forskargruppen, även visa inslag av 

common law. 

4.5.4 Sammandrag av analys av Bevisförfarandet  

Utifrån det förda resonemanget ovan kan forskargruppen konstatera att det i Skatteverkets 

handledning återfinns både svaga inslag och inslag av den kontinentala traditionen. Det finns 

även inslag av både det regelbaserade tankesättet samt av code law. I HMRC:s interna manual 

finner forskargruppen inslag av den anglosaxiska traditionen, det principbaserade tankesättet 

samt inslag av common law. Analysen av bevisbördan, dokumentationskravet och 

redogörelse av metodval visualiseras enligt följande:  

 

 

 
Figur 12 Positionering av Sverige -    Figur 13 Positionering av Storbritannien -  

Bevisförfarande       Bevisförfarande 
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5 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATS 

5.1 Inledning 

I följande kapitel kommer initialt en diskussion föras kring aspekter inom berörda områden 

som påträffats under studiens gång. Den avslutade diskussionen lyfter tankar och frågor som 

forskargruppen har resonerat kring och ansetts vara intressanta. Den avslutande diskussionen 

kommer att föras med stöd av facklitteratur och vetenskapligt material.  

 

Vidare kommer studiens slutsatser presenteras. Studien har delats in i fyra olika områden 

avseende internprissättning och för varje område har en gradering av inslag från ländernas 

redovisningstraditioner gjorts. Graderingen av inslagen har sammanställts med hjälp av den 

teoretiska referensramen avsnitt 3.4 och 3.5. Kapitlet kommer initialt att presentera de 

slutsatser som har kunnat dras tillsammans med en sammanställd tolkningsmodell. Därefter 

görs en redogörelse för studiens bidrag och avslutningsvis förs en diskussion kring förslag till 

vidare forskning.   

5.2 Studiens avslutande diskussion 

Som bekräftats tidigare i studien råder en ökad globalisering och internationell integration 

(Europeiska kommissionen 2014; Johansson, 2010). Fastän denna utveckling har inneburit 

stora samhällsvinster (Europeiska kommissionen 201428) har det även fört med sig viss 

komplexitet i form av svårigheter att få en enhetlig internprissättning på internationella 

transaktioner inom en koncern. Studien bekräftar att de historiska redovisningstraditioner som 

präglar länder har en inverkan på ländernas tolkning av TPG. Dessa många gånger avvikande 

redovisningstraditioner som råder mellan länderna kan ligga till grund för heterogena regler 

och riktlinjer mellan länderna vilket i sin tur leder till divergerande internprissättning globalt. 

Paradoxalt, borde just globaliseringen, där nationsgränser blir mindre viktiga och arbetskraft 

blir mer mobil, teoretiskt luckra upp tidigare kulturella avvikelser och därmed även de 

historiskt rådande redovisningstraditionerna. Detta resonemang bekräftas av (Johansson, 

2010) och som förklarar att allt fler länder använder den anglosaxiska modellen, empelvis 

Sverige där Rådet för finansiell rapportering utgör ett anglosaxiskt tillvägagångssätt. Vad som 

kan noteras är därmed den internationella integration som visserligen, kortsiktigt, för med sig 

problematik kring prissättningens enhetlighet men samtidigt, långsiktigt, kan vara orsaken till 

just en mer enhetlig prissättning internationellt. Som nämnts tidigare i studien finns det 

givetvis andra aspekter som har direkt påverkan på prissättningens internationella avvikelse 

(Doupnik & Perera 2015), däribland nationella och geografiska faktorer (Yao, 2013), skillnad 

i skattesats (Baldenius, Melumad, & Reichelstein 2004; Choe & Hyde 2007; Clausing 2003; 

Halperin & Srinidhi 1991; Hyde & Choe 2005; Martini 2015) samt politiska, legala och 

ekonomiska aspekter (Chan & Lo 2004; Elliott 1998; Jamal, Saleh & Karima 2008; Li 2005; 

Lin och Chand 2009). Däremot borde internationella skillnader mellan många av dessa 

faktorer luckras upp vid en allt mer världsomfattande integrering. Även fast en fullständig 

                                                 
28 http://ec.europa.eu/economy_finance/international/globalisation/index_sv.htm  

http://ec.europa.eu/economy_finance/international/globalisation/index_sv.htm
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enhetlig prissättning internationellt kan vara omöjlig att uppnå bör vikten av internationell 

integration belysas för att i det långa loppet gagna ett åtminstone mer enhetligt 

prissättningssystem.       

 

Genom att forskargruppen bidragit till kunskapen kring huruvida redovisningstraditioner ger 

sig uttryck i ett lands redovisning eller inte, har forskargruppen på sätt och vis exemplifierat 

redovisningstraditioner som en möjlig orsak till avvikande internprissättning. Vad som 

däremot har diskuterats inom forskargruppen under studiens gång har varit de avvikelser som 

råder även inom en och samma redovisningsteori som Johansson (2010) förklarar. Alexander 

och Archer (2000) vill gå så långt och säga att hela den anglosaxiska modellen inte existerar 

och att även de länder som karaktäriseras som anglosaxiska skiljer sig i sin redovisning. 

