
  1 

 
 

INTERNATIONELL 

INTERNPRISSÄTTNING 
– EN KOMPARATIV STUDIE MELLAN 

SVERIGE, JAPAN & RYSSLAND 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2018: VT2018CE05 

 

 
Examensarbete – Civilekonom 

Företagsekonomi 
 

Frederik Lund 
Milos Kenjic 

 

 



 

 II 

Förord 
Vi vill ta tillfället i akt att tacka de personer som möjliggjort denna studie. För det första vill 

vi rikta ett stort tack till vår handledare Kjell Johansson, jur.dr. och universitetslektor i 

företagsekonomi, för all den tid och det betydelsefulla engagemang som han har lagt ner i vår 

studie. Vi är tacksamma för all den handling och det stöd du har gett oss under studiens gång. 

För det andra vill vi tacka de opponenter som medverkat i att ge oss värdefulla synpunkter 
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oss under hela vår studietid. 
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Abstract 
The ever increasing internationalization leads to the emergence of increasingly multinational 

companies with operations in several countries. One consequence of the increased 

globalization is that international tax evasion has increased ever since international groups 

choose to move parts of profits to countries with more favorable tax rates. One way for the 

multinational companies to minimize the worldwide tax is through transfer pricing. Transfer 

pricing is the price which multinational companies uses for its internal transactions between 

its subsidiaries. As a response to the increased tax evasion, the Organization for Economic 

Co-operation and Development (OECD) designed guidelines to guide the regulation of 

transfer pricing. The aim of the guidelines is to promote harmonization among member states 

in order to reduce the number of conflicts between national laws from an international 

perspective and to reduce the occurrence of double taxation. The basic principle of the 

guidelines is called the arm's length principle. The arm's length principle states that the intra-

group price should correspond to the price that two independent companies has to pay for the 

corresponding transaction. In order to achieve increased transparency and uniformity, the 

OECD guidelines also cite how internal transactions are to be documented. One way of 

documenting the transactions is by establishing a country-by-country report, whose purpose is 

to provide tax authorities with important information and basis for assessing transfer prices. 

 

The aim of the study is to compare the rules for transfer pricing in Sweden, Japan, and Russia. 

In the study, we compare tax laws to investigate the differences between the three countries in 

terms of transfer pricing. The study also aims at investigating why the tax laws of the 

countries differ. In order to fulfill the purpose of the study we conducted a comparative 

analysis, with a qualitative approach, where we compared and analyzed the empirical material 

of the study. The empirical material consists of the countries' national tax laws concerning 

transfer pricing. In the analytical stages of the study we highlighted the differences, but also 

the similarities, we could see in comparison. These similarities and differences were linked to 

the theoretical framework that we developed in the study to qualitatively provide an 

understanding of why there are differences, but also similarities, between the three countries. 

 

The conclusion that can be derived from the study is that there is a non-compulsory 

harmonization regarding the regulation of transfer pricing based on OECD's guidelines in the 

three studied countries where we found very few differences between the tax laws. This 

despite the fact that the OECD's Guidelines are not compelling in any way. Also so, even 

though Russia is not a member state in the OECD, which, on the other hand, both Sweden and 

Japan is. We have been able to explain the differences we have seen in the comparative 

analysis by looking at Hofstede’s cultural dimensions and the countries' cultural dimension 

indices. The differences have also been explained by the continental and communistic 

tradition of the countries. However, the similarities we have seen have been understood by 

studying them from a mimetic perspective of isomorphic processes, for example Russia's 

application of the OECD guidelines. The study contributes to a deeper understanding of 

OECD's work towards harmonization of transfer pricing, as well as a sense of how the three 

countries regulate transfer pricing and what differences there are between them. 

 

This thesis is written in Swedish. 

 
 
Keywords: Transfer pricing, arm’s length principle, transfer pricing methods, country-by-

country-reporting, mimetic isomorphism, continental accounting, communistic accounting, 

cultural dimensions, international tax law, Sweden, Japan, Russia, OECD  
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Sammanfattning 
Den ständigt ökande internationaliseringen leder till framkomsten av allt fler multinationella 

företag med verksamheter inom flera länder. En konsekvens av den ökade globaliseringen är 

att den internationella skatteflykten allt jämt ökat, då internationella koncerner väljer att flytta 

delar av vinsten till länder med mer förmånliga skattesatser. Ett sätt för de multinationella 

företagen att minimera den världsomfattande skatten är genom internprissättning. 

Internprissättning är det pris som koncernen sätter på sina interna transaktioner mellan 

koncernbolagen. Som en reaktion på den ökade skatteflykten utformade Organization for 

Economic Co-operation and Development (OECD) riktlinjer för att vägleda regleringen av 

internprissättning. Syftet med riktlinjerna är att främja en harmonisering bland 

medlemsländerna för att minska antal konflikter mellan nationella lagstiftningar ur ett 

internationellt perspektiv och för att minska uppkomsten av dubbelbeskattning. Den 

grundprincip riktlinjerna utgår ifrån kallas för armlängdsprincipen. Armlängdsprincipen 

innebär att det koncerninterna priset ska motsvara det pris två oberoende företag hade fått 

betala för motsvarande transaktion. För att uppnå en ökad transparens och likformighet, anför 

även OECD:s riktlinjer hur de interna transaktionerna ska dokumenteras. Ett sätt att 

dokumentera transaktionerna på är genom att upprätta en land-för-land-rapport, vars syfte är 

att tillhandahålla skattemyndigheter viktig information och underlag för bedömning av 

koncerners prissättningar. 

 

Syftet med studien är att jämföra reglerna kring internprissättning i Sverige, Japan och 

Ryssland. I studien jämför vi skattelagstiftningarna för att undersöka vilka skillnader det finns 

inom de tre länderna med hänseende till internprissättning. Studien syftar även till att utreda 

om och i så fall varför ländernas skattelagstiftningar skiljer sig åt. För att uppfylla studiens 

syfte genomförde vi en komparativ analys, med ett kvalitativt förhållningssätt, där vi jämförde 

och analyserade studiens empiriska material. Det empiriska materialet består av ländernas 

nationella skattelagstiftning gällande internprissättning. I studiens analytiska skeende belyste 

vi de olikheter men även likheter vi kunde se vid jämförelsen. Dessa likheter och olikheter 

kopplade vi till den teoretiska referensram som vi i studien tagit fram för att på ett kvalitativt 

sätt kunna ge en förståelse för varför det finns skillnader, men även likheter, mellan de tre 

länderna. 

 

Slutsatsen som kan dras från studien är att det råder en frivillig harmonisering kring 

regleringen av internprissättning utifrån OECD:s riktlinjer inom de tre studerade länderna då 

vi funnit ytterst få skillnader mellan skattelagstiftningarna. Detta trots att OECD:s riktlinjer 

inte är tvingande på något sätt och trots att Ryssland inte är ett medlemsland i OECD, något 

som däremot både Sverige och Japan är. De skillnader som vi har kunnat se i den komparativa 

analysen har vi kunnat förklara genom att se till Hofstedes kulturella dimensioner och 

ländernas index inom respektive dimension. Skillnaderna har även kunnat förklaras genom att 

kopplas till ländernas kontinentala samt kommunistiska tradition. De likheter vi sett har vi 

däremot gett förståelse för genom att studera dem ur ett mimetiskt perspektiv av isomorfa 

processer, exempelvis utifrån Rysslands tillämpning av OECD:s riktlinjer. Studien bidrar med 

en fördjupad förståelse för OECD:s harmoniseringsarbete gällande internprissättning, samt en 

förståelse för hur regleringen ser ut inom de tre länderna och vilka skillnader det finns mellan 

dem. 

 
 
Nyckelord: Internprissättning, armlängdsprincipen, internprissättningsmetoder, land-för-

land-rapportering, mimetisk isomorfism, kontinental tradition, kommunistisk tradition, 

kulturella dimensioner, internationell skatterätt, Sverige, Japan, Ryssland, OECD. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Skatteplanering och skattefusk bland internationella företag ökar i takt med den växande 

globaliseringen. Det är ett problem som noteras av finansminister Magdalena Andersson då 

hon i en intervju med Göteborgs-Posten säger “vi jobbar jättehårt för att minska skattefusket 

både i Sverige och internationellt” (Ahlqvist 2016, s. 21). Internationell skatteflykt är en 

konsekvens av den ökade globaliseringen där allt flera multinationella företag (MNF) 

definierade som internationella koncerner med verksamhet i flera länder via dotterbolag 

(Nationalencyklopedin) väljer att flytta delar av koncernens vinster till lågskatteländer 

(Swenson 2001, s. 7; Yao 2013, ss. 1-2). En anledning till detta är enligt Doupnik och Perera 

(2015, s. 541) att MNF som betalar skatt i mer än ett land vill minimera koncernens 

världsomfattande skatt så mycket som möjligt. Ett sätt att minimera skatten är genom 

internprissättning vilket är det pris som sätts på koncerninterna transaktioner (Burke 2011, s. 

615; Doupnik & Perera 2015, s. 586; Pfeiffer, Schiller & Wagner 2011, s. 219; Reese, 

Henneberry & Russell 1989, s. 122). Genom att använda sig av koncerninterna transaktioner 

och internprissättning kan MNF flytta intäkter mellan länder och se till att så stor andel som 

möjligt av koncernens beskattningsbara resultat tas upp till beskattning i länder med mest 

fördelaktig bolagsskatt. 

 

Under 2016 utgjorde koncerninterna transaktioner enligt U.S. Census Bureau 42,4 % (1 537,4 

miljarder USD) av USA:s totala handel med varor (3 624,6 miljarder USD)1 vilket visar på 

hur viktig internprissättning har kommit att bli inom den internationella handeln. Framförallt 

hur viktig frågan om internprissättning är för nationella skattemyndigheter som har sina regler 

för att rätt skatt ska betalas i rätt land (Skatteverket 2017). Det är däremot inte endast en 

viktig fråga för skattemyndigheterna, utan även för de multinationella företagen, något som 

förstärks i en global undersökning från 2016 där 72 procent av respondenterna svarade att 

internprissättning var den viktigaste skattefrågan för dem.2 

 

I takt med att antalet MNF ökade samt att internprissättning blev en allt vanligare fråga 

utformade OECD, vars syfte är att hjälpa länder med att bekämpa fattigdom genom 

ekonomisk tillväxt och finansiell stabilitet samt att främja välstånd (OECD 2018b), riktlinjer 

för hur länder ska kunna hantera internprissättning. Bland riktlinjerna anför OECD att MNF 

ska utgå från armlängdsprincipen, vid fastställandet av internpriser, som möjliggör 

användandet av fem prissättningsmetoder (Abdallah & Maghrabi 2009, s. 118-122). 

 

I OECD:s riktlinjer för internprissättning anförs det även hur företag ska dokumentera de 

interna transaktionerna. Som ett steg mot en ökad transparens, behöver företag inom ramen 

för dokumentation, upprätta en land-för-land-rapport (LFL-rapport) (Ignat & Feleagă 2017, s. 

536). Rapporten ska enligt Skatteverket (2018a) tillhandahålla information som i sin tur 

används som underlag för bedömning av felaktig prissättning samt andra fel, beträffande skatt 

inom stora internationella koncerner. LFL-rapporten ska även ge staten möjlighet till att 

bedöma olika risker (Skatteverket 2018a). Den världsomfattande integreringen resulterar i att 

                                                 
1 U.S. Goods Trade: Imports and Exports by Related-Parties, (2016). U.S. Census Bureau, 6 juli, 2017, s. 1. 

Tillgänglig: https://www.census.gov/foreign-trade/Press-Release/2016pr/aip/related_party/rp16.pdf 
2 Ernst & Young, 2016 Transfer Pricing Survey Series, s. 7. Tillgänglig: 

https://webforms.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-2016-transfer-pricing-survey-series/$FILE/EY-2016-

transfer-pricing-survey-series.pdf 

https://www.census.gov/foreign-trade/Press-Release/2016pr/aip/related_party/rp16.pdf
https://webforms.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-2016-transfer-pricing-survey-series/$FILE/EY-2016-transfer-pricing-survey-series.pdf
https://webforms.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-2016-transfer-pricing-survey-series/$FILE/EY-2016-transfer-pricing-survey-series.pdf
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dokumentationskravet blir hårdare och länder implementerar allt fler verktyg som ska kunna 

hjälpa dem att hantera internprissättning (Ilie 2014, s. 13). 

1.2 Problemdiskussion 

Till följd av de skillnader som finns mellan nationella skattelagstiftningar internationellt sett 

uppstår det vissa konflikter mellan ländernas lagstiftningar som kan leda till 

dubbelbeskattning för det multinationella företaget (Doupnik & Perera 2015, s. 595). Som en 

reaktion på detta utvecklade OECD 1979 riktlinjer för hur internprissättning får bestämmas 

(ibid., s. 595) för att harmonisera medlemsländernas regler avseende internprissättning. 

Grundprincipen för att bestämma priset på koncerninterna transaktioner som är 

gränsöverskridande kallas för armlängdsprincipen. Denna princip innebär att priset för 

gränsöverskridande transaktioner mellan relaterade företag ska motsvara vad oberoende 

företag hade fått betala för motsvarande transaktion under samma förhållanden på en öppen 

marknad (OECD 2010, s. 31; Skatteverket 2018b; Yao 2013, s. 2). Trots denna princip så 

finns det enligt Chiang och Gaudio (2013, s. 51) skillnader för hur priset på 

gränsöverskridande koncerninterna transaktioner ska bestämmas, som de (ibid., s. 60) menar 

ger utrymme till manipulation av internprissättningen då principen är komplicerad och svår att 

tillämpa på många varor och tjänster. 

 

Trots OECD:s försök till att harmonisera fastställandet av internpriser så finns det vissa 

skillnader i hur medlemsländerna har valt att tillämpa riktlinjerna, detta trots att flertalet 

länder har baserat sina internprissättningsregler på OECD:s riktlinjer (Doupnik & Perera 

2015, s. 595). Denna studie har lagt fokus på att undersöka vilka skillnader det finns inom de 

nationella skattelagstiftningarna när det kommer till internprissättning i tre länder - Sverige3, 

Japan4 och Ryssland5 - som i varierande utsträckning använder sig av OECD:s riktlinjer. 

Sverige som präglas av en kontinental tradition men som enligt Smith (2006, s. 126) på senare 

år har börjat gå mot en mer anglosaxisk tradition, har sedan 2007 applicerat delar av OECD:s 

riktlinjer i den nationella skattelagstiftningen (KPMG 2015, s. 259; PWC 2016, s. 954). Japan 

har sedan 1986 tillämpat riktlinjerna för internprissättning (KPMG 2015, s. 153; PWC 2016, 

s. 618) i den japanska skattelagstiftningen. Enligt Nobes studie (1983, s. 7) tillhör även Japan 

den kontinentala traditionen, som Smith (2006, s. 123) menar beror på att Japan i stor 

utsträckning har påverkats av den kontinentala traditionen i Europa, framförallt av Tyskland. 

Ryssland som historiskt sett kännetecknas av en kommunistisk tradition (Nobes & Parker 

2010, s. 295) har sedan 2012 implementerat delar av OECD:s riktlinjer i deras nationella 

skattelagstiftning, trots att Ryssland inte är ett medlemsland i OECD (KPMG 2015, s. 227; 

PWC 2016, s. 876). Ett medlemskap som det dock har varit diskussioner om mellan parterna 

(OECD 2018a). 

 

Vi har således tre länder som använder sig av riktlinjerna för internprissättning utformad av 

OECD i respektive lands nationella skattelagstiftning, men som vi längre fram i studien ska 

undersöka för att se vilka likheter och skillnader det finns gällande internprissättning mellan 

dessa länder. Det är dessa skillnader mellan nationella skattelagstiftningar som skapar 

problem kopplade till den internationella handeln och beskattningen av denna. Problemet 

uppstår när MNF är verksamma inom länder med olikheter gällande lagstiftningen avseende 

                                                 
3 OECD:s modellavtal och riktlinjer (Transfer Pricing Guidelines), (2018c). Skatteverket. Tillgänglig: 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.1/331396.html [2018-01-30] 
4 Japan Transfer Pricing Country Profile, (2017a). OECD, s. 1. Tillgänglig: https://www.oecd.org/tax/transfer-

pricing/transfer-pricing-country-profile-japan.pdf 
5 Russian Federation Transfer Pricing Country Profile, (2017b). OECD, s. 1. Tillgänglig: 

https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/transfer-pricing-country-profile-russian-federation.pdf 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.1/331396.html
https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/transfer-pricing-country-profile-japan.pdf
https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/transfer-pricing-country-profile-japan.pdf
https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/transfer-pricing-country-profile-russian-federation.pdf


 

 - 3 - 

fastställandet av internpriser och skattesatser. Dessa skillnader kan skapa incitament för MNF 

att flytta delar av koncernens intäkter till det land med de mest förmånliga skattesatserna 

(Grubert & Mutti 1991, s. 286). En konsekvens av att MFN flyttar delar av koncernens 

intäkter till andra länder är enligt Salvatore (2013, s. 381) att värdlandets totala skatteintäkter 

minskar samt att värdlandets skattebas eroderas. 

1.3 Forskningsfrågor 

Följande forskningsfrågor har utformats utifrån ovanstående problemdiskussion. 

 Vilka likheter och skillnader finns det mellan skattelagstiftningarna gällande 

internprissättning i Sverige, Japan och Ryssland?  

 Varför finns det likheter och skillnader mellan ländernas skattelagstiftning beträffande 

internprissättning? 

1.4 Syfte 

Studien har som syfte att jämföra Sverige, Japan och Ryssland för att undersöka vilka likheter 

och skillnader det finns inom ländernas nationella skattelagstiftningar vad gäller 

internprissättning. Studien har även som syfte att undersöka varför skattelagstiftningarna 

skiljer sig åt. 

1.5 Avgränsning 

Vi har i denna studie beslutat oss för att avgränsa syftet med studien till de tre länder som 

presenterades ovan. En avgränsning vad gäller tradition har gjorts då vi i denna studie beslutat 

oss för att inte inkludera något land med anglosaxisk tradition. Med hänseende till ländernas 

nationella skattelagstiftningar så avgränsas denna studie till reglerna avseende 

armlängdsprincipen och dess internprissättningsmetoder, samt dokumentationskraven 

kopplade till LFL-rapportering. Med hänsyn till OECD:s rekommendationer så begränsas 

denna studie till kapitel 1 (armlängdsprincipen), 2 (internprissättningsmetoder) och 5 

(dokumentation) i OECD:s modellavtal och riktlinjer. Gällande tid så har denna studie 

avgränsats till de lagar och regler som ger uttryck för rättsläget den 3 juni 2018. Studien är 

dessutom avgränsad på så sätt att den endast berör nationella problem kopplade till skatt. Vi 

berör således inte företagsintern problematik kopplad till koncerninterna transaktioner och 

internprissättning, såsom principal-agent problemet som uppstår mellan koncerndivisioner. 

1.6 Terminologi 

Studiens litteratur och material består framförallt av texter skrivna på engelska. De svenska 

lagtexterna har vi kunnat använda oss av på dess originalspråk, men de japanska och ryska 

lagtexterna har vi valt att inte översätta till svenska då dessa redan översatts en gång från 

deras originalspråk till engelska. De japanska och ryska lagtexterna har således använts i 

deras respektive engelska översättningsformer. Även OECD:s riktlinjer och 

rekommendationer har i sin helhet använts på engelska för att undvika att översättningar 

skapar missvisningar. Med OECD:s riktlinjer menar vi OECD:s Transfer Pricing Guidelines 

for Multinational Enterprises and Tax Administrations, med OECD:s modellavtal menar vi 

OECD:s Model Tax Convention on Income and on Capital, samt med BEPS-rapporten syftar 

vi till OECD:s Base Erosion and Profit Shifting Project Action 13: Guidance on Transfer 

Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting. I de fall det finns generellt 

accepterade engelska begrepp på svenska så har dessa använts, såsom internprissättning 

(transfer pricing). Däremot har vi valt att använda de engelska förkortningarna och namnen 

för de internprissättningsmetoder som studien kommit i kontakt med då vi anser att risken för 

missförstånd minskar, trots att det finns svenska motsvarigheter till dessa. Dessa är 
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comparable uncontrolled price method (CUP), cost plus method (CPM), resale price method 

(RPM), transactional net margin method (TNMM) och profit split method (PSM). 

1.7 Disposition 

Uppsatsen disponeras fortsättningsvis på följande sätt. I kapitel 2 behandlas studiens 

forskningsansats, metod och design. I kapitel 2 redogör vi även för studiens genomförande, 

studiens datamaterial samt dess datainsamling, studiens tillförlitlighet, följt av en 

metodreflektion och källkritik, och till sist avslutas kapitlet med en etisk reflektion. I kapitel 3 

redovisas den teoretiska referensram som studien utgår ifrån. I referensramen redogör vi för 

studiens teoretiska begrepp och teorier. I kapitel 4 presenteras studiens empiriska material 

som utgörs av lagtexter från den svensk, japansk, samt rysk skattelagstiftningen. I kapitel 5 

framläggs studiens analys som syftar till att jämföra de tre ländernas lagstiftningar. I kapitel 6 

diskuteras studiens resultat och slutsatser, som därefter avslutas med en redogörelse för 

studiens teoretiska och praktiska bidrag, samt med förslag till vidare forskning inom området. 
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2 Metod 

2.1 Inledning 

I detta kapitel görs en genomgång av den forskningsmetodik som denna studie kommer att 

grunda sig på. Inledningsvis görs en redogörelse för den forskningsansats som ska komma att 

användas, samt den forskningsmetod och design som ska ligga till grund för studiens 

utförande. Därefter följer en beskrivning av hur studien ska genomföras, samt vilket 

datamaterial som kommer att användas och hur detta material kommer att samlas in. I kapitlet 

fortsätter vi med en reflektion över studiens tillförlitlighet och en reflektion över den 

forskningsmetod som kommer att användas, samt en kritisk genomgång av de källor som 

kommer att användas i denna studie. Som avslutning på kapitlet gör vi en etisk reflektion över 

studiens tänkbara etiska dilemman. 

2.2 Forskningsansats 

Inom företagsekonomisk forskning görs ofta en särskiljning mellan två tillvägagångssätt vid 

tolkning av förhållandet mellan teori och praktik. Dessa två tillvägagångssätt är den deduktiva 

och den induktiva ansatsen. I den deduktiva ansatsen härleds studiens observationer av den 

teori som studien grundar sig i (Ketokivi & Mantere 2010, s. 316). Enligt Bryman och Bell 

(2017, s. 43) deducerar forskaren en eller flera hypoteser utifrån den teori och kunskap som 

finns inom ett visst område för att sedan underkasta studiens empiri. Med hänseende till den 

induktiva ansatsen så gäller det omvända förhållandet mellan observationer och teori, där 

teorin i det induktiva fallet härleds ur resultatet av observationerna (Arvidsson & Sköldberg 

2008, s. 14; Bryman & Bell 2017, s. 45). Med detta menas att studiens empiri först samlas in 

för att sedan generalisera de observationer som tagits fram ur empirin till teorin. På senare år 

har ett tredje förhållningssätt att se på forskning blivit allt mer populärt, nämligen abduktion 

(Bryman & Bell 2017, s. 46). Abduktion innebär enligt Mantere och Ketokivi (2013, s. 73) att 

av ett flertal förklaringar så tillämpar forskaren den “bästa” förklaring av ett studerat 

fenomen. Något som Dubois och Gadde (2002 se Kovács & Spens 2005, s. 138) kallar för 

teorimatchning. Det abduktiva resonemanget består av, utöver dess egna, attribut från både 

den deduktiva samt den induktiva ansatsen (Arvidsson & Sköldberg 2008, s. 13). Abduktion 

är ett sätt att kringgå de begränsningar som de två ansatserna var för sig är förknippade med 

(Bryman & Bell 2017, s. 47). 

 

Som utgångspunkt i studiens syfte antar vi ett abduktivt förhållningssätt till den teori och det 

datamaterial som studiens resultat kommer att härröra från. Det abduktiva resonemanget är 

enligt oss den mest lämpade forskningsansatsen för denna studie då vi i vår studie kommer att 

inbegripa både deduktiva och induktiva ansatser i datainsamlingen och resultatets bemötande. 

2.3 Forskningsmetod 

Den företagsekonomiska forskningen skiljer mellan kvantitativa och kvalitativa 

forskningsmetoder (Holme, Solvang, & Nilsson 1997, s. 13). De två metoderna skiljer sig i 

deras epistemologiska och ontologiska ställningstaganden (Arvidsson & Sköldberg 2009, s. 

19). Den kvantitativa metoden har ett huvudsakligen positivistiskt synsätt i hur sociala 

företeelser ska studeras, som förespråkar naturvetenskapliga metoder. Med hänseende till dess 

ontologiska synsätt så har den kvantitativa metoden en objektivistisk synpunkt i hur den ser 

på förhållandet mellan sociala företeelser samt dess existens, som anser att dess existens är 

oberoende av dess sociala aktörer (Bryman & Bell 2017, s. 52). Till skillnad från den 

kvantitativa metoden så har den kvalitativa metoden ett interpretativistiskt synsätt som skiljer 
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mellan naturvetenskapliga och socialvetenskapliga forskningsmetoder. Den kvalitativa 

metoden har dessutom med hänseende till dess ontologiska syn en konstruktionistisk 

ståndpunkt som menar att sociala företeelser samt dess existens är beroende av varandra och 

som är i konstant förändring (ibid., s. 53). 

 

Utöver metodernas epistemologiska och ontologiska ställningstaganden så skiljer de sig även i 

deras huvudsakliga ansats med hänseende till deras förhållande mellan teori och empiri. Där 

den kvantitativa metoden enligt Bryman och Bell (2017, s. 58) karaktäriseras av en 

framstående deduktiv process där data och analys kvantifieras, samt vars resultat generaliseras 

till urvalets population. Holme, Solvang och Nilsson (1997, s. 14) argumenterar för att den 

kvantitativa metoden präglas av en formaliserad struktur med fokus på kontroll. Den 

kvalitativa metoden karaktäriseras däremot av en huvudsakligen induktiv teorigenerering, där 

data inte kvantifieras utan i stället analyseras utifrån dess djupgående betydelse (Bryman & 

Bell 2017, s. 58), samt vars resultat generaliseras till teori. Den kvalitativa metodens 

huvudsakliga fokus ligger i att samla in information för att få en djupare förståelse för det 

studerade fenomenet (Holme, Solvang, & Nilsson 1997, s. 14). 

 

Då denna studie har som syfte att undersöka vilka skatterättsliga likheter och skillnader det 

finns inom området för internprissättning i Sverige, Japan och Ryssland samt att komma till 

underfund varför dessa skillnader finns, så ter sig en kvalitativ metod mest lämpad. Detta då 

den kvantitativa metoden inte kan svara på varför något är som det är, samt för att den 

kvalitativa metoden i och med dess sökande efter företeelsers underliggande betydelse bättre 

kan ge svar på varför det föreligger skillnader mellan länderna. 

2.4 Forskningsdesign 

Inom företagsekonomisk forskning utgör dess forskningsdesign ramen och strukturen för den 

forskningsmetod som används. Forskningsdesignen vägleder dessutom insamlingen och 

analysen av studiens empiriska data. Forskningsdesignen utgörs av kriterier som används vid 

utvärdering av studien (Bryman & Bell 2017, s. 67). De vanligaste kriterierna vid utvärdering 

av undersökningar är reliabilitet, replikation och validitet. En närmare genomgång av dessa 

kommer att presenteras längre fram i kapitlet.6 Forskningsdesignen för denna studie utgörs av 

en komparativ design eller jämförande design. Den komparativa designen kännetecknas enligt 

Bryman och Bell (2017, s. 90) av ett jämförelselogiskt ställningstagande till studiens empiri, 

där syftet med jämförelserna är att få en bättre förståelse för det studerade fenomenet. I de fall 

en komparativ studie består av fler än ett fall, vilket denna studie gör vid jämförandet av tre 

länder, så antar den komparativa designen formen för en multipel fallstudie, eller 

flerfallsstudie. En multipel fallstudie i kontexten av kvalitativa forskningsmetoder består i 

grundval av flertalet tvärsnittsundersökningar som jämförs med varandra (ibid., s. 93). Med 

detta sagt kan den multipla fallstudien anses bestå av en kombination av tvärsnitts- och 

fallstudiedesign, som drar fördelar av dem båda. 

2.5 Studiens genomförande 

Det inledande valet av uppsatsens ämnesområde grundar sig i tidigare ekonomiska studier på 

Högskolan i Borås där vi kommit i kontakt med ämnet internprissättning. Ett ämne som i 

skrivandets stund är högst relevant samt problematiskt inom den internationella marknaden, 

och aktuell inom den akademiska sfären där vi i litteraturen kunnat se att det finns en tydlig 

problematik som var intressant att studera i ett noggrannare hänseende. För att kunna studera 

ämnet utgick vi ifrån de tidigare kunskaper vi hade inom området för att sedan fördjupa våra 

                                                 
6 Se avsnitt 2.8 
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kunskaper genom att studera det forskningsområde som existerar inom internprissättning. 

Detta gjorde vi genom att söka efter kvalificerad ekonomisk och vetenskaplig litteratur i 

databaserna Primo och ABI/INFORM Collection. Sökandet begränsades till “peer-reviewed” 

litteratur för att säkerställa dess vetenskaplighet och trovärdighet. Den sökstrategi vi valde att 

tillämpa var kedjesökning. Kedjesökning innebär enligt Rienecker, Stray Jörgensen och 

Hedelund (2014, s. 138) att den ena källan leder till en annan källa. Sökningen började med 

breda ämnesord som vi hittade i databasernas tesaurusar. Några av dessa var transfer pricing; 

international taxation; arm’s length principle; international classification; international 

accounting; continental accounting tradition; cultural dimensions. Sökningarna begränsades 

därutöver genom ytterligare kombinationer av andra relevanta begrepp som vi fann i 

litteraturgenomgångens inledande skede. Begränsningar i sökningen gjordes även genom att 

söka efter litteratur som i specifikt hänseende berörde Sverige, Japan, eller Ryssland.  

 

Litteraturgenomgången lade grunden till den bakgrundsbeskrivning7 och problemdiskussion8 

som gavs i kapitel 1. Ur problemdiskussionen kom ett syfte med studien och två 

forskningsfrågor som fick bana vägen för studiens forskningsansats och metod som redogjorts 

för tidigare i detta kapitel.9 

 

Efter fastställd forskningsmetod kunde insamlingen av studiens empiriska datamaterial utföras 

i kapitel 4. Det empiriska datamaterialet utgjordes av offentliga juridiska dokument från de tre 

studerade länderna. Empirin inleddes med en genomgång av OECD:s riktlinjer och 

modellavtal för att få en vetskap om hur regelverken för internprissättning är uppbygga. 

Därefter utförde vi en noggrann granskning av respektive lands nationella lagar för att finna 

reglerna för internprissättning med motsvarigheter inom de tre länderna. 

 

Tillsammans med den teoretiska referensramen i kapitel 3, som utgörs av böcker, 

vetenskapliga tidskriftsartiklar, avhandlingar, offentliga dokument och webbplatser, kunde en 

analys av det empiriska datamaterialet utföras. Analysen i kapitel 5 var av jämförande 

karaktär där en komparativ analys konstruerades för att vi skulle kunna se i vilka hänseenden 

reglerna för internprissättning skilde sig åt mellan länderna. Ur analysen kunde studiens 

diskussion och slutsatser sedan framläggas för att till sist avsluta kapitel 6 med en reflektion 

över studiens teoretiska samt praktiska bidrag, och med våra förslag till vidare forskning. 

2.6 Datamaterial 

Datamaterial delas vanligtvis in tre kategorier, primär-, sekundär- och teritärdata. Primärdata 

utgörs av ursprungsmaterial som samlats in av en forskare för att ge svar på en frågeställning 

eller bestyrka en hypotes (Booth, Colomb, Williams, Bizup & Fitzgerald 2016, s. 66). Vad 

som anses vara datamaterial av ursprunglig karaktär varierar dock mellan vetenskapsgrenar 

enligt Booth et al. (2016, s. 66). Sekundärdata baseras på tolkningar av primärkällor och 

återfinns oftast som böcker, artiklar eller rapporter (ibid., s. 66). Sekundärdata används 

vanligtvis inom forskning som analysredskap för att grunda en argumentation i (Rienecker, 

Stray Jörgensen & Hedelund 2014, s. 161). Vid användandet av sekundärdata är det viktigt att 

ta källans trovärdighet och vetenskaplighet i beaktning (Jacobsen, Sandin, & Hellström 2002, 

s. 153). Ett sätt att förstärka källans vetenskaplighet och trovärdighet är genom att säkerställa 

sig att källan är så kallad “peer-reviewed”, dvs. expertgranskad (Booth et al. 2016, s. 66; Höst, 

Regnell, & Runeson, 2006, s. 61; Rienecker, Stray Jörgensen & Hedelund 2014, s. 162). 

                                                 
7 Se avsnitt 1.1 
8 Se avsnitt 1.2 
9 Se avsnitt 2.2 och 2.3 
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Teritärdata återfinns vanligtvis som böcker och artiklar i encyklopedier, som syntetiserar 

sekundärkällor för att ge en översikt av ämnesområdet åt en bredare publik (Rienecker, Stray 

Jörgensen & Hedelund 2014, s. 161). Booth et al. (2016, s. 66) uttrycker att klassificeringen 

av primär-, sekundär- och teritärkällor inte är av något absolut slag utan är relativ till den 

studie som upprättas. 

 

Det empiriska datamaterial som ska användas i denna studie är offentliga juridiska dokument 

och klassificeras i studiens avseende som sekundärdata med argumentation i att lagtexterna 

inte är framtagna i ett syfte att bli studerade. Annan datamaterial utöver den empiriska som 

kommer att användas i denna studie är kvalificerad ekonomisk litteratur i form av 

vetenskapliga tidskriftsartiklar, facklitteratur, avhandlingar och publikationer från 

myndigheter och organisationer. 

2.7 Datainsamling 

Studiens empiriska data kommer att samlas in från respektive lands nationella lagrum och 

skattemyndigheters hemsidor. Den svenska skattelagstiftning som kommer att användas är 

från den juridiska databasen Karnov som innehåller författningssamlingar, rättsfall, 

propositioner m.m. Utöver lagstiftning kommer även information från Skatteverkets hemsida 

att användas.10 Vad gäller Japans skattelagstiftning och rekommendationer så kommer detta 

att samlas in från den japanska skattemyndighetens hemsida.11 Likaväl så för de ryska lagarna 

som kommer att samlas in från den ryska skattemyndighetens hemsida.12 Utöver de tre 

ländernas nationella lagstiftningar kommer även OECD:s riktlinjer och modellavtal vad gäller 

internprissättning och LFL-rapportering att användas, som finns tillgängliga i fulltext i 

OECD:s webbaserade bibliotek.13 All empiriska data anses vara av kvalificerad kvalité med 

hög trovärdighet och autenticitet. De japanska och de ryska lagtexterna kommer inte att 

studeras i deras respektive originalspråk utan vi kommer i den empiriska genomgången att 

använda oss av översatta lagtexter till engelska. Trots att de är översatta anser vi fortfarande 

att kvaliteten av materialet är hög, detta då deras respektive skattemyndigheter själva hänvisar 

till dessa översatta versioner. 

2.8 Studiens tillförlitlighet 

Inom företagsekonomisk forskning ställs det krav på att studien uppfyller vissa krav för att 

säkerställa dess tillförlitlighet och vetenskapliga värde (Ejvegård 2009, s. 77). Två av de 

viktigaste kriterierna enligt Bryman och Bell (2017, s. 68) är reliabilitet och validitet. 

Innebörden och tillämpningen av dessa två bedömningskriterier skiljer sig åt beroende på 

vilken forskningsmetod som studien präglas av (LeCompte & Goetz 1982, s. 31). Reliabilitet 

samt validitet, som i dess främsta form berör utvärdering av insamling och mätning av data 

(Höst, Regnell & Runeson 2006, s. 42), används företrädesvis inom kvantitativ forskning, 

medan denna studie är av kvalitativ karaktär. Med detta i åtanke har vi i enlighet med 

LeCompte och Goetz studie (1982, s. 31) valt att tillämpa deras resonemang om extern och 

intern, reliabilitet samt validitet, som är anpassade efter kvalitativ forskning för att säkerställa 

tillförlitligheten av andra parametrar som har en mer framträdande roll, än diverse mätningar. 

 

Den externa reliabiliteten, berör problematiken om huruvida en studie är replikerbar, dvs. om 

oberoende forskare som upprepar studien under liknande förhållanden kommer fram till 

                                                 
10 Se www.skatteverket.se  
11 Se www.nta.go.jp 
12 Se www.nalog.ru 
13 Se www.oecd-ilibrary.org 

https://www.skatteverket.se/
https://www.nta.go.jp/english
https://www.nalog.ru/eng/
http://www.oecd-ilibrary.org.lib.costello.pub.hb.se/
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samma resultat (LeCompte & Goetz 1982, s. 32). Ett nästintill omöjligt kriterium att uppfylla 

inom kvalitativ forskning enligt Bryman och Bell (2017, s. 379) som hävdar att det inte är 

möjligt att frysa en social kontext för att möjliggöra en replikation av just den specifika 

kontexten. Den externa reliabiliteten för denna studie bör kunna ses som hög eftersom all data 

som avses att användas finns tillgänglig för allmänheten, trots det faktum att det inte går att 

frysa en social miljö. 