Nobes (1998) konfronterar detta med att det även kan finnas olikheter inom en grupp, i detta 

fall anglosaxiska länder, och att detta inte bekräftar gruppens icke-existens. Vad 

forskargruppen vill framföra med dessa resonemang är att givet att alla 

redovisningstraditioner som präglar olika länder luckras upp, skulle redovisningens mångfald 

fortfarande förekomma enligt Alexander och Archer (2000). Så länge nationsgränser finns 

kvar kommer möjligheten till avvikelse mellan länders lagar och rätt fortfarande existera och 

därmed även den avvikande prissättningen. Detta resonemang innebär inte att forskargruppen 

vill framhäva redovisningstraditionernas irrelevans utan snarare belysa vikten av att ha i 

åtanke att det även kan finnas skiljaktigheter mellan länder som präglas av samma 

redovisningtraditioner där dessa skiljaktigheter helt beror på andra aspekter.       

 

I det här kapitlet redogörs för vilka slutsatser som kan dras av studien. Studien har delats in i 

fyra olika områden avseende internprissättning och för varje område har en gradering av 

inslag från ländernas redovisningstraditioner gjorts. Graderingen av inslagen har 

sammanställts med hjälp av den teoretiska referensramen avsnitt 3.4 och 3.5. Kapitlet 

kommer initialt att presentera de slutsatser som har kunnat dras tillsammans med en 

sammanställd tolkningsmodell. Därefter görs en redogörelse för studiens bidrag och 

avslutningsvis förs en diskussion kring förslag till vidare forskning.   

5.3 Studiens slutsatser  

Studien syftade till att identifiera hur de redovisningstraditioner, Sverige respektive 

Storbritannien präglas av, påverkar respektive lands tolkning av OECD:s modellavtal och 

TPG gällande internprissättning. Både Sverige och Storbritannien är medlemsländer i OECD 

och har därför adopterat OECD:s modellavtal och TPG. Det som kan konstateras efter 

studiens genomförande är att, även om en adoption har skett, framträder ländernas 

redovisningstraditioner i respektive lands tolkning. Studien visar att i tre av fyra undersökta 

områden återfinns inslag av redovisningstraditioner. Inslagen kan visualiseras i studiens 

tolkningsmodell enligt följande:  
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Figur 14 Sveriges Positionering    Figur 15 Storbritanniens Positionering 

 

 
Figur 16 Färgschema över områden avseende internprissättning 

 

Tolkningsmodellen visar att Sverige har inslag av olika graderingar från samtliga 

redovisningstraditioner. I det första området avseende internprissättning, skatteverkets 

referering till gällande rätt visar studien svaga inslag av både principbaserat tankesätt och den 

anglosaxiska traditionen, samt inslag från common law. Sveriges tolkning av 

armlängdsprincipen visar däremot inslag av den kontinentala traditionen, det regelbaserade 

tankesättet samt rättssystemet code law. Detsamma gäller för bevisförfarandet med undantag 

för den något lägre graderingen av inslaget från den kontinentala traditionen. Sveriges 

övergripande tolkning av internprissättningsmetoder visar dock inte på inslag från några 

redovisningstraditioner, även studiens analys indikerade på små skillnader ansågs de inte vara 

av väsentlig karaktär.  
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Tolkningsmodellen visar att även Storbritannien har inslag av olika graderingar från 

majoriteten av redovisningtraditionerna. HMRC:s referering till gällande rätt visade svaga 

inslag av det regelbaserade tankesättet och inslag av code law. Studien visade även inslag från 

både anglosaxiska och kontinentala traditionen men med samma nivå vilket resulterade i en 

positionering i mitten av modellen. Storbritanniens tolkning av armlängdsprincipen visade 

inslag av common law och det principbaserade tankesättet samt svaga inslag av den 

anglosaxiska traditionen. Detsamma gäller för bevisförfarandet, med undantag för den högre 

graderingen av inslag från anglosaxiska traditionen. Precis som Sverige så visade 

Storbritanniens övergripande tolkning av internrpissättningsmetoderna inte inslag från några 

redovisningstraditioner.  

 

Studien visar att det sker en påverkan från nationella redovisningstraditioner, däremot inte i 

den utsträckning som studien hade som utgångspunkt. Studien visar att både Sveriges och 

Storbritanniens tolkning har inslag av redovisningstraditioner som de normalt inte 

karaktäriseras av i ett av områdena avseende internprissättning samt inga inslag i ett annat 

rättsområde. Däremot kan forskargruppen dra slutsatsen att i två av de fyra områdena har de 

nationella redovisningstraditionerna framträtt i respektive lands tolkning.  

5.4 Studiens teoretiska och praktiska bidrag 

Studien bidrar till en övergripande bild över vilka hinder som finns mot den globala 

harmoniseringen i implementeringen av OECD:s modellavtal och TPG. På ett teoretiskt plan 

tillför studien en ökad förståelse för hur länders nationella redovisningstraditioner påverkar 

tolkningen av internationella riktlinjer gällande internprissättning. På ett praktiskt plan kan 

studiens bidrag även överföras till kunskap för myndigheter och företag men dessutom för 

globala verkställande organ som utformar internationella ramverk i likhet med OECD:s 

modellavtal och TPG.  

5.5 Förslag till vidare forskning  

Studien har undersökt Sverige och Storbritannien som på många plan kan klassificeras som 

motpoler beträffande nationella redovisningstraditioner. För att fördjupa sig ytterligare i de 

nationella redovisningstraditionernas roll och framträdande i landets tolkning av 

internationella riktlinjer, hade en studie i större omfattning rekommenderats, en studie som 

innefattade fler länder. En mer omfattande studie skulle dels möjliggöra för mer generella 

slutsatser om påverkan från nationella redovisningstraditioner, den skulle även bidra till att 

identifiera eventuella skillnader inom de olika “grupperingarna” inom redovisningstraditioner 

som forskargruppen diskuterar i den avslutade diskussionen.  
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