 

Den interna reliabiliteten handlar om i vilken grad forskare inom samma forskarlag är överens 

om de tolkningar och bedömningar som studien under sin gång utsätts för (LeCompte & 

Goetz 1982, s. 32). En viktig del av den interna reliabiliteten är enligt LeCompte och Goetz 

(1982, s. 41) interbedömarreliabilitet, vilket berör graden av överensstämmelse mellan 

oberoende observatörer av ett fenomen, något som går hand i hand med intern validitet som vi 

nedan kommer att behandla i närmare hänseende. För att uppnå en så hög intern reliabilitet 

som möjligt för denna studie så avser vi att först jämföra våra individuella tolkningar, för att 

sedan komma fram till en gemensam tolkning när det kommer till studiens subjektiva 

bedömningar. 

 

Den externa validiteten, även känt som överförbarhet (Jacobsen, Sandin & Hellström 2002, s. 

22), handlar om i vilken utsträckning en studies resultat kan generaliseras till andra sociala 

kontexter (LeCompte & Goetz 1982, s. 32). Jacobsen, Sandin och Hellström (2002, s. 22) 

menar även att den externa validiteten behandlar huruvida resultatet från ett visst område är 

tillämpligt, eller generaliserbart, i andra sammanhang utöver det studerade området. Den 

externa validiteten för denna studie bör således anses vara låg då vi avser att utföra en 

multipel fallstudie14, vilket utgörs av en studie av flera fall från en viss tidpunkt. Anledningen 

till att den externa reliabiliteten anses vara låg är att studiens resultat kommer att grunda sig i 

en jämförelse av tre specifika länder. Dessa resultat kan rimligtvis inte överföras, eller med 

säkerhet generaliseras, till någon annan kontext än just denna specifika kontext som studien 

studerar. En argumentation som stöds av Bryman och Bell (2017, s. 88). 

 

Den interna validiteten, eller intersubjektivitet (Jacobsen, Sandin & Hellström 2002, s. 256), 

behandlar kongruensen, eller överensstämmelsen, mellan forskarens observationer och den 

teori som utvecklas, samt huruvida de utgör en genuin representation av verkligheten 

(LeCompte & Goetz 1982, s. 32). Den interna validiteten är vanligtvis låg för en 

tvärsnittsstudie, eller för en multipel fallstudie som i fallet med denna studie, enligt Bryman 

och Bell (2017, s. 82) då det är svårt att fastställa en viss orsakriktning, utifrån den 

information som samlats in, som är generaliserbar till det stora hela. Det finns troligen andra 

faktorer som påverkar studiens resultat, än de som studerats. Representationen av en “sann” 

verklighet blir således begränsad i detta hänseende. För att öka överensstämmelsen mellan 

begrepp och teorier, har vi som avseende att utforma en teoretisk referensram som ska 

tillämpas vid analysen av det empiriska datamaterialet. Detta för att bidra till en ökad intern 

validitet. Vi avser inte att försöka generalisera resultaten i studien bortom de ramar som 

föreligger, vilket torde öka studiens interna validitet något ytterligare i detta avseende. 

2.9 Metodreflektion 

Syftet med denna studie är att genomföra en komparativ studie för att finna vilka eventuella 

skillnader det finns inom de studerade ländernas nationella skattelagstiftningar med hänsyn 

till reglerna om internprissättning. För att utföra den komparativa studien antogs en kvalitativ 

                                                 
14 Se avsnitt 2.4 
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forskningsmetod15, då den kvalitativa ansatsen ansågs vara den mest lämpade metoden för att 

besvara studiens frågeställning som vill få svar på varför det finns skillnader mellan de 

studerade länderna. Jacobsen, Sandin och Hellström (2002, s. 145) delar denna 

argumentation, då de hävdar att en kvalitativ metod är mest lämpad då studien syftar till att 

tolka och förstå sig på det studerade fenomenet. Beträffande en alternativ tillämpning av en 

kvantitativ metod så skulle en tänkbar kvantifiering av diverse variabler framtagna ur 

lagstiftningarna kunna möjliggöra en mer exakt redogörelse samt jämförelse av de likheter 

och skillnader som finns inom lagtexterna. Kvantifieringen skulle kunna säga mer om de 

variationer som finns, samt belysa de samband som existerar mellan olika förhållanden i de 

studerade länderna. Däremot så kan den kvantitativa metoden inte ge svar på studiens 

frågeställning som frågar efter orsaken till varför likheter och skillnader existerar. Den 

kvantitativa metoden har dock som fördel att den anses vara mer objektiv och strukturerad, 

samt att en kvantitativ metod ökar den externa validiteten, eller generaliserbarheten av 

resultaten (Jacobsen, Sandin & Hellström 2002, s. 147). Detta jämfört med den kvalitativa 

metoden som är mer utsatt för subjektivitet och medför svårigheter gällande en replikation av 

studien då en kvalitativ studie ofta är mer ostrukturerad än en kvantitativ studie, vilket medför 

en lägre extern reliabilitet (Bryman & Bell 2017, s. 393). 

2.10 Källkritik 

Vid skrivandet av uppsatser är det viktigt att förhålla ett kritiskt perspektiv till all den 

litteratur som ingår i studien (Bryman & Bell 2017, s. 117; Rienecker, Stray Jörgensen & 

Hedelund 2014, s. 174) samt att välja källorna med ett kritiskt omdöme (Nyberg 2000, s. 

195). I ens kritiska förhållningssätt bör, enligt Rienecker, Stray Jörgensen och Hedelund 

(2014, s. 147), frågor såsom vem som har utformat verket och vilka författarens tänkbara 

motiv eller intressen är, ställas till litteraturen. Enligt Torstendahl (1971 se Nyberg 2000, s. 

195) är källkritik en uppsättning åtgärder för att bedöma den vetenskapliga användbarheten av 

källans påståenden. För att bedöma innehållet av en källa, det som enligt Nyberg (2000, s. 

195) även kallas för internkritik, så utgår värderingen från en uppsättning källkritiska 

principer (Thurén 2013, s. 13). Äkthetskriteriet som berör huruvida källans påståenden är äkta 

eller inte (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 168), samt huruvida källan innehåller förfalskningar 

(Ejvegård 2009, s. 71). Tendenskriteriet handlar enligt Alvesson och Sköldberg (2008, s. 162) 

om forskarens eventuella, medvetna eller omedvetna, partiskhet och snedvridning av den 

framförda informationen. Både Nyberg (2000, s. 196) och Thurén (2013, s. 18) menar att 

vissa forskare tillåter att forskningsprocessen påverkas av osakliga egenintressen. Vid en 

källkritisk bedömning bör det även föreligga ett oberoendekrav, som enligt Ejvegård (2009, s. 

71) handlar om att påvisa varifrån källans uppgifter och fakta härrör ifrån. Detta är något som 

uppnås genom att, i allra möjligaste mån, gå till primärkällan (Thurén 2013, s. 17). En 

ytterligare princip är beroendeprincipen som tar källans potentiella påverkan av andra källors 

inflytande i beaktning (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 168). Enligt Torstendahl (1971 se 

Nyberg 2000, s. 196) så ska källor inte vara beroende av varandra. Thurén (2013, s. 15) menar 

att om två eller flera oberoende källor påstår samma sak så ökar källornas tillförlitlighet. Den 

sista källkritiska principen är tidskriteriet som tar avståndet mellan källan och händelsen i 

beaktning (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 164). Ejvegård (2009, s. 73) menar att ju närmare 

tidshändelsen källan befinner sig, desto mer adekvat är den. Tidskriteriet handlar även om att 

nyare källor är att föredra över gamla, då tillgången till fakta ökar med tidens gång (Thurén 

2013, s. 14). 

 

                                                 
15 Se avsnitt 2.3 
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Det är med hänsyn till dessa källkritiska principer som vi under hela studiens gång kommer 

att utgå ifrån vid insamling av data eller vid genomgång av litteratur, för att säkerställa att all 

den information och kunskap som studien utgörs av är av högt vetenskapligt värde. I den 

teoretiska referensramen kommer vetenskapliga tidskriftsartiklar som är peer-reviewed samt 

läro- och fackböcker att användas. Vid genomgång av dessa kommer vi framförallt att utgå 

ifrån äkthets- och tendenskriteriet för att säkerställa källans informationsvärde, men även 

oberoendekravet och tidskriteriet kommer att tas i beaktning då vi vill försäkra oss om att 

informationen är så adekvat som möjligt. I det empiriska kapitlet kommer offentliga lagtexter 

att användas där vi framförallt beaktar äkthetskriteriet och tidskriteriet vid insamling av 

information för att tillförsäkra att informationen är äkta men även att vi använder oss av den 

senaste tillgängliga informationen. Vid insamling av övrig information från webbplatser 

kommer huvudsakligen oberoendekravet och beroendeprincipen tas i beaktning för att 

försäkra oss om att informationen inte blivit påverkad av andra källor och för att kontrollera 

varifrån källans fakta kommer från. I den teoretiska referensramen kommer vi under 

redogörelsen för Hofstedes kulturella dimensioner att använda oss av Hofstedes Insights, för 

att jämföra de kulturella dimensionerna inom de tre länderna. Hofstedes Insights är en 

konsultfirma, som Hofstede själv är en av grundarna till. Deras webbsida är baserad på 

Hofstedes forskning inom nationell och organisatorisk kultur (Hofstede Insights 2018a). De 

diagram vi kommer att använda oss av i den teoretiska referensramen samt i analysen kommer 

att vara egengjorda baserade på det index Hofstede presenterar i sin studie.16 

2.11 Etiskreflektion 

All forskning bör kritiseras utifrån dess etiska ställningstaganden. Enligt Holme, Solvang och 

Nilsson (1997, s. 331) lägger dess etiska ställningstaganden grunden för forskningsprocessens 

värdepremisser, samt vägleder dem genom processen. Forskare med ett positivistiskt 

förhållningssätt ser på forskningen som något neutralt och värderingsfritt som står utanför 

etisk kritik (Jacobsen, Sandin, & Hellström 2002, s. 491). Forskning är väldigt sällan 

värderingsfri eller helt neutral, något som forskaren bör vara medveten om, utan forskning 

förknippas i många hänseenden med etiska dilemman (ibid., s. 492). Forskningsetiken har 

framförallt, en framträdande roll i samband med studier av människor, där människan 

antingen studeras utifrån ett individualistiskt eller kollektivistiskt synsätt (Holme, Solvang, & 

Nilsson 1997, s. 333). Två synsätt som är lika viktiga ur ett etiskt perspektiv, där 

människorna, eller organisationer, som deltar i, eller påverkas av studien ska tas i beaktning 

och skyddas. För att säkerställa deras skydd och integritet så finns det antal etiska principer att 

ta hänsyn till (Bryman & Bell 2017, s. 141). 

 

Då denna studie i sin helhet endast behandlar offentliga dokument anser vi att våra etiska 

ställningstaganden är begränsade. I stället lägger vi fokus på att vara så neutrala och 

värderingsfria som möjligt, samtidigt som vi är medvetna om att en forskningsprocess är fylld 

med diverse valmöjligheter som ska övervägas. Dessa val gör vi med stor hänsyn i att inte låta 

det påverka den information som förmedlas. 

                                                 
16 Se avsnitt 3.6 



 

 - 12 - 

3 Teoretisk referensram 

3.1 Inledning 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för det kommande 

analyskapitlet. Teorikapitlet inleds med en genomgång av vad internprissättning är, samt en 

genomgång av de två områden inom internprissättning som denna studie lagt fokus vid - 

armlängdsprincipen samt LFL-rapportering. Vidare behandlas mimetisk isomorfism samt 

kontinental- och kommunistisk tradition. Kapitlet avslutas med en redovisning av ett antal 

kulturella dimensioner. 

3.2 Internprissättning 

Internprissättning är det pris som sätts på koncerninterna transaktioner (Burke 2011, s. 615; 

Doupnik & Perera 2015, s. 586; Ilie, 2014, s. 9; Pfeiffer, Schiller & Wagner 2011, s. 219; 

Reese, Henneberry & Russell 1989, s. 122). Bolander, Gooding och Mister (1999, ss. 157-

158) förklarar att varje företag av en påtaglig storlek handskas med interna transaktioner som 

kräver att bolaget använder sig av internprissättning. När ett företag använder sig av 

internprissättning behöver ett pris på transaktionen fastställas. Hur detta pris fastställs 

kommer att förklaras vidare i denna studie.17 

 

Internprissättning är ansatt med diverse problem och har gett upphov till ett flertal dilemman. 

Beträffande problem kopplade till skatt visar en undersökning att företag anser att 

skatteproblem kopplade till internprissättning står högst upp på listan (Ilie 2014, s. 11). Burke 

(2011, s. 614) menar att internprissättning från ett finansiellt perspektiv är det absolut 

viktigaste skatteproblemet i världen. Internprissättning gör det möjligt för företag att flytta 

sina inkomster till lågskatteländer, vilket leder till minskade skatteintäkter för landet som 

företaget flyttar sin vinst ifrån (Salvatore 2013, s. 381; Lin & Chang 2010, ss. 1216-1217). 

Ytterligare en anledning till att flytta sina intäkter till andra länder kan handla om företags 

riskspridning, samt att företag vill få en ökad marknadstillväxt, men skatteflykten är trots allt 

en av de viktigaste orsakerna förklarar Monsour (2016, s. 220). Företag manipulerar sina 

priser vid interna transaktioner i en riktning som avgörs av respektive lands skattesystem 

(Swenson 2001, ss. 8-9). Om ett företag som säljer varor befinner sig i ett land vars 

inkomstskatt är högre än skattesatsen i det företag som köper varan, vill koncernen uppnå ett 

så högt försäljningspris som möjligt, för att förflytta en så stor del av koncernens vinst som 

möjligt till lågskattelandet. Syftet är således att minimera den totala skattekostnaden för 

koncernen (Doupnik & Perera 2015, ss. 591-592). 

 

Nationella skattemyndigheter är medvetna om att företag använder sig av internprissättning 

för att minimera företagets skattekostnader. Statens medvetenhet kring företags försök till 

skatteflykt har resulterat i att olika restriktioner, för att reglera de interna transaktionerna, har 

utformats. Dessa restriktioner kan däremot skilja sig mellan olika länder vilket kan resultera i 

dubbelbeskattning för företagen. OECD har, för att bidra till en harmonisering mellan dess 

medlemsländer, upprättat rekommendationer för hur internprissättning ska regleras (Doupnik 

& Perera 2015, s. 595; Krtalic & Setic 2013, s. 444). OECD:s riktlinjer är däremot inget som 

länder måste följa då riktlinjerna inte har någon rättslig makt (Doupnik & Perera 2015, s. 

595). 

 

                                                 
17 Se avsnitt 3.2.1 
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I samband med globaliseringen så ökar antalet koncerninterna transaktioner på internationell 

nivå (Monsour 2016, s. 220), vilket i sin tur gör att större fokus läggs vid internprissättning då 

nya regleringar, förbättringar av gamla samt hårdare straff och dokumentationskrav ständigt 

konstrueras (Ilie 2014, ss. 12-13). 

3.2.1 Armlängdsprincipen 

Vid användandet av internprissättning kräver de allra flesta länder att företag utgår ifrån 

armlängdsprincipen (Chiang & Del Gaudio 2013, s. 60), som i OECD:s (2017c, ss. 34-35) 

Model Tax Convention on Income and on Capital, kapitel III, artikel 9 (Associated 

Enterprises) 1 § anges baseras på att priserna som fastställs mellan närstående företag i 

gränsöverskridande transaktioner måste vara detsamma som oberoende bolag hade kommit 

fram till i en liknande transaktion (Martini 2015, s. 871; Yao 2013, s. 3). Armlängdsprincipen 

ger företag breda valmöjligheter till att fastställa internpriserna, vilket kan ge upphov till 

manipulering av just internpriserna (Chiang & Del Gaudio 2013, s. 60). Transaktionspriset 

kan fastställas med hjälp av diverse internprissättningsmetoder som samtliga bygger på 

armlängdsprincipen. Inte en enda metod för internprissättning är universellt rekommenderad 

som den mest optimala metoden och ett företags val av metod varierar över tid beroende på 

vilka aktiviteter bolaget i fråga utför menar Reese, Henneberry och Russell (1989, s. 136). 

Bolander, Gooding och Mister (1999, s. 159) anför att internpriser som revisorer 

rekommenderar varierar beroende på om det primära målet med prissättningen är att mäta 

segmentbaserad prestanda eller om det handlar om att uppnå optimal resursallokering för 

företaget. 

 

OECD:s riktlinjer förespråkar användningen av fem internprissättningsmetoder, dessa kan 

delas in i tre traditionella transaktionsbaserade metoder och två transaktionsbaserade 

vinstmetoder. De tre traditionella transaktionsbaserade metoderna är comparable uncontrolled 

price method (CUP), resale price method (RPM), samt cost plus method (CPM). Medan de 

två transaktionsbaserade vinstmetoderna är transactional net margin method (TNMM) samt 

profit split method (PSM). Samtliga metoder bygger på armlängdsprincipen och kommer vid 

tillämpning, ge företagen ett så kallat armlängdspris (Abdallah & Maghrabi 2009, s. 119; Ilie 

2014, s. 10). 

 

Internprissättning används vid transaktioner av både varor och tjänster och i nedan kommande 

stycken följer förklaringar av respektive metod där denna studie kommer att utgår ifrån att 

transaktionen utgörs av varor och inte av tjänster. Detta för att underlätta skrivprocessen. 

 

Vid tillämpning av den första metoden, CUP, så fastställs priset genom att företaget som 

säljer sin vara kontrollerar vilket pris som företaget använder sig av när de säljer samma eller 

en liknande produkt, till en extern kund. Priset kan även fastställas genom att företaget 

använder det pris som köparen av produkten brukar betala vid köp från externa leverantörer. 

Ett tredje sätt som metoden tillåter är att företaget använder sig av ett pris som två externa 

parter använder vid en transaktion av en liknande eller samma produkt (Doupnik & Perera 

2015, s. 596). 

 

RPM är en metod som skapar ett armlängdspris genom att företaget utgår ifrån ett 

försäljningspris som används när produkten säljs vidare till ett oberoende företag. Detta pris 

är däremot inte det slutliga internpriset, utan företaget behöver därefter dra av en uppskattad 

bruttovinst från det priset som återförsäljaren sedan hade sålt produkten för. Metoden kräver 

därmed att företaget har kännedom om det pris som den andra parten, köparen, kommer sälja 

vidare produkten för (Doupnik & Perera 2015, s. 598). 
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Om det inte existerar någon jämförbar okontrollerad försäljning av varan ett företag säljer kan 

den tredje metoden, CPM, tillämpas. I denna metod utgår användaren från den kostnad som 

tillhandahållandet av varan kräver samt ett vinstpålägg på detta (Abdallah & Maghrabi 2009, 

s. 121; Doupnik & Perera 2015, s. 599).  

 

TNMM är den fjärde metoden och denna skiljer sig från de tre ovannämnda metoderna 

(Abdallah & Maghrabi 2009, s. 122). Denna metod innebär att företaget tar hänsyn till 

rörelseresultatet i en specifik transaktion. Genom att ta hänsyn till rörelseresultatet får 

användaren fram en vinstmarginal som sedan jämförs med oberoende transaktioner för att 

sedan kunna fastställa ett pris baserat på armlängdsprincipen (Ilie 2014, s. 11). 

 

Den sista metoden är PSM och bygger på att företaget först fastställer koncernens 

sammanlagda vinst som uppstår när två bolag, eller flera, tillsammans vid en transaktion 

samarbetar. Vinsten för transaktionen delas sedan upp på ett sådant sätt som om det vore 

oberoende företag som genomfört transaktionen (Skatteverket 2018b). Skulle inte någon av 

dessa metoder vara tillämpliga kan företag använda sig av en ospecificerad metod, förutsatt 

att användningen kan motiveras (Doupnik & Perera 2015, s. 596). 

3.2.2 Land-för-land-rapportering 

För att öka samt förbättra insynen och transparensen för länders skatteförvaltning, när det 

kommer till dokumentation av internprissättning, förklarar OECD i sina riktlinjer att företag 

vid dokumentation ska upprätta en så kallad master-file, local-file samt en LFL-rapport (Ignat 

& Feleagă 2017, s. 536). USA var det första landet som inrättade en lagstiftning kopplad till 

internprissättning, vilket gjorde att OECD upprättade riktlinjer som baserades på amerikansk 

lagstiftning, vars syfte var att förbättra regleringen av internprissättning (ibid., s. 536). Dessa 

riktlinjer anför bland annat hur företag ska dokumentera sina interna transaktioner. LFL-

rapporten som är den del av dokumentation denna studie lägger fokus vid är en pusselbit i 

pusslet som handlar om att skydda landets skattebas (Holtzman & Nagel 2014, s. 57). Länder 

implementerar allt hårdare dokumentationskrav i samband med globaliseringen och det ökade 

användandet av internprissättning (Ilie 2014, s. 13). Enligt OECD:s (2014, s. 42) Transfer 

Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, bilaga IV till kapitel V, artikel 6 

syftar LFL-rapporten till att skattemyndigheter ska kunna bedöma höga risker vid 

internprissättning samt för att upptäcka risker kopplade till skiftande vinster. LFL-rapporten 

bidrar även till att ekonomiska- och statistiska analyser kan utformas. 

 

En LFL-rapport ska enligt OECD:s (2014, s. 42) Transfer Pricing Documentation and 

Country-by-Country Reporting, bilaga IV till kapitel V, artikel 4 bland annat innehålla samlad 

information kopplad till intäkter, resultat före skatt, betald inkomstskatt, upplupet kapital, 

ackumulerade intäkter, antal anställda och även materiella tillgångar. Då OECD endast 

tillhandahåller riktlinjer och inte lagar är det frivilligt för respektive land att välja vad landet i 

fråga vill implementera från OECD. Exakt vad en LFL-rapport innehåller kan därför skilja sig 

åt mellan olika länder. 

 

Som tidigare nämnt18 så ser företag skatteproblemet kopplat till internprissättning som det 

viktigaste problemet när det kommer till skatt varför även valet av internprissättningsmetod 

blir betydelsefullt (Ilie 2014, s. 11). Nyckeln till att minimera potentiella problem vid val av 

internprissättningsmetod är enligt Holtzman och Nagel (2014, s. 59) att använda sig av 
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dokumentation och forskarna anför även att det är oerhört viktigt för företag som 

dokumenterar att noggrant följa instruktioner som landet kräver vid dokumentering. 

3.3 Mimetisk isomorfism 

Inom den institutionella teorin ges en förklaring till varför organisationer inom ett angivet 

område tenderar till att efterlikna varandra. Den institutionella teorin brukar delas in i två 

olika huvuddimensioner där fenomenet isomorfism utgör den ena dimensionen (Deegan & 

Unerman 2011, ss. 360-362). Isomorfism handlar just om hur organisationer inom olika 

områden efterliknar varandra och hur verksamheter inom givna domäner, genom isomorfa 

processer, över tiden blir mer och mer homogena. Hur homogeniseringen går till kan vidare 

förklaras av tre mekanismer som även kan beskrivas som tre typer av isomorfism; tvingande-, 

mimetisk- och normativ isomorfism (Deegan & Unerman 2011, s. 363; DiMaggio & Powell 

1983, ss. 149-150; Musimenta, Nkundabanyanga, Muhwezi, Akankunda & Nalukenge 2017, 

s. 153). Referensramen är avgränsad till att enbart behandla den mimetiska isomorfismen, då 

den mimetiska isomorfismen anses vara mer relevant och lämplig för denna studie, än den 

tvingande- samt normativa isomorfismen. 

 

Mimetisk isomorfism handlar om att en organisation kopierar andra organisationer. Motivet 

till att kopiera andra organisationer kan ses som ett steg för företaget till att bli 

institutionaliserat samt strävan efter att skapa legitimitet inom dess omgivning (Burritt & 

Schaltegger 2010, s. 834; Deegan & Unerman 2011, s. 365). Förutom att skapa legitimitet kan 

det även handla om att en verksamhet vill bevara sin befintliga legitimitet (Yaziji 2004, s. 

104). DiMaggio och Powell (1983, s. 151) förklarar att den mimetiska isomorfismen uppstår 

när teknologin i organisationer är svårförstådd, när mål är tvetydiga men även när miljön 

verksamheten verkar inom skapar osäkerhet. Den mimetiska isomorfismen fungerar då som 

en försvarsmekanism då organisationen vill efterlikna andra organisationer som utstrålar 

framgång. Mimetisk isomorfism kan således kopplas till när en verksamhet upplever 

osäkerheter (Yang & Hyland 2012, ss. 1080-1081). 

 

Osäkerheterna som leder till mimetisk isomorfism kan enligt Villadsen, Hansen och Mols 

(2010, s. 361) delas in i tre olika typer; osäkerhet kopplad till, volym, teknik och prestation. 

Osäkerhet kopplad till volym uppstår då beslutsfattare ska skriva på avtal gällande exempelvis 

beställning av varor. Då behovet av varor beror på efterfrågan som i sin tur styrs av 

marknaden, vars handlande påverkas av faktorer en organisation inte kan påverka, blir det 

svårt för beslutsfattare att veta hur mycket som behöver beställas. Osäkerhet kopplad till 

volym skapar därmed problem vid upprättande av avtal då den futuristiska efterfrågan är 

okänd. Företag antar att andra bolag på marknaden har mer information kring behovet av 

volym, vilket gör att företaget som upplever osäkerhet efterliknar andra. Osäkerheten kopplad 

till teknologin i en organisation uppstår i samband med att världen moderniseras och ny 

teknik som kräver stora investeringar framtas. Osäkerhet kopplad till prestation är den tredje 

typen och handlar om svårigheter i att förutspå hur en produkt eller tjänst kommer att prestera 

i framtiden (Villadsen, Hansen & Mols 2010, ss. 362-363). 

 

För att det ska vara möjligt för en organisation att efterlikna en annan krävs information och 

fakta om den part som avses efterliknas. Villadsen, Hansen och Mols (2010, s. 360) förklarar 

att denna information kan göras tillgänglig genom en verksamhets avsiktliga agerande, men 

även utan att organisationen tänker på det. Forskarna hävdar att imitation kan vara ett 

strategiskt beslut från de beslutsfattare vars uppgift är att samla in input från olika källor som i 

sin tur skapar beslutsalternativ för verksamheten. Genom att ständigt skörda information får 

beslutsfattare alternativ till vad deras organisation borde implementera för att som resultat 
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frambringa legitimitet. DiMaggio och Powell (1983, s. 151) ger exempel på hur mimetisk 

isomorfism kan se ut genom att förklara hur Japan i slutet av 1800-talet försökte modernisera 

sitt land genom att implementera framgångsrika västerländska prototyper. Japans 

tillvägagångssätt var att landet skickade folk till bland annat Frankrike för att studera det 

franska landets rättssystem, armé och polisverksamhet. 

 

Internprissättning är som tidigare nämnts i många avseenden kopplat till skatt. Musimenta et 

al. (2017, ss. 155-156) anför att det finns en koppling till skatteflykt och ett lands kultur. 

Länder som har en kultur där lagen är oerhört viktig att följa tenderar även att ha fler 

laglydiga företag än länder vars kultur är svagare i detta hänseende. Ett land med lägre 

skatteflykt genererar i sin tur högre skatteintäkter. Vidare menar forskarna att företag som 

verkar inom områden med samma kultur tenderar att efterlikna varandra för att skapa 

skatteharmonisering. Länder som vill skapa harmonisering mellan skatter bör beakta 

legitimitetsfrågan, då legitimitet och skatteöverensstämmelse är sammankopplat. Mimetisk 

isomorfism blir därför av betydande fråga och kan kopplas till skatteharmonisering då 

isomorfa processer kan leda till att legitimitet skapas (Musimenta et al. 2017, ss. 151-156). 

3.4 Kontinental tradition 

Den kontinentala traditionen har sitt ursprung i romersk rätt (Smith 2006, s. 123). Den 

romerska rätten präglas av en legalistisk syn (David & Brierley 1985, s. 2; Smith 2006, s. 

123), vilket innebär att lagen reglerar de flesta fallen och att förarbeten till lagtexten har en 

mindre betydelse för tolkning av lagen (Johansson 2010, s. 51). Nobes och Parker (2010, s. 

33) menar att regleringen påverkas av dess generella lagsystem. Den lagstadga som finns 

inom romersk rätt tenderar att vara väldigt detaljerad, en konsekvens av detta i den 

kontinentala redovisningen är att dess regler är mycket detaljerade (Deegan & Unerman 2011, 

s. 142). Enligt Smith (2006, s. 124) har en bidragande orsak till klassificeringen av länder 

varit skillnaderna i ägarstrukturen i större företag, där ägandet av större företag i kontinentala 

länder traditionellt sett har varit staten, banker och familjer. Inom den kontinentala traditionen 

finns det en stark koppling mellan skattelagstiftning och redovisningslagstiftning, där 

redovisningen ska stämma överens med lagen för att anses som riktig redovisning (Smith 

2006, s. 124). En redovisning som är starkt influerad av ägarintresset i större företag, dvs. 

staten, banker och familjer (Ball, Kothari & Robin 2000, s. 3) där det föreligger ett 

huvudsakligen rättsligt skydd i förmån för företagets borgenärer, framför företagets 

investerare (Deegan & Unerman 2011, s. 129). Till följd av den internationella 

standardisering av redovisning som huvudsakligen präglas av en anglosaxisk tradition så har 

länder inom den kontinentala traditionen under de senaste decennierna börjat inbegripa delar 

av den anglosaxiska traditionen (Smith 2006, s. 126). Skillnaderna mellan traditionerna har 

således minskat över tiden i och med den internationella utvecklingen, och uppdelningen 

mellan traditionerna får idag anses vara schematisk och huvudsakligen grunda sig på historisk 

tradition (Johansson 2010, s. 52). 

 

Nobes (1983, s. 14) redogör i sin studie för tidigare klassificieringsförsök av länder, utvecklad 

av Nair och Frank (1980 se Nobes 1983, s. 14) och problemen förknippade med deras 

klassificering. Nobes (1983, s. 7) delade in utvecklade västländer i två grupper, 

mikrobaserade och makrouniforma länder, där mikrogruppen består av länder med 

anglosaxisk tradition medan makrogruppen består av länder med kontinental tradition. De 

kontinentala länderna är enligt Nobes (1983, s. 7) Italien, Frankrike, Belgien, Spanien, 

Tyskland, Japan och Sverige. Roberts (1995, s. 641) redogör i sin studie för hur Nobes har 

gått till väga när han klassificerat de anglosaxiska och kontinentala länderna ovan. Roberts 

förklarar att klusterindelningen baseras på ländernas likheter och olikheter (ibid., s. 641) och 
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går även han in på klassificeringens svagheter (ibid., s. 639). Likt Nobes går Roberts in på 

Nair och Franks klusterindelning (1980 se Roberts 1995, s. 647). Doupnik och Salter (1993) 

har i sin studie testat validiteten av den hierarkiska klassificeringen gjord av Nobes och som 

sedan utvecklades av Berry (1987 se Doupnik & Salter 1993, s. 41). I studien kommer 

forskarna fram till att Nobes gjort en felklassificering av länderna Nederländerna, Japan och 

Belgien. Doupnik och Salter (1993, s. 44) anför att Japan bör tillhöra makro-gruppen, under 

kategorin kontinental och därefter gruppen lagbaserad, precis som Nobes har delat in landet i 

(ibid., s. 44), men att Japan inte är tillräckligt likt Tyskland för att ingå i samma familj (ibid., 

s. 53). Forskarna föreslår i sin studie en alternativ indelning av länderna där Japan bildar en 

egen familj på grund av dess olikheter gentemot Tyskland som i Nobes gruppering 

klassificerades tillsammans med Japan (ibid., s. 57). 

 

Sverige har enligt Smith (2006, s. 127) under de senaste decennierna tillhört den kontinentala 

tradition, men som Nobes (2014, s. 95) hävdar så är Sverige ett av de kontinentala länder som 

är mest likt den anglosaxiska traditionen. Som en del av den kontinentala traditionen så har 

redovisningen reglerats i lag, där lagstiftningen huvudsakligen inriktat sig på att tillgodose 

statens skatteintresse samt borgenärsintresset (ibid., s. 127). Sverige skiljer sig från övriga 

kontinentala länder beträffande det nära förhållandet mellan redovisningspraxis och nationell 

ekonomisk politik (Doupnik & Perera 2015, s. 35), vilket förklarar varför Sverige är 

kategoriserad i en egen undergrupp till den makrouniforma gruppen i Nobes klassificering. I 

Sverige råder det en stark koppling mellan beskattning och redovisning (Artsberg 1996, s. 

881; Blake, Fortes, Gowthorpe & Åkerfeldt 1997, s. 87), en koppling som återfinns bland de 

flesta kontinentala länder (Cuzdriorean & Matis 2012, s. 40). Ett starkt samband mellan 

beskattning och redovisning innebär att redovisningen utgör grunden för den beskattningsbara 

inkomsten, något som kommer till uttryck i den svenska inkomstskattelagen 14 kap. 2 §. 

Hoogendoorn (1996, ss. 786-787) menar att utvecklingen av sambandet mellan beskattning 

och redovisning i Sverige har gått ifrån ett starkt samband till ett medelstarkt samband, där de 

två parterna är mer självständiga än vid ett starkt samband mellan dem. 

 

Japan har en lång tradition av imperatorisk kontroll (Nobes & Parker 2010, s. 303), som vid 

slutet av 1800-talet började anpassa sig efter den tyska handelsrätten (ibid., s. 305). Ett 

inflytande från Tyskland som enligt Nobes och Parker (ibid., s. 305) har minskat över tiden 

allteftersom japanska lagändringar har inrättats. Redovisningen i Japan präglas således av 

romersk rätt. Nobes (2014, s. 24) hävdar att en del länder påverkas av väldigt starka externa 

kulturella influenser. Sådana kulturellt dominerade länder använder sig troligen av det 

influerande landets redovisningssystem (Hove 1986 se Nobes 2014, s. 24). En ytterligare 

influerande faktor på ett lands redovisningssystem är invasioner, som i Japans fall med 

invasionen av USA (Nobes 2014, s. 24). Den japanska redovisningen har påverkats på många 

sätt av andra länder, först av influenserna från kontinentala länder i Europa, framförallt av 

Tyskland, och sedan av USA. Nu på senare tid har den japanska redovisningen kommit att bli 

influerad av IASB i och med den ökande internationaliseringen och standardiseringen av 

redovisningen (Nobes & Parker 2010, s. 303). Staten har haft det största inflytandet på 

redovisningen i Japan (Arai & Shiratori 1991 se Nobes & Parker 2010, s. 304) och 

redovisningsprofessionen i Japan har haft ett relativt svagt inflytande jämfört med staten 

(Sakagami, Yoshimi & Okano 1999, s. 348). 

 

I Japan finns det ett stort antal noterade bolag där en omfattande del av aktierna ägs av banker 

och andra företag (Nobes 2014, s. 21). Bristen på “externa” aktieägare i flertalet kontinentala 

europeiska länder och Japan har inneburit att den externa rapporteringen av finansiella 

rapporter har utvecklats i syfte att skydda statens skatteintresse samt borgenärerna (Nobes & 
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Parker 2010, s. 35). Nobes och Parker (2010, s. 35-36) menar att det har haft som konsekvens 

i att utvecklingen av redovisningen har främjat en mer försiktig och konservativ redovisning. 

Statens inflytande på redovisningen kommer från tre separata källor enligt Nobes och Parker 

(2010, s. 304). Den första källan är handelsrätten som härstammar från kontinentala Europa. 

Den andra källan är lagar om handel med finansiella instrument som härrör från influenser 

från USA. Den tredje och sista källan är skattelagstiftningen. Skattelagstiftningen har enligt 

Nobes och Parker (2010, s. 307) haft en signifikant inverkan på finansiell rapportering, då det 

råder ett starkt samband mellan beskattning och redovisning i Japan. 

3.5 Kommunistisk tradition 

Den kommunistiska traditionen härstammar från det socialistiska lagsystemet, även kallat 

sovjetisk lag, och har sin framkomst ur den sovjetiska revolutionen år 1917 (David & Brierley 

1985, s. 27). Det socialistiska lagsystemet har sitt ursprung i den romerska rätten och 

förespråkar likt den romerska rätten nedskrivna lagar framför förarbeten och tolkningar av 

lagen, dock med vissa skillnader efter den sovjetiska revolutionen (David & Brierley 1985, s. 

26). Berry (1987, s. 91) klassificerade Nobes anglosaxiska och kontinentala länder som 

kapitalistiska länder. Utöver de kapitalistiska länderna hade Berry en grupp med 

kommunistiska länder, som han grupperade som makrouniforma, likt Nobes kontinentala 

länder (ibid., s. 91). Enligt Berrys klassificering tillhör bland annat Ryssland, och övriga 

Östeuropa, den sovjetinfluerade grenen av länder i gruppen med kommunistländer (ibid., s. 

91). Vid genomgång av litteraturen kring klassificering av kommunistisk redovisning upplevs 

en avsaknad av studier inom detta område. En anledning till denna brist på 

klassificieringsförsök i litteraturen av publika finansiella rapporter, utöver Berrys 

klassificering, i kommunistiska länder är enligt Nobes och Parker (2010, s. 61) avsaknaden av 

just publik rapportering av finansiella rapporter i kommunistländerna, där rapportering endast 

gjordes till staten och myndigheter. Utvecklingen av finansiell rapportering i östeuropeiska 

länder, som faller under Berrys sovjetinfluerade gren, har varit utsatt för bristande kontinuitet 

i jämförelse med övriga Västeuropa (Nobes & Parker 2010, s. 289). Nobes och Parker (2010, 

s. 289) menar att inget av de forna kommunistländerna i Europa har lyckats bryta sig fria från 

sitt förflutna, utan det finns fortfarande kvar influenser från deras för-kommunistiska samt 

kommunistiska perioder. Inom den kommunistiska redovisningen är stadgan hårt reglerade av 

staten, och konsekvensen av detta är enligt Nobes och Parker (2010, s. 291) att redovisnings- 

och revisionsprofessionen inte har kunnat utvecklas i kommunistländer i samma utsträckning 

som i övriga västvärlden. 

 

Ryssland är ett land vars redovisningssystem har genomgått drastiska förändringar över tid på 

grund av ekonomiska och politiska revolutioner (Nobes 2014, s. 19). Nobes och Parker (2010, 

s. 295) argumenterar för att den ryska ekonomin saknar en tradition av extern revision av 

finansiella rapporter och att revisionsprofessionen saknar självständighet, detta då efterfrågan 

på finansiella rapporter från externa investerare är liten. Revisionsprofessionens huvudsakliga 

roll är i stället att säkerställa att de finansiella rapporterna stämmer överens med 

skattemyndigheterna (Sucher & Bychkova 2001, s. 831). Detta eftersom det finns ett starkt 

samband mellan beskattning och redovisning, vilket har lett till att vad som tas med i de 

finansiella rapporterna i stor utsträckning bestäms av vad som tas med i skattemässiga 

överväganden (Sucher, Kosmala, Bychkova & Jindrichovska 2005, s. 573). Trots de drastiska 

förändringar som den ryska redovisningen har genomgått så finns det fortfarande kvar 

aspekter av den för-kommunistiska och kommunistiska redovisningen. Några av dessa 

aspekter är betoning på kontrollfunktionen i redovisningen, bibehållandet av nationella 

kontoplaner, detaljerade regleringar och instruktioner från statliga myndigheter såsom den 

ryska skattemyndigheten, samt en relativt svag redovisningsprofession (Enthoven et al. 1998 
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se Nobes & Parker 2014, s. 295). Trots dessa kvarlevande aspekter av den kommunistiska 

redovisningen så har det på senare tid genomfört förändringar av den ryska regeringen för att 

harmonisera den ryska redovisningen med internationella standarder såsom International 

Financial Reporting Standards (IFRS), och många stora företag i Ryssland tillämpar nu IFRS 

(Enthoven et al. 2001 se Nobes & Parker 2010, s. 295). En av de största förändringarna i den 

ryska redovisningen var lagändringen av skattelagstiftningen som separerade på den 

finansiella rapporteringen och skatterapporteringen (Nobes & Parker 2010, s. 296). 

3.6 Kulturella dimensioner 

Ett lands redovisningssystem påverkas enligt Violet (1983 se Doupnik & Perera 2015, s. 37) 

utöver, ekonomiska och institutionella faktorer, av ett lands kultur. I en studie av Hofstede 

(1984, s. 83) identifierade han fyra kulturella dimensioner som användes till att urskilja 

likheter samt skillnader mellan olika länders kulturer. De fyra dimensionerna är individualism 

kontra kollektivism, maktdistans, osäkerhetsundvikande och maskulinitet kontra femininitet. 

Individualism kontra kollektivism definierar Hofstede (ibid., s. 83) som ett samhälle där 

individualismens individer ser till behovet av att ta hand om dem själva och deras närmaste. 

Detta jämfört med den motsatta kollektivismen vars individer ser till laget före jaget där 

gruppen, såsom organisationen eller samhället, är viktigare att ta hand om än den enskilde 

individen. Den kulturella dimensionen, maktdistans, berör samhällets individers acceptans av 

att maktförhållanden inom organisationer är fördelade ojämlikt. Där individer i samhällen 

med liten maktdistans strävar efter en jämlik maktfördelning, medan individer i samhällen 

med stor maktdistans accepterar att det finns en ojämlik och hierarkisk maktfördelning (ibid., 

s. 83). Den tredje dimensionen osäkerhetsundvikande, definierar Hofstede (1984, s. 83) som 

hur besvärande osäkerhet och oklarhet upplevs vara av samhällets medlemmar. Där samhällen 

med starkt osäkerhetsundvikande vidhåller starka regler vad gäller tro och uppträdande, 

medan samhällen med svagt osäkerhetsundvikande är mer toleranta och vidhåller en mer 

öppen syn på tankar och idéer som avviker från deras egna. Den fjärde och sista av Hofstedes 

kulturella dimensioner är maskulinitet kontra femininitet. Maskulinitet definierar han som 

samhällets preferens till att uppnå framgång och prestationer, uppvisa hjältemod och materiell 

framgång (1984, s. 84). Medan femininitet står för en preferens till att vårda förhållanden, 

livskvalitet och att ta hand om de svagare i samhället (ibid., s. 84). Hofstede (1984, s. 85) har i 

sin studie utvecklat ett index för varje dimension. De kulturella dimensionernas index har för 

Sverige, Japan och Ryssland använts vid framställningen av de diagram som presenteras 

nedan i detta avsnitt, samt i den första analysdelen.19  

 

I en studie av Gray (1988, s. 1) har han utvecklat ett ramverk för att, baserat på Hofstedes 

kulturella dimensioner, kunna jämföra internationella redovisningssystem i relation till 

kulturella faktorer. Gray hävdar att i fall Hofstede har gjort en korrekt identifiering av de 

kulturella dimensionerna, så skulle det vara möjligt att fastställa dimensionernas relation till 

redovisningsvärden (Gray 1988, s. 6). Genom en översikt av litteraturen inom 

redovisningsområdet och ur de kulturella dimensionerna kunde Gray identifiera fyra 

redovisningsvärden som användes till att definiera ett lands redovisningskultur (Doupnik & 

Perera, s. 37). De fyra redovisningsvärdena är professionalism kontra lagstadgad kontroll, 

uniformitet kontra flexibilitet, konservatism kontra optimism och sekretess kontra transparens 

(Gray 1988, s. 8). Professionalism kontra lagstadgad kontroll definierar Gray (1988, s. 8) som 

en preferens för att utöva individuella professionella bedömningar och bibehållandet av 

professionell självreglering, i motsats till ett accepterande av lagstadgad kontroll. Vidare 

definierar Gray (ibid., s. 8) uniformitet kontra flexibilitet som en preferens gentemot en 

                                                 
19 Se avsnitt 5.2.1 
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konsekvent tillämpning av uniform redovisningspraxis bland företag, i motsats till ett flexibelt 

användande av den mest lämpade redovisningspraxis med hänseende till det individuella 

företaget. Det tredje av de fyra redovisningsvärdena, konservatism kontra optimism, 

definieras som en preferens gentemot ett försiktighetsutövande när det kommer till 

uppskattning av osäkra framtida händelser, till skillnad från den mer optimistiska och 

risktagande inställningen (Gray 1988, s. 8). Den sista av de fyra redovisningsvärdena, 

sekretess kontra transparens definierar Gray (ibid., s. 8) som en preferens för konfidentialitet 

och restriktioner när det kommer till vilka som ska få ta del av viktig information om 

företaget, i motsats till den mer transparenta, öppna och publika synen på rapportering av 

redovisningsinformation. 

 

Ytterligare en studie av Hofstedes kulturella dimensioner är Khlif (2016) som i sin 

litteraturstudie analyserar hur kultur kan påverka skatteflykt och redovisningspraxis i ett land 

(2016, s. 547). Han argumenterar för att Schneider (2004 se Khlif 2016, s. 557) har funnit 

bevis som tyder på att länder med starkt osäkerhetsundvikande samt stor maktdistans har en 

positiv, eller ökande, effekt på skatteflykt. Jämfört med individualism som har en negativ, 

eller minskande, effekt på skatteflykt enligt Schneider (2004 se Khlif 2016, s. 558). Resultat 

som enligt Khlif i stor utsträckning stämmer överens med Richardsons (2008 se Khlif 2016, s. 

558) resultat som även han kunde se att ett starkt osäkerhetsundvikande har en positiv effekt 

på skatteflykt samt att individualism har en negativ effekt. Tsakumis, Curatola och Porcano 

(2007, s. 144) går i sin studie också in på sambandet mellan Hofstedes kulturella dimensioner 

och skatteflykt. I studien kommer forskarna fram till att en hög grad av maktdistans har ett 

positivt samband till skatteflykt. De anför även, precis som Khlif, att individualism har ett 

negativt samband till skatteflykt. När det kommer till dimensionerna maskulinitet och 

osäkerhetsundvikande kommer forskarna fram till att maskulinitet har ett negativt samband 

till skatteflykt och att osäkerhetsundvikande har ett positivt samband till skatteflykt 

(Tsakumis, Curatola & Porcano, s. 144).  
 
I diagram 1 nedan framgår det att Sverige i Hofstedes index når ett resultat om 31 när det 

kommer till maktdistans. Det låga resultatet indikerar att Sverige karaktäriseras av en strävan 

efter jämlika rättigheter, hierarkier endast för enkelhetens skull samt att individer är 

oberoende andra. Makt ska decentraliseras i organisationer då tilliten för individer är hög. När 

det kommer till individualism når Sverige ett resultat på indexet som uppgår till 71. Det höga 

resultatet innebär att Sverige är ett individualistiskt samhälle. I ett individualistiskt samhälle 

fokuserar individer på sig själva snarare än gruppen och skuld leder till förlust av självkänsla 

(Hofstede Insights 2018b; Tsakumis, Curatola & Porcano 2007, s. 136). I diagrammets tredje 

dimension, maskulinitet, når Sverige ett väldigt lågt resultat om 5. Detta innebär att Sverige 

inte är något maskulint land utan motsatsen, feminint (Park 2011, s. 474). Det svenska 

samhället karaktäriseras av att balansen mellan arbete och fritid är viktig samt att alla ska 

inkluderas. Sverige värderar jämlikhet, solidaritet och kvalitet i arbetslivet (Hofstede Insights 

2018b; Park 2011, s. 84). I indexet når Sverige ett resultat om 29 gällande 

osäkerhetsundvikande, vilket bedöms som ett lågt resultat som förklaras av att Sverige har en 

avslappnad attityd till lagar och regler. Ett land vars resultat av osäkerhetsundvikande är lågt 

förlitar sig mer på hur det är i praktiken än vad regelboken säger. Det bör inte finnas mer lagar 

än vad som behövs (Hofstede 1984, ss. 83-85). 
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Diagram 1. Kulturella dimensioner i Sverige (Hofstede 1984, s. 85) 

Diagram 2 nedan visar vad Japan får för resultat vid respektive dimension. Landet når ett 

resultat om 54 för maktdistans. Resultatet kan anses vara lågt då flera asiatiska kulturer ofta 

karaktäriseras av tydliga hierarkier. Anledningen till att resultatet inte är högre trots att 

japanska företag också brukar vara hierarkiskt uppbyggda är att landet har ett meritokratiskt 

samhälle (Hofstede Insights 2018c; Kaneko 1997, s. 179; Ranson 1988 s. 753). I Japan 

uppfostras barn med att vem som helst kan uppnå vad som helst med hjälp av hårt arbete. För 

individualism når Japan ett resultat om 46 vilket kan förklaras på olika sätt. Landet lägger 

större vikt vid att nå gruppens bästa i stället för individens, vilket ökar kollektivismen och 

sänker det individualistiska resultatet. Vad som däremot ökar individualismen är det japanska 

familjesystemet där familjens äldsta son historiskt sett fått ärva familjens tillgångar medan 

den yngsta fått lämna hemmet och bygga upp sin egen förmögenhet. Vidare når Japan ett av 

de högsta resultaten i världen när det kommer till maskulinitet. Trots ett relativt lågt index för 

individualism så är maskuliniteten, som bygger på att människor är tävlingsinriktade och vill 

nå materiell framgång (Hofstede Insights 2018c; Tsakumis, Curatola & Porcano 2007, s. 136), 

hög då resultatet som uppgår till 95 förklaras av att landet karaktäriseras av hög konkurrens 

mellan grupper. Strävan efter att nå det bästa resultat i gruppsammanhang är vad som ger 

Japan dess höga resultat för maskulinitet. Japan når även ett av världens högsta resultat när 

det kommer till osäkerhetsundvikande, och indexet som uppgår till 92 förklaras av att landet 

ständigt är i hög risk för naturkatastrofer. Detta har skapat en mentalitet som bygger på att 

människor alltid ska vara förberedda på alla möjliga tänkbara situationer (Hofstede 1984, s. 

85; Hofstede Insights 2018b). 
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Diagram 2. Kulturella dimensioner i Japan (Hofstede 1984, s. 85) 

Rysslands index vid respektive dimension presenteras i diagram 3 nedan. Resultatet för 

maktdistans uppgår till 93 i Ryssland på grund av att landet är oerhört centraliserat. Gapet 

mellan människor med makt och de utan är enormt stort vilket har skapat en stor betydelse för 

status. Vidare når Ryssland ett resultat för individualism som uppgår till 39. I Ryssland 

behöver människor ha väldigt hög tillit till andra innan beslut kan fattas. Ryssland når ett 

resultat om 36 för maskulinitet. Anledningen till att det ryska samhället karaktäriseras av en 

feminin dimension är att dominant och självsäkert beteende accepteras hos chefer medan 

vanliga medarbetare ofta är mer blygsamma och icke-skrytsamma. Den sista dimensionen, 

osäkerhetsundvikande, uppgår till ett väldigt högt resultat om 95 vilket förklaras av att de 

ryska medborgarna känner sig väldigt hotade i komplexa situationer. Vid förhandlingar är de 

ryska invånarna utrustade med extremt detaljerad information och detaljerad planering är 

något som kännetecknar den ryska kulturen (Hofstede Insights 2018d). 

 
Diagram 3. Kulturella dimensioner i Ryssland (Hofstede 1984, s. 85) 



 

 - 23 - 

4 Empiri 

4.1 Inledning 

I detta kapitel behandlas den empiri som återfinns i denna studie. Inledningsvis görs en 

redogörelse för respektive lands nationella regler gällande internprissättning. Där en 

genomgång av armlängdsprincipens tillämpning och dess prissättningsmetoder först görs, för 

att sedan avsluta kapitlet med en redovisning av de regler som finns gällande LFL-

rapportering inom de tre länderna. 

4.2 Armlängdsprincipen 

I OECD:s Model Tax Convention on Income and on Capital, kapitel III, artikel 9 (Associated 

Enterprises) 1 § finns definitionen av armlängdsprincipen: 

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. 

(Model Tax Convention on Income and on Capital, ss. 34-35) 

4.2.1 Armlängdsprincipens tillämpning i Sverige 

I den svenska nationella skattelagstiftningen kommer armlängdsprincipen, som under svensk 

internrätt går under namnet korrigeringsregeln, till uttryck i 14 kap. 19 § inkomstskattelagen 

(IL) (SFS 1999:1229) där den lyder på följande sätt: 

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. 

(Inkomstskattelag 1999:1229) 

I definitionen av ekonomisk intressegemenskap återges i 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. 

(Inkomstskattelag 1999:1229) 

De fem prissättningsmetoder som är tillåtna inom svensk intern rätt finns inte reglerade i den 

nationella skattelagstiftningen, i stället finns de att hitta i kapitel II i OECD:s riktlinjer som 
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Skatteverket direkt hänvisar till efter Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) uttalande.20 

Prissättningsmetoderna delas in i tre traditionella transaktionsbaserade metoder, och två 

transaktionsbaserade vinstmetoder. De tre traditionella transaktionsbaserade metoderna är 

marknadsprismetoden, återförsäljningsmetoden och kostnadsplusmetoden (Skatteverket 

2018d). Dessa är hänförliga till OECD:s comparable uncontrolled price method (CUP), resale 

price method (RPM) och cost plus method (CPM). De två transaktionsbaserade 

vinstmetoderna är nettomarginalmetoden och vinstdelningsmetoden (ibid. 2018d), som kan 

hänföras till OECD:s transactional net margin method (TNMM) och profit split method 

(PSM). 

 

Vid val av andra metoder än de som beskriv i OECD:s riktlinjer hänvisar Skatteverket till 

kapitel II p. 2.9 i OECD:s riktlinjer: 

Det finns inget hinder mot att använda en metod som inte beskrivs i riktlinjerna, så länge priser och 

andra villkor stämmer överens med armlängdsprincipen. Enligt OECD bör man dock inte tillämpa en 

sådan annan metod om det finns en metod i riktlinjerna som är lämpligare i det aktuella fallet. 

(Skatteverket 2018d) 

Den första traditionella transaktionsbaserade metoden, marknadsprismetoden eller CUP, 

redogörs på följande sätt av Skatteverket som hänvisar till OECD:s riktlinjer kapitel II p. 2.15: 

När man tillämpar marknadsprismetoden (comparable uncontrolled price method, CUP) så jämför 

man priset på varor eller tjänster i en närstående transaktion med priset på varor eller tjänster i en 

jämförbar oberoende transaktion. 

 

En oberoende transaktion är jämförbar med en närstående transaktion om ett av två följande villkor 

är uppfyllda: 

 Det finns inte någon skillnad mellan de jämförda transaktionerna som påtagligt skulle 

kunna påverka priset på en öppen marknad. 

 Tillräckligt säkra justeringar kan göras för att eliminera påtagliga effekter av sådana 

skillnader. 

 

Om det är möjligt att hitta jämförbara oberoende transaktioner, så är marknadsprismetoden den mest 

direkta och tillförlitliga metoden för att tillämpa armlängdsprincipen. Detta innebär att om det går att 

tillämpa marknadsprismetoden så är den metoden att föredra framför andra prismetoder. 

(Skatteverket 2018e) 

Återförsäljningsprismetoden (RPM) som är den nästföljande av de traditionella 

transaktionsbaserade metoderna hänvisas av Skatteverket till kapitel II p. 2.27 i OECD:s 

riktlinjer: 

Återförsäljningsprismetoden är en metod för att fastställa armlängdspriset när en produkt köps från 

ett närstående företag. Metoden utgår från försäljningspriset när produkten säljs vidare till ett 

oberoende företag. Detta pris (återförsäljningspriset) minskas sedan med en lämplig bruttovinst 

(återförsäljningsmarginal) som ska täcka en motsvarande oberoende återförsäljares kostnader 

inklusive vinstpålägg. 

 
Det som återstår efter avdrag för bruttovinsten kan betraktas som ett armlängdspris, och kan sedan 

användas som ledning för den interna överlåtelsen mellan de närstående företagen. 

Återförsäljningsprismetoden är sannolikt mest användbar när det gäller försäljningsverksamhet. 

(Skatteverket 2018f) 

Den tredje och sista av de traditionella transaktionsbaserade metoderna, kostnadsplusmetoden 

(CPM) kommer till uttryck i OECD:s riktlinjer kapitel II p. 2.45-26, som Skatteverket 

refererar till där de uttrycker sig på följande sätt: 

                                                 
20 Se RÅ 1991 ref. 107. 
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När man tillämpar kostnadsplusmetoden för att bestämma ett armlängdsmässigt pris utgår man från 

kostnaden för att tillhandahålla en vara eller en tjänst och lägger sedan till ett armlängdsmässigt 

vinstpåslag. Metoden är sannolikt mest användbar när det gäller tillhandahållande av tjänster eller 

när halvfabrikat säljs mellan närstående parter. 

 

Vinstpåslaget ska helst bestämmas utifrån det vinstpåslag som samma säljare har vid jämförbara 

transaktioner med oberoende företag (intern jämförelse). Ett vinstpåslag som ett oberoende företag 

har till ett annat oberoende företag kan också användas som utgångspunkt (extern jämförelse). 

(Skatteverket 2018g) 

Nettomarginalmetoden (TNMM) som är den första av de två transaktionsbaserade 

vinstmetoderna som Skatteverket definierar enligt följande utifrån hänvisning till p. 2.64 i 

kapitel II i OECD:s riktlinjer: 

Nettomarginalmetoden är en metod som innebär att man relaterar ett företags rörelseresultat i en viss 

närstående transaktion till en lämplig bas (t.ex. kostnader, omsättning, tillgångar). Då får man ett 

nyckeltal i form av en vinstmarginal som sedan jämförs med motsvarande resultat i en oberoende 

transaktion. 

(Skatteverket 2018h) 

Avslutningsvis så återstår den sista av de fem prissättningsmetoderna och den andre av de två 

transaktionsbaserade vinstmetoderna som kallas för vinstdelningsmetoden (PSM). Även 

denna metod hänvisar Skatteverket till OECD:s riktlinjer, som återfinns i kapitel II p. 2.114. 

Skatteverket redogör för denna metod enligt följande vis: 

När man tillämpar vinstdelningsmetoden så fastställer man först den gemensamma koncernvinst som 

uppkommer genom att två eller flera koncernföretag samarbetar i en viss transaktion (t.ex. 

tillverkning och försäljning av varor). Därefter fördelar man den sammanlagda transaktionsvinsten 

som koncernföretagen uppnått genom samarbetet på ett sätt som man kan anta skulle ha skett enligt 

ett armlängdsmässigt avtal, d.v.s. om företagen inte hade varit närstående. Vad som gäller för vinster 

gäller också för förluster. 

(Skatteverket 2018i) 

4.2.2 Armlängdsprincipens tillämpning i Japan 

I den japanska nationella skattelagstiftningen kommer armlängdsprincipens tillämpning till 

uttryck i Act on Special Measures Concerning Taxation (ASMT), kapitel II, sektion 7-2, 

artikel 66-4 (Special Provisions for Taxation on Transactions with Foreign Affiliated Persons) 

1 §: 

Where a corporation has, in each business year beginning on or after April 1, 1986, conducted a 

transaction for the sale of assets, purchase of assets, provision of services or any other transaction 

with a foreign affiliated person related to the said corporation (meaning a foreign corporation that 

has a relationship with the said corporation whereby either corporation holds, directly or indirectly, 

shares or capital contributions that account for 50 percent or more of the total number or total 

amount of issued shares of or capital contributions to the other corporation (excluding the shares or 

capital contributions held by the other corporation) or any other special relationship specified by a 

Cabinet Order (referred to in the next paragraph and paragraph (6) as a “special relationship”); 

hereinafter the same shall apply in this Article), if the amount of the consideration received by the 

said corporation from the said foreign affiliated person with respect to the said transaction 

(excluding, depending on the category of foreign corporation listed in Article 141(i) to (iii) of the 

Corporation Tax Act corresponding to the said foreign affiliated person, a transaction from which the 

said foreign affiliated person earns the domestic source income listed in the relevant item, which is 

specified by a Cabinet Order; hereinafter referred to in this Article as a “foreign affiliated 

transaction”) is below the arm’s length price or if the amount of the consideration paid by the said 

corporation to the said foreign affiliated person with respect to the said transaction is over the arm’s 

length price, with regard to the application of the provisions of the said Act and any other provisions 

concerning corporation tax on the said corporation’s income for the said business year and its 
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liquidation income due to dissolution (excluding dissolution as a result of a merger; hereinafter the 

same shall apply in this Article) (liquidation income shall include the income of a corporation that is 

liable for corporation tax on liquidation income for the business year when liquidation is in progress, 

and any amount that shall be deemed to be liquidation income due to dissolution pursuant to the 

provision of Article 103(1)(ii) of the said Act; the same shall apply in paragraph (7)), the said 

foreign affiliated transaction shall be deemed to have been conducted at the arm’s length price. 

(Act on Special Measures Concerning Taxation, ss. 51-52) 

Därefter följer i 2 § en beskrivning av hur armlängdsprincipen ska beräknas, och vilka 

prissättningsmetoder som är tillämpliga. De metoder som är tillåtna är CUP, RSP och CPM. 

Tre metoder som samtliga återfinns i OECD:s riktlinjer. I 2 § står det följande skrivet: 

The arm’s length price prescribed in the preceding paragraph shall mean the amount calculated by 

the method specified in each of the following items for the category of transaction listed in the 

relevant item corresponding to the foreign affiliated transaction: 

(i) Sale or purchase of inventory assets: Any of the following methods (the method listed in (d) 

may be applied only where the methods listed in (a) to (c) are unavailable): 

(a) Comparable uncontrolled price method (meaning the method which uses, as the amount of 

the consideration for a foreign affiliated transaction, the amount equivalent to the amount of 

the consideration for a transaction wherein the seller and the buyer who are not in a special 

relationship have sold or bought inventory assets of the same type as the inventory assets 

pertaining to the said foreign affiliated transaction, under circumstances where the transaction 

level, transaction volume and any other conditions are similar to those of the said foreign 

affiliated transaction (in the case where such inventory assets of the same type have been sold 

or bought under circumstances where the transaction level, transaction volume and any other 

conditions are different from those of the said foreign affiliated transaction, and any variance 

arising from such difference in the conditions can be adjusted, the amount of the 

consideration as adjusted shall be included) 

(b) Resale price method (meaning the method which uses, as the amount of the consideration 

for a foreign affiliated transaction, the amount calculated by deducting, from the amount of 

the consideration gained by the buyer of the inventory assets involved in the said foreign 

affiliated transaction for having sold the said inventory assets to a person who is not in a 

special relationship therewith (hereinafter referred to in this paragraph as the “resale price”), 

the amount of normal profit (meaning the amount calculated by multiplying the said resale 

price by the normal profit margin specified by a Cabinet Order) 

(c) Cost plus method (meaning the method which uses, as the amount of the consideration for 

a foreign affiliated transaction, the amount calculated by adding, to the amount of the cost 

incurred by the seller of the inventory assets involved in the said foreign affiliated transaction 

for having acquired the inventory assets by purchase, manufacture or any other acts, the 

amount of normal profit (meaning the amount calculated by multiplying the said amount of 

cost by the normal profit margin specified by a Cabinet Order)  

(d) A method equivalent to the methods listed in (a) to (c) or any other method specified by a 

Cabinet Order  

(Act on Special Measures Concerning Taxation, ss. 52-53) 

I den första punkten (i) av 2 § i punkten (d) anges det att andra övriga metoder utöver de tre 

metoder (CUP, RPM, CPM) i punkterna (a) till (c) är tillåtna i de fall de tre metoderna inte är 

tillämpliga. Detta gäller endast såvida de övriga metoderna är likvärdiga de tre primära 

metoderna. Andra metoder är även tillåtna såvida de är specificerade av en Cabinet Order 

(dvs. japanska ministär). För andra transaktioner än de som nämns i den första punkten, gäller 

även här de tre metoderna i punkterna (a) till (c) (CUP, RPM, CPM). Detta framkommer av 

den andra punkten i 2 §: 
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(ii) A transaction other than the transaction listed in the preceding item: Any of the following 

methods (the method listed in (b) may be applied only where the method listed in (a) is 

unavailable): 

(a) A method equivalent to the methods listed in (a) to (c) of the preceding item 

(b) A method equivalent to the method listed in (d) of the preceding item 

(Act on Special Measures Concerning Taxation, s. 53) 

4.2.3 Armlängdsprincipens tillämpning i Ryssland 

I den ryska nationella skattelagstiftningen Tax Code of the Russian Federation Part I (TCRF), 

sektion V.1, kapitel 14.2, artikel 105.3 (General Provisions Concerning Taxation in 

Transactions Between Interdependent Persons) 1 § framkommer det en implicit beskrivning 

av armlängdsprincipen som lyder på följande sätt: 

Where, in transactions between interdependent persons, commercial or financial conditions are made 

or imposed which differ from those which would apply in transactions recognised as comparable in 

accordance with this Section between non-interdependent persons, any income, profit or receipts 

which might have been received by one of those persons, but by reason of that difference was not 

received, shall be recognised for taxation purposes for the person concerned. 

 
Income (profit, receipts) shall be recognised for taxation purposes in accordance with this clause as 

long as this does not cause the amount of tax payable to the budget system of the Russian Federation 

to be reduced or the amount of losses determined in accordance with Chapter 25 of this Code to be 

increased. The provisions of this paragraph shall not apply in cases where a taxpayer applies a 

symmetrical adjustment in accordance with Section V.1 of this Code and in cases provided for in a 

pricing agreement for taxation purposes concluded in accordance with clause 2 or paragraph 1 of 

clause 3 of Article 105.20 of this Code. 

 

For the purposes of this Code the prices used in transactions whose parties are persons who are not 

deemed to be interdependent and income (profit, receipts) received by persons who are parties to 

such transactions shall be deemed to be at market level. 

(Tax Code of the Russian Federation, ss. 278-279) 

Definitionen av beroende parter återges i sektion V.1, kapitel 14.1, artikel 105.1 

(Interdependent Persons) 2 §: 

Due regard being had to clause 1 of this Article, the following shall be deemed to be interdependent 

persons for the purposes of this Code: 

1) organizations, where one organization holds a direct and (or) indirect participating interest in 

another organization and that participating interest amounts to more than 25 per cent; 

2) a physical person and an organization, where the physical person holds a direct and (or) 

indirect participating interest in that organization and that participating interest amounts to more 

than 25 per cent; 

3) organizations, where one and the same person holds a direct and (or) indirect participating 

interest in those organizations and the size of the participating interest in each organization is 

greater than 25 percent; 

4) an organization and a person (including a physical person jointly with interdependent persons 

of that person such as are referred to in subsection 11 of this clause) who has the authority to 

appoint (elect) the individual executive body of that organization or to appoint (elect) not less 

than 50 per cent of the members of the collegiate executive body or board of directors 

(supervisory board) of the organization; 

5) organizations whose individual executive bodies or not less than 50 per cent of the members of 

whose collegiate executive body or board of directors (supervisory board) have been appointed or 

elected by decision of one and the same person (a physical person jointly with interdependent 

persons of that person such as are referred to in subsection 11 of this clause); 

6) organizations in which the same physical persons jointly with interdependent persons such as 

are referred to in subsection 11 of this clause make up more than 50 per cent of the members of 

the collegiate executive body or board of directors (supervisory board); 
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7) an organization and the person who exercises the powers of its individual executive body; 

8) organizations in which the powers of the individual executive body are exercised by one and 

the same person; 

9) organizations and (or) physical persons where the direct participating interest held by each 

preceding person in each successive organization is more than 50 per cent. 

(Tax Code of the Russian Federation, s. 274) 

De fem prissättningsmetoder som är tillåtna inom den ryska internrätten framkommer i kapitel 

14.3, artikel 105.7 (General Provisions Concerning Methods to be Used in Determining for 

Taxation Purposes Income (Profit, Receipts) in Transactions in Which the Parties Are 

Interdependent Persons) 1 §: 

The federal executive body in charge of control and supervision in the area of taxes and levies shall 

use the following methods in accordance with the procedure established by this Chapter in 

exercising tax control in connection with the conclusion of transactions between interdependent 

persons (including when comparing the commercial and (or) financial conditions of a tested 

transaction and the results thereof with the commercial and (or) financial conditions of comparable 

transactions and the results thereof): 

1) the comparable market price method; 

2) the resale price method; 

3) the cost plus method; 

4) the comparable profits method; 

5) the profit split method. 

(Tax Code of the Russian Federation, ss. 289-290) 

I den efterföljande 2 § framkommer det dessutom att det är tillåtet att kombinera två eller flera 

av de ovanstående fem metoderna: 

It shall be permissible to use a combination of two or more of the methods provided for in clause 

1 of this Article. 

(Tax Code of the Russian Federation, s. 290) 

Det framkommer dessutom en tydlig hierarkisk ordning bland de fem prissättningsmetoderna, 

där den första metoden i 1 §, comparable market price method (likställs med CUP), 

prioriteras före de resterande metoderna i de fall då den går att fastställa. Något som uttrycks i 

3 §: 

The comparable market price method shall be used on a priority basis for the purpose of determining 

the conformity of prices used in transactions to market prices, except as otherwise provided by 

clause 2 of Article 105.10 of this Code. The use of the other methods which are specified in 

subsections 2 to 5 of clause 1 of this Article shall be permitted where the comparable market price 

method cannot be used or where the use of that method would not enable a conclusion to be drawn 

on whether or not prices used in transactions conform to market prices for taxation purposes.  

 
The comparable market price method shall be used to determine the conformity of the price used in a 

controlled transaction to the market price in accordance with the procedure established by Article 

105.9 of this Code where there has been at least one comparable transaction on the relevant market 

for goods (work and services) which involved identical (or, if these do not exist, similar) goods 

(work and services) and provided that sufficient information is available concerning that transaction.  

 
In this respect, for the purpose of applying the comparable market price method to determine the 

conformity of a price used by a taxpayer in a controlled transaction, a transaction concluded by that 

taxpayer with persons who are not interdependent with the taxpayer may be used as a compared 

transaction provided that the transaction in question is comparable with the tested transaction. 

(Tax Code of the Russian Federation, s. 290) 

En definition av den första av de fem metoderna, CUP, står skriven i artikel 105.9 The 

Comparable Market Price Method, 1 §: 
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The comparable market price method is a method of determining the conformity of the price of 

goods (work and services) in a tested transaction to the market price by comparing the price used in 

the tested transaction with the market price range which is determined in the manner prescribed by 

clauses 2 to 6 of this Article. 

(Tax Code of the Russian Federation, s. 295) 

Den andra metoden som är RPM finns beskriven i artikel 105.10 The Resale Price Method, 1 

§ där följande definiering ges: 

The resale price method is a method for determining the conformity of the price in a tested 

transaction to the market price whereby the gross profit margin obtained by the person who 

concluded the tested transaction upon the subsequent sale (resale) of a good which that person 

acquired in the tested transaction (or a group of homogeneous transactions) is compared with the 

market range of gross profit margins determined in the manner prescribed by clause 3 of Article 

105.8 of this Code. 

(Tax Code of the Russian Federation, s. 298) 

I artikel 105.11 The Cost Plus Method görs en genomgång av CPM, som är den tredje 

metoden, där det i 1 § står följande: 

The cost plus method is a method for determining the conformity of the price in a tested transaction 

to the market price whereby the gross return on costs of a person who is a party to the tested 

transaction (a group of homogeneous tested transactions) is compared with the market range of gross 

return on costs in comparable transactions which is determined according to the procedure laid down 

in Article 105.8 of this Code. 

(Tax Code of the Russian Federation, s. 299) 

Den fjärde internprissättningsmetoden är the comparable profits method (likställs med 

TNMM), kommer till uttryck i artikel 105.12 The Comparable Profits Method, 1 §: 

The comparable profits method consists in comparing the operating profit margin of a person who is 

a party to a tested transaction with the market range of operating profit margins in comparable 

transactions as determined in the manner laid down in Article 105.8 of this Code. 

(Tax Code of the Russian Federation, s. 300) 

Slutligen så återfinns den femte och sista metoden, PSM, i artikel 105.13 The Profit Split 

Method. Där följande definition ges i 1 §: 

The profit split method consists in comparing the actual division among the parties to a transaction 

of the aggregate profits received by all the parties to that transaction with the division of profit 

among parties to comparable transactions. 

(Tax Code of the Russian Federation, ss. 302-303) 

4.3 Land-för-land-rapportering 

I OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project Action 13: Guidance on 

Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, bilaga III och IV till 

kapitel V finner vi den vägledning som finns gällande LFL-rapportering. Syftet med rapporten 

uttrycks enligt följande: 

This Annex III to Chapter V of these Guidelines contains a template for reporting a 

multinational enterprise’s (MNE) group allocation of income, taxes and business activities 

on a tax jurisdiction-by-tax jurisdiction basis. These instructions form an integral part of 

the model template for the Country-by-Country Report. 

(Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 31)  
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I 1 § 4 artikel p. 1-2 i den fjärde bilagan till kapitel V i BEPS ges en beskrivning av vad LFL-

rapporten bör innehålla: 

For purposes of this [title of the law], a Country-by-Country Report with respect to an MNE Group 

is a report containing: 

(i) Aggregate information relating to the amount of revenue, profit (loss) before income tax, 

income tax paid, income tax accrued, stated capital, accumulated earnings, number of employees, 

and tangible assets other than cash or cash equivalents with regard to each jurisdiction in which 

the MNE Group operates; 

(ii) An identification of each Constituent Entity of the MNE Group setting out the jurisdiction of 

tax residence of such Constituent Entity, and where different from such jurisdiction of tax 

residence, the jurisdiction under the laws of which such Constituent Entity is organised, and the 

nature of the main business activity or activities of such Constituent Entity. 

(Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, s. 42) 

4.3.1 Land-för-land-rapporting i Sverige 

I Sverige så regleras den nya LFL-rapporteringen i skatteförfarandelagen (SFL) och i 

skatteförfarandeförordningen (SFF). Reglerna kring rapporten har i svensk lagstiftning 

anpassats till OECD:s nya standard som beskrivs i Kapitel V i OECD:s riktlinjer (Skatteverket 

2018j). Reglerna för LFL-rapportering finns angivna i 33a kap. 1-13 §§ SFL, samt 

kompletterande information i 7 kap. 2a § SFF. De som är skyldiga att lämna en LFL-rapport 

anges i kap. 33a 4 § SFL: 

Ett svenskt moderföretag i en multinationell koncern ska lämna en land-för-land-rapport till 

Skatteverket, om inte koncernen är undantagen enligt 6 §. 

(Skatteförfarandelag 2011:1244) 

Samt i 33a kap. 5 § SFL där det följande framkommer: 

En svensk enhet som inte är moderföretag i en multinationell koncern ska, om koncernen inte är 

undantagen enligt 6 §, lämna en land-för-land-rapport, om 

1. moderföretaget inte är skyldigt att lämna en sådan rapport i den stat eller jurisdiktion där det hör 

hemma, 

2. den stat eller jurisdiktion i vilken moderföretaget hör hemma inte har något gällande avtal med 

Sverige om automatiskt utbyte av sådana rapporter vid den tidpunkt som avses i 11 §, eller 

3. Skatteverket har anmält till enheten att det finns en systembrist i den stat eller jurisdiktion i vilken 

moderföretaget hör hemma. 

(Skatteförfarandelag 2011:1244) 

De som undantas från rapporteringen anges i 7 kap. 6-7 §§ SFL. 6 § lyder enligt följande: 

En multinationell koncern är undantagen från skyldigheten att lämna land-för-land-rapport om den 

enligt sin koncernredovisning har sammanlagda intäkter på mindre än 7 miljarder kronor för det 

räkenskapsår som omedelbart föregår det räkenskapsår som rapporten skulle omfatta. 

 

En enhet som avses i 5 § är undantagen från skyldigheten att lämna en land-för-land-rapport om 

moderföretaget är undantaget från sådan rapporteringsskyldighet i den stat eller jurisdiktion där det 

hör hemma till följd av att de sammanlagda intäkter som avses i första stycket understiger 750 

miljoner euro eller motsvarande belopp i lokal valuta. 

(Skatteförfarandelag 2011:1244) 

Ytterligare undantag ges enligt 7 kap. 7 § SFL där det följande framkommer: 

En enhet som avses i 5 § är inte skyldig att lämna land-för-land-rapport, om 

1. ett utländskt ställföreträdande moderföretag är skyldigt att lämna en land-för-land-rapport enligt 

lagstiftningen i den stat eller jurisdiktion där det hör hemma och i rätt tid lämnar en fullständig sådan 

rapport, 

2. den stat eller jurisdiktion som avses i 1 
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a) har ett gällande avtal med Sverige om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter vid den 

tidpunkt som anges i 11 §, 

b) inte har meddelat Skatteverket att det finns en systembrist, och 

c) har underrättats om att enheten är ställföreträdande moderföretag, och 

3. en underrättelse har lämnats till Skatteverket i enlighet med 9 § första stycket. 

(Skatteförfarandelag 2011:1244) 

Den information som LFL-rapporten ska innehålla återfinns i 7 kap. 10 § SFF och lyder enligt 

följande:  

En land-för-land-rapport ska innehålla följande uppgifter om den multinationella koncernen. 

1. Sammanlagd information, som delas upp på varje stat eller jurisdiktion i vilken den 

multinationella koncernen har bedrivit verksamhet under det rapporterade räkenskapsåret, om 

storleken på 

a) intäkter, 

b) vinst eller förlust före inkomstskatt, 

c) betald inkomstskatt, 

d) årets ackumulerade inkomstskatt, 

e) aktiekapital, 

f) ackumulerade vinstmedel, 

g) antal anställda, och 

h) materiella tillgångar utom kontanter och liknande. 

2. För varje enhet som ingår i koncernen: 

- namn, eller annan uppgift som klargör dess identitet, och den stat eller jurisdiktion i vilken 

enheten hör hemma, 

- den stat eller jurisdiktion där enheten är bildad eller registrerad, om detta är en annan än den där 

enheten hör hemma, och 

- dess viktigaste verksamhet eller verksamheter. 

3. Vilken valuta som används i rapporten. 

 

En enhet som är skyldig att lämna land-för-land-rapport enligt 5 § men inte har fått tillgång till alla 

de uppgifter den behöver från moderföretaget för att kunna lämna en fullständig land-för-land-

rapport, ska lämna en land-för-land-rapport som innehåller alla de uppgifter som den har tillgång till 

och som anges i första stycket. 

(Skatteförfarandelag 2011:1244) 

Den kompletterande informationen rörande LFL-rapportering återfinns nedan i 7 kap. 2a § 

SFF: 

I en sådan land-för-land-rapport som avses i 33 a kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) ska det, för 

varje enhet som ingår i koncernen, anges om enhetens viktigaste verksamhet eller verksamheter 

utgörs av någon av följande verksamheter: 

- forskning och utveckling, 

- innehav eller förvaltning av immateriella tillgångar, 

- inköp eller upphandling, 

- tillverkning, 

- försäljning, marknadsföring eller distribution, 

- administrativa tjänster eller lednings- eller supporttjänster, 

- tillhandahållande av tjänster till oberoende företag, 

- koncernintern finansiering, 

- reglerade finansiella tjänster, 

- försäkring, eller 

- innehav av aktier eller andra andelar. 

 

Om enheten bedriver någon annan sorts verksamhet eller om verksamheten är vilande, ska det anges 

i land-för-land-rapporten. 

(Skatteförfarandeförordning 2011:1261) 
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4.3.2 Land-för-land-rapportering i Japan 

I Japan så ges vägledning gällande LFL-rapportering i Outline of the Revision of the Transfer 

Pricing Documentation (NTA Outline) utformad av den japanska skattemyndigheten (NTA). 

Regleringen baseras på OECD:s rekommendationer i BEPS. De som är skyldiga att upprätta 

en LFL-rapport är: 

All Japanese corporations and foreign corporations with permanent establishments (hereinafter 

referred to as "PE") that is a Constituent Entity of a multinational enterprise (MNE) group with a 

total consolidated revenue of 100 billion yen or more in the preceding fiscal year (Specified MNE 

Group) must submit a Notification for Ultimate Parent Entity, a Country-by-Country Report, and a 

Master File to the national tax authorities through the online national tax return filing and tax 

payment system (e-Tax). 

(NTA Outline, s. 1) 

Vidare framgår det att de som undantas från LFL-rapportering är följande: 

In principle, if their Ultimate and Surrogate Parent Entities are located in a foreign country, Japanese 

corporations and foreign corporations with PE that is a Constituent Entity of a Specified MNE Group 

do not have the duty to submit a CbC Report because the information equivalent to the CbC Report 

submitted by the Ultimate or Surrogate Parent Entity to the tax authorities in the country where it 

resides is transmitted by the tax authorities to the national tax authorities in Japan. 

(NTA Outline, s. 4) 

Ytterligare undantag från LFL-rapportering återges enligt följande: 

MNE Groups with a consolidated total revenue for the Ultimate Parent Entity's preceding fiscal year 

of less than 100 billion yen 

(NTA Outline, s. 5) 

I det följande utdraget framkommer det även vad en LFL-rapport ska innehålla: 

Items to be reported on a tax jurisdiction-by-tax jurisdiction basis where the Constituent Entities of a 

Specified MNE Group conduct business are: 

(1) Amounts of revenue, profit (loss) before income tax, income tax paid, income tax accrued, 

stated capital, accumulated earnings, and tangible assets other than cash and cash equivalents, as 

well as the number of employees 

(2) Names, Tax jurisdiction of organization or incorporation if different from tax jurisdiction of 

residence, and major business activity(ies) of the Constituent Entities 

(3) Items that are deemed as useful for those listed above 

(NTA Outline, s. 5) 

4.3.3 Land-för-land-rapportering i Ryssland 

I Ryssland regleras LFL-rapporteringen via skattelagstiftningen upprättad av TCRF. De som 

är skyldiga till att lämna en LFL-rapport återges i V.1, 14.4-1 kap. artikel 105.16-3 (General 

Provisions Concerning the Submission of Country-by-Country). Enligt 1 § ska följande 

skattskyldiga upprätta en LFL-rapport: 

Taxpayers (with the exception of foreign organizations which receive only the types of income 

specified in Article 309 of this Code) which are members of a multinational group of companies 

shall submit country-by-country information in the cases, in accordance with the procedure and 

within the time limits which are established by this Code. 

(Tax Code of the Russian Federation, s. 320) 

I den efterföljande 2 § ges ytterligare beskrivning av vilka som ska lämna en LFL-rapport: 

A country-by-country report shall be submitted by the parent company of a multinational group of 

companies or the authorized member of a multinational group of companies if the parent company of 
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the multinational group of companies or the authorized member of the multinational group of 

companies is a Russian organization or a foreign organization (foreign structure without the 

formation of a legal entity) which has voluntarily declared itself a tax resident of the Russian 

Federation.  

 

A country-by-country report shall be submitted by a member of a multinational group of companies 

which is a taxpayer in accordance with this Code (with the exception of foreign organizations which 

receive only the types of income specified in Article 309 of this Code) upon the request of the 

federal executive body in charge of control and supervision in the area of taxes and levies, except in 

cases provided for in clause 6 of this Article.  

(Tax Code of the Russian Federation, s. 321) 

Vidare anför 6 § artikel 105.16-3 vilka som undantas från att upprätta en LFL-rapport. I 6 § 

framkommer det följande: 

A taxpayer which is a member of a multinational group of companies and has submitted a 

notification of participation in that group to the federal executive body in charge of control and 

supervision in the area of taxes and levies in accordance with this Code (or in relation to which such 

a notification has been submitted) shall have the right not to submit a country-by-country report in 

the following cases: 

1) the taxpayer is a member of a multinational group of companies with respect to which the 

parent company of the multinational group of companies or the authorized member of the 

multinational group of companies submits a country-by-country report in accordance with clause 

2 of this Article; 

2) the taxpayer is a member of a multinational group of companies with respect to which the 

parent company of the multinational group of companies or the authorized member of the 

multinational group of companies is deemed to be a tax resident of a foreign state (territory) in 

relation to which all of the following conditions are met: 

- the legislation of the state (territory) in question requires the submission to the competent 

authorities of a country-by-country report containing information similar to the information 

provided for in clause 1 of Article 105.16-6 of this Code; 

- the state (territory) in question is a party to an international agreement of the Russian 

Federation on the international automatic exchange of country-by-country reports as at the 

end of the period specified in paragraph 3 of clause 2 of this Article for the submission of a 

country-by-country report for the relevant reporting period; 

- the state (territory) in question is not on the list of states (territories) which systematically 

fail to fulfil obligations associated with the automatic exchange of country-by-country 

reports, as approved by the federal executive body in charge of control and supervision in the 

area of taxes and levies; 

- the state (territory) in question has been notified by the appropriate member of the 

multinational group of companies of the member of the multinational group of companies 

which is responsible for submitting the country-by-country report (if the legislation of the 

state (territory) in question contains a requirement for such notification); 

3) the taxpayer is a member of a multinational group of companies whose total income (revenue) 

in accordance with consolidated financial statements for the financial year comprising the twelve 

consecutive calendar months immediately preceding the accounting period amounts or may 

amount (if consolidated financial statements were prepared) to: 

- less than 50 billion roubles – if the parent company of the multinational group of companies 

is deemed to be a tax resident of the Russian Federation; 

- less than the amount of total income (revenue) which is established by the legislation of a 

foreign state (territory) as giving rise to an obligation to submit to the competent authority of 

that foreign state (territory) a country-by-country report containing information similar to the 

information specified by clause 1 of Article 105.16-6 of this Code – if the parent company of 

the multinational group of companies is deemed to be a tax resident of the foreign state 

(territory) in question. If the parent company of the multinational group of companies or the 

authorized body of the multinational group of companies prepares consolidated financial 

statements in a currency other than the currency of the Russian Federation, whether the 

condition of the amount of total income (revenue) which is specified in this subsection is met 

shall be determined using the average exchange rate of the currency of the consolidated 
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financial statements to the rouble of the Russian Federation which was established by the 

Central Bank of the Russian Federation for the financial year preceding the reporting period. 

(Tax Code of the Russian Federation, ss. 323-324) 

Vad rapporten ska innehålla framgår i sektion V.1, 14.4-1 kap. 1 § i artikel 105.16-6 

(Country-by-Country Report) där följande framförs: 

A country-by-country report must contain information: 

1) on the total amount of income (revenue) from transactions for a reporting period, including a 

breakdown into the amount of income (revenue) from transactions with members of that 

multinational group of companies and the amount of income (revenue) from transactions with 

other persons, including associated organizations; 

2) on the amount of pre-tax profit (loss) for the reporting period; 

3) on the amount of tax on profit of organizations (income (profits) tax or equivalent) calculated 

for the reporting period; 

4) on the amount of tax on profit of organizations (income (profits) tax or equivalent) paid in the 

reporting period; 

5) on the amount of capital as at the end date of the reporting period; 

6) on the amount of accrued profit as at the end date of the reporting period; 

7) on the number of employees for the reporting period; 

8) on the amount of tangible assets as at the end date of the reporting period; 

9) identification details for each member of the multinational group, including the state (territory) 

under whose laws the member was founded and the state (territory) of tax residence and the main 

activities of each member of the multinational group of companies. 

(Tax Code of the Russian Federation, s. 328) 
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5 Komparativ analys 

5.1 Inledning 

I detta kapitel genomförs en komparativ analys av den empiri som presenterades i det 

föregående kapitlet med hjälp av studiens teoretiska referensram som används som 

analysverktyg. Kapitlet inleds med en jämförelse av internprissättningsreglerna i Sverige, 

Japan och Ryssland gällande armlängdsprincipen för att ge läsaren en ökad förståelse för den 

efterföljande analysen. Vidare fortsätter kapitlet med en liknande jämförelse av ländernas 

regler kring LFL-rapportering, med en efterföljande analys av den utförda jämförelsen. Efter 

en genomgång av lagtexterna för de tre länderna i empirin återfinns både likheter och 

skillnader vilka nu kommer att diskuteras i detta kapitel. 

5.2 Jämförelse av armlängdsprincipen 

I avsnitt 4.2 återfinns den empiri som i detta avsnitt jämförs och analyseras. I den svenska 

skattelagstiftningen återfinns korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL21, som implicit ger uttryck 

för armlängdsprincipen. I lagtexten anförs det att i de fall resultatet av en näringsverksamhet 

blir lägre till följd av sådana villkor som avtalats mellan parterna, som avviker från vad som 

skulle avtalats mellan oberoende parter, så ska resultatet beräknas till det belopp som det 

skulle ha uppgåtts till om de avvikande villkoren inte funnits. Denna lag gäller i de fall det 

finns sannolika skäl att anta att det finns en ekonomisk intressegemenskap mellan parterna, i 

de fall det inte av omständigheterna framgår att villkoren kommit till av andra skäl än 

ekonomisk intressegemenskap. Innebörden av ekonomisk intressegemenskap återges i 14 kap. 

20 § IL22, som anför att ekonomisk intressegemenskap anses föreligga då en näringsidkare, 

direkt eller indirekt, deltar i ledning eller övervakning av en annan näringsidkares företag eller 

äger delar i företagets kapital. 

 

I den japanska skattelagstiftningen återfinns armlängdsprincipen explicit i 2 kap. 66-4 artikel 

1 § ASMT23, där det anförs en mycket mer detaljerad beskrivning av de fall där 

armlängdsprincipen gäller än i den svenska skattelagstiftningen. I den japanska 

skattelagstiftningen anförs det att företag som har genomfört en transaktion för försäljning 

eller köp av tillgångar, tillhandahållande av tjänster, eller någon annan typ av transaktion med 

ett utländskt dotterbolag där beloppet över- eller understiger armlängdspriset ska korrigeras i 

enlighet med armlängdspriset. Lagtexten återger även en tydlig beskrivning av vad som 

menas med utländskt dotterbolag, där det anförs att det är företag där det inhemska företaget 

direkt eller indirekt har kontroll över mer än 50 % av det utländska företagets aktier. 

Ytterligare ett fall där lagen gäller är vid ett så kallat “speciellt förhållande”, något som 

däremot inte definieras i samma artikel utan det speciella förhållandet specificeras av japansk 

ministär. 

 

I den ryska skattelagstiftningen återfinns armlängdsprincipen i 14.2 kap. 105.3 artikel 1 § 

TCRF24, där den implicit kommer till uttryck. Lagtexten anför att den gäller då beroende 

parter genomfört en transaktion, under kommersiella eller finansiella förhållanden, som skiljer 

sig från en jämförande transaktion mellan oberoende parter. Under sådana förhållanden så ska 

den intäkts eller resultatmässiga skillnad som återfinns mellan transaktionerna erkännas för 

                                                 
21 Se avsnitt 4.2.1 
22 Se avsnitt 4.2.1 
23 Se avsnitt 4.2.2 
24 Se avsnitt 4.2.3 
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beskattningsändamål för vederbörande part. Lagtexten anför även att det pris som fastställs 

mellan de oberoende parterna ska i jämförelsen med de oberoende parterna anses vara 

marknadsmässig. I 14.1 kap. 105.1 artikel TCRF25 anges det att ömsesidigt beroende parter 

anses föreligga då en organisation eller fysisk person, direkt eller indirekt, har mer än 25 % 

ägarintresse i en annan organisation. Ömsesidigt beroendeskap anses även föreligga i de fall 

då en organisation och en fysisk person tillsammans har kontroll över mer än 50 % av en 

annan organisations styrelse. 

 

Vid jämförelse av ländernas lagtexter gällande tillämpning av armlängdsprincipen kan det 

konstateras att den svenska skattelagstiftningen är den minst detaljerade medan den japanska 

är den mest detaljerade. Gemensamt för de tre länderna är att de i deras respektive lagtexter 

anför att resultatet ska justeras i de fall beroende parter avtalat om en transaktion som skiljer 

sig från det pris som oberoende parter hade avtalat om. Ytterligare en gemensamhet mellan de 

tre länderna är synen på vilka parter som lagen gäller för, dvs. beroende parter eller parter där 

det finns en intressegemenskap. Skillnaden här är dock hur väl specificerad definitionen av 

beroende parter är, där det i den svenska skattelagstiftningen finns en definition av vad 

ekonomisk intressegemenskap är, men det återges inte någon specifik procentuell gräns som i 

den japanska och ryska skattelagstiftningen. Unikt för den svenska skattelagstiftningen är 

även att det inte endast behöver föreligga en intressegemenskap mellan parterna för att lagen 

ska träda i kraft, utan det räcker med att parterna har avtalat om villkor som skiljer sig från 

sådana villkor som oberoende parter inte hade avtalat om. Gemensamt för både den japanska 

och ryska skattelagstiftningen är att gränsen för beroendeskap uttryckligen står i procent och 

vad som menas med att det föreligger ett beroendeskap mellan parter. I Japan anses det 

föreligga ett ömsesidigt beroendeskap vid 50 % ägande av aktier. Jämfört med Ryssland där 

det anses föreligga ett ömsesidigt beroendeskap redan vid 25 % ägarintresse, men även i de 

fall då en organisation och en fysisk person tillsammans har kontroll över mer än 50 % av en 

annan organisations styrelse. Beträffande det pris som en oberoende transaktion ska fastställas 

till så anförs det i den svenska skattelagstiftningen endast att resultatet ska beräknas till det 

belopp som transaktionen skulle ha uppgått till utan beroende parters villkor, vilket kan tolkas 

som en implicit beskrivning av ett armlängdspris. Även den ryska skattelagstiftningen ger en 

implicit beskrivning av vad transaktionsbeloppet ska uppgå till, där det anförs att oberoende 

parter antas använda ett marknadsmässigt pris, vilket kan likställas med ett armlängdspris. 

Däremot anförs det explicit i den japanska skattelagstiftningen att transaktionen ska fastställas 

till ett armlängdspris. 

 

Vid fastställandet av ett armlängdspris finns ett antal internprissättningsmetoder. Som vi 

tidigare anfört26 så återfinns inte regleringen av prissättningsmetoderna i den svenska 

skattelagstiftningen, utan i stället hänvisar den svenska skattemyndigheten, Skatteverket, till 

kapitel II i OECD:s riktlinjer för tillämpning av prissättningsmetoderna efter ett uttalande av 

HFD i RÅ 1991 ref. 107. Däremot återfinns en beskrivning av vilka metoder som är tillåtna 

och hur de tillämpas på Skatteverkets hemsida. De prissättningsmetoder som är tillåtna inom 

den svenska skattelagstiftningen är marknadsprismetoden (CUP), återförsäljningsmetoden 

(RPM), kostnadsplusmetoden (CPM), nettomarginalmetoden (TNMM), samt 

vinstdelningsmetoden (PSM). Den svenska skattelagstiftningen tillämpar OECD:s riktlinjer 

vid val av metod där den mest lämpade metoden ska användas. Sverige tillämpar även 

OECD:s riktlinjer vid val av andra metoder än de fem som angavs ovan, i de fall en annan 

metod är mer lämplig för det aktuella fallet såvida prissättningsmetoden stämmer överens 

med armlängdsprincipen. 

                                                 
25 Se avsnitt 4.2.3 
26 Se avsnitt 4.2.1 
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I den japanska skattelagstiftningen återges prissättningsmetoderna samt innebörden av dem i 2 

kap. 66-4 artikel 2 § ASMT27 där lagtexten anför att de metoder som är tillåtna vid försäljning 

eller köp av tillgångar är CUP, RPM och CPM. I 6-8 §§ 39-12 artikel i Order for Enforcement 

of ASMT anges även TNMM och PSM som tillåtna prissättningsmetoder. Vid andra typer av 

transaktioner än försäljning eller köp av tillgångar anger 2 § i 2 kap. artikel 66-4 ASMT att 

andra övriga metoder är tillåtna i de fall de tidigare nämnda metoderna inte är tillämpliga. 

Detta gäller såvida de andra övriga metoderna är likvärdiga de tidigare primära metoderna. I 

lagtexten framgår det även att den mest lämpliga metoden ska tillämpas på det specifika fallet 

vid val av prissättningsmetod. 

 

I den ryska skattelagstiftningen återges prissättningsmetoderna i 14.3 kap. 105.7 artikel 1 § 

TCRF28, där lagtexten anför att följande metoder ska användas för att fastställa priset mellan 

två ömsesidigt beroende parter; CUP, RPM, CPM, TNMM och PSM. En definition och 

förklaring av respektive metod ges i de efterkommande artiklarna 105.9 till och med 105.13. 

Även den ryska skattelagstiftningen, likt den svenska, tillåter att två eller flera av metoderna 

kombineras, något som framkommer av 2 § i artikel 105.7 TCRF. Till skillnad från Sverige 

och Japan så anför den ryska lagtexten en hierarkisk ordning vid val av metod där den första 

metoden, CUP, prioriteras före de andra metoderna. Metoderna i p. 2-5 i 1 § 105.7 artikel ska 

användas i de fall då CUP-metoden inte är tillämplig för att fastställa ett armlängdspris, vilket 

framgår av 3 § 105.7 artikel TCRF. 

 

Vid jämförelse av ländernas lagtexter när det kommer till tillämpning av prissättningsmetoder 

så särskiljer sig Sverige från de två andra länderna i att metoderna inte regleras i lag, utan via 

uttalande från HFD, så hänvisar de direkt till OECD:s prissättningsmetoder i kapitel II i 

OECD:s riktlinjer. Både Japan och Ryssland anför i lagen vilka metoder som är tillämpliga. 

Vid jämförelse av lagtexterna så är den ryska lagtexten den mest detaljerade, medan den 

svenska är den minst detaljerade. Samtliga tre länders skattelagstiftningar tillämpar OECD:s 

fem prissättningsmetoder (CUP, RPM, CPM, TNMM och PSM). Vid val av metod så är 

Sverige och Japan i linje med OECD:s riktlinjer i att den mest lämpade metoden ska 

användas. Till skillnad från Ryssland skiljer sig från de två andra länderna i att Ryssland 

använder sig av en hierarkisk ordning vid val av metod där CUP-metoden prioriteras före de 

andra fyra. Med hänsyn till kombinerandet av två eller flera metoder så följer Sverige 

OECD:s riktlinjer som tillåter ett kombinerande, något som även Ryssland i sin 

skattelagstiftning tillåter, men som däremot Japan inte tillåter. Tabell 1 nedan visar en 

sammanställning av ländernas prissättningsmetoder där bockarna representerar sådant som 

förekommer i lagtexten, medan kryssen representerar sådant som inte förekommer i lagtexten. 

 

                                                 
27 Se avsnitt 4.2.2 
28 Se avsnitt 4.2.3 
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Sverige Japan Ryssland

Regleras i internrätt   

Comparable uncontrolled price method (CUP)   

Resale price method (RPM)   

Cost plus method (CPM)   

Transactional net margin method (TNMM)   

Profit split method (PSM)   

Val av metod Mest lämpad Mest lämpad Hierarkisk ordning

Kombination av metoder     

Tabell 1. Jämförelse av prissättningsmetoder 

5.2.1 Analys av armlängdsprincipen 

Vi har tidigare i uppsatsen29 nämnt att OECD, för att skapa en harmonisering mellan dess 

medlemsländer, har upprättat riktlinjer för hur internprissättning ska regleras (Doupnik & 

Perera 2015, s. 595; Krtalic & Setic 2013, s. 444). I OECD:s modellavtal 3 kap. 9 artikel 1 §30 

återges OECD:s definition av armlängdsprincipen. Armlängdsprincipen gäller i de fall en 

organisation i en avtalsslutande stat, direkt eller indirekt, deltar i drivandet eller har kontroll 

över en annan organisation i en annan avtalsslutande stat. Vidare anförs det i riktlinjen att 

armlängdsprincipen gäller då beroende parter som genomfört en transaktion, under 

kommersiella eller finansiella förhållanden, som skiljer sig från en jämförande transaktion 

mellan oberoende parter. I dessa fall så ska den intäkts- eller resultatmässiga skillnad som 

uppstått på grund av de förhållandena inkluderas i organisationens intäkter och beskattas 

följaktligen. I OECD:s riktlinjer 2 kap. förespråkas användningen av fem 

internprissättningsmetoder (CUP, RPM, CPM, TNMM och PSM) som samtliga utgår ifrån 

armlängdsprincipen (Abdallah & Maghrabi 2009, s. 119; Ilie 2014, s. 10; Leitch & Barrett 

1992, s. 9). Förutom att medlemsländerna implementerar OECD:s riktlinjer när det kommer 

till internprissättning kan vi även konstatera att länder som ännu inte har något medlemskap i 

OECD, såsom Ryssland, har använt sig av OECD:s riktlinjer. OECD:s riktlinjer syftar till att 

vägleda länder i hur de ska kontrollera internprissättning och utgör inga lagar som länder 

måste följa (Doupnik & Perera 2015, s. 595), vilket betyder att lagstiftarna kan välja i vilken 

utsträckning de ska implementera OECD:s riktlinjer. Detta gör att armlängdsprincipen i 

Sverige inte behöver regleras på exakt samma sätt som i Ryssland eller som i Japan, utan 

principen kan i stället anpassas av lagstiftarna.  

 

Hofstedes kulturella dimensioner ger oss en förklaring till varför olikheter finns som vi längre 

fram i avsnittet kommer in på. Frågan är då vad som egentligen förklarar de likheter som finns 

mellan länderna beträffande tillämpningen av armlängdsprincipen och 

prissättningsmetoderna? För att förklara detta utgår vi först ifrån fenomenet mimetisk 

isomorfism31 som handlar om hur organisationer kopierar varandra (Burritt & Schaltegger 

2010, s. 834; Deegan & Unerman 2011, s. 365).  

 

Sverige, Japan och Ryssland har implementerat OECD:s riktlinjer för armlängdsprincipen 

vilket kan bero på flera olika faktorer. I den teoretiska referensramen32 hänvisar vi till 

DiMaggio och Powell (1983, s. 151) som i sin studie ger exempel på mimetisk isomorfism 

                                                 
29 Se avsnitt 3.2 
30 Se avsnitt 4.2 
31 Se avsnitt 3.3 
32 Se avsnitt 3.3 
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genom att resonerar om hur Japan under 1800-talet, för att modernisera sitt land, 

implementerade västerländska prototyper. Ländernas val av att använda sig av OECD:s 

riktlinjer kan således bero på att de vill skapa ett modernt och utvecklat samhälle, men det kan 

även handla om att länderna vill skapa legitimitet (Burritt & Schaltegger 2010, s. 834; Deegan 

& Unerman 2011, s. 365). Länder som använder sig av OECD:s riktlinjer utstrålar framgång 

vilket gör att andra också vill efterlikna dem (Yang & Hyland 2012, ss. 1080-1081). 

  

I den teoretiska referensramen nämns det även att mimetisk isomorfism kan vara kopplat till 

osäkerheter. I takt med att samhällen moderniseras och utvecklas krävs omfattande 

investeringar för att landet ska hänga med i den teknologiska utvecklingen. Detta kan skapa 

osäkerhet kopplad till teknologi, vilket kan vara grunden för att isomorfa processer uppstår 

(Villadsen, Hansen & Mols 2010, ss. 362-363). Samtliga länder behöver följa med i 

utvecklingen som sker i världen och vi ser därför att detta kan vara en av anledningarna till att 

både Sverige, Japan och Ryssland har valt att implementera OECD:s riktlinjer. En utformning 

av egna riktlinjer kan vara både kostsam och riskfylld, varför den enkla utvägen blir att 

efterlikna andra som redan visar prov på funktionalitet och framgång. 

 

Vi kan vidare, genom att se till ländernas traditioner som behandlades i den teoretiska 

referensramen33, återge en tänkbar förklaring till varför det finns olikheter men även likheter 

mellan ländernas skattelagstiftning gällande internprissättning. Både Sverige och Japan tillhör 

den kontinentala traditionen (Nobes 1983, s. 14) som har sitt ursprung i den romerska rätten 

(Smith 2006, s. 123) som kännetecknas av ett legalistiskt synsätt (David & Brierley 1985, s. 

2). Även Ryssland som tillhör den kommunistiska traditionen (Berry 1987, s. 91) 

kännetecknas av ett legalistiskt synsätt. Detta eftersom traditionen härstammar från det 

socialistiska lagsystemet (David & Brierley 1985, s. 27) som även den har sitt ursprung i den 

romerska rätten (ibid., s. 26). Baserat på ländernas tradition och legalistiska synsätt borde 

lagstiftningen i länderna vara väldigt detaljerade. Trots detta har vi kunnat se skillnader 

mellan länderna i hur detaljerade lagstiftningen är gällande internprissättning. Framförallt 

inom den svenska lagstiftningen, som är den minst detaljerade av de tre länderna. Något som 

kan förklaras genom Nobes (2014, s. 95) resonemang om att Sverige är det kontinentala land 

som mest är likt den anglosaxiska traditionen. Något som även visar sig i regleringen av 

internprissättningsmetoderna där den svenska skattelagstiftningen inte reglerar dessa, utan de 

regleras i stället via uttalanden från HFD. I jämförelse med både Japan och Ryssland som 

reglerar dessa i den interna skatterätten. 

 

Genom att studera respektive lands index för Hofstedes kulturella dimensioner i diagram 4, 

där vi sammanställt diagram 1-3 i studiens teoretiska referensram34, kan vi skapa oss en 

uppfattning av varför olikheterna mellan ländernas sätt att i tillämpa armlängdsprincipen 

existerar. Vi konstaterade tidigare att skattelagstiftningen kring armlängdsprincipen var minst 

detaljerad i Sverige samt att någon lag för vilka prissättningsmetoder vid internprissättning 

som ska användas inte finns i den svenska skattelagstiftningen. En eventuell förklaring till 

varför det ser ut på detta vis kan ges genom att vi tillämpar Hofstedes fyra kulturella 

dimensioner. Sveriges låga resultat för maktdistans innebär att tilliten för individer är hög i 

landet. En hög tillit för individer gör att hårda regleringar inte krävs vilket kan förklara varför 

lagen är minst detaljerad vid förklaring av armlängdsprincipen samt varför någon lag för 

prissättningsmetoder inte existerar. Khlif (2016, s. 547) anför i sin studie att hög maktdistans 

är korrelerat med hög skatteflykt i ett land. Ett land med hög skatteflykt behöver striktare 

regleringar vilket också ger oss en indikation till varför den svenska regleringen ser ut som 

                                                 
33 Se avsnitt 3.4 och 3.5 
34 Se avsnitt 3.6 
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den gör. Vidare förklarar Khlif (2016, s. 558) att individualism har en negativ effekt på 

skatteflykt och baserat på tidigare resonemang kring att hög skatteflykt kräver striktare 

reglering ser vi även här detta samband mellan den svenska regleringen då Sverige visar ett 

högt index för individualism. Sverige som karaktäriseras av ett feminint samhälle visar prov 

på mer frihet och egen bestämmanderätt när det gäller bland annat arbetstider (Hofstede 

Insights 2018a). Den stora friheten kan kopplas till att regleringar inte behöver vara så strikta. 

Den sista kulturella dimensionen, osäkerhetsundvikande, ger oss den tydligaste förklaringen 

till varför regleringarna är utformade som de är. Sverige når här ett index om 29 vilket ses 

som lågt. Länder med lågt resultat för osäkerhetsundvikande har en avslappnad attityd till 

lagar, vilket ger oss en betydelsefull indikation på varför Sverige inte reglerar tillämpningen 

av armlängdsprincipen och prissättningsmetoderna lika strikt som Japan och Ryssland. Även 

detta går att koppla till resonemanget tidigare kring skatteflykt, då en hög grad av 

osäkerhetsundvikande har ett samband med högre tendens till skatteflykt (Tsakumis, Curatola 

& Porcano 2007, s. 144). 

 

När det kommer till maktdistans hamnar både Japan och Ryssland över 50 på indexet till 

skillnad från Sverige som hamnar under mittengränsen, vilket kan tolkas som att länderna har 

en hög nivå av maktdistans. Den höga nivån av maktdistans för Japan och Ryssland kan med 

avseende på det låga svenska resultatet ge oss en motsatt förklaring som innebär att tilliten till 

individer är låg och att det därför krävs mer detaljerade regleringar. Även för den kulturella 

dimensionen individualism ser vi att Japan och Ryssland visar ett resultat som går i motsatt 

riktning från Sverige. Länderna har, till skillnad från Sverige, samhällen som karaktäriseras av 

kollektivism i större grad än individualism. När det kommer till den tredje dimensionen, 

maskulinitet, visar resultaten för respektive land att Sverige och Ryssland karaktäriseras av 

feminina samhällen medan Japan visar upp ett väldigt högt maskulint resultat. När vi i det 

föregående stycket analyserade det svenska resultatet för dimensionen maskulinitet kunde vi 

få fram indikationer som förklarade varför den svenska regleringen inte var lika detaljerad. Då 

Japan för denna dimension visar ett motsatt resultat från Sverige vore det logiskt att anta att 

de detaljerade regleringarna i Japan delvis kan förklaras av det höga resultatet av maskulinitet. 

Ryssland som likt Japan har detaljerade regleringar visar däremot precis som Sverige ett index 

som går mot en mer feminin riktning varför maskulinitet inte är någon dimension vi kan dra 

några direkta slutsatser enbart ifrån. Tsakumis, Curatola och Porcano (2007, s. 144) kommer i 

sin studie fram till att en hög grad av maskulinitet är korrelerat med en högre nivå av 

skatteflykt. Om vi då antar att länder med högre grad av skatteflykt även behöver striktare 

regleringar kan vi inte dra någon slutsats kring ländernas mängd detaljer i regleringen kopplad 

till maskulinitet. Vidare visar både Japan och Ryssland höga resultat när det kommer till 

osäkerhetsundvikande, vilket tyder på att länderna inte har någon avslappnad attityd till lagar 

och därför behöver de striktare och mer detaljerade regleringar. 
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Diagram 4. Jämförelse av kulturella dimensioner (Hofstede 1984, s. 85) 

5.3 Jämförelse av land-för-land-rapportering 

I avsnitt 4.3 återfinns den empiri som i detta avsnitt jämförs och analyseras. I den svenska 

skattelagstiftningen återfinns regleringen för LFL-rapporteringen i SFL och i SFF.35 Av 

lagtexten framgår det i 33a kap. 4 § SFL att de som är skyldiga att lämna en LFL-rapport är 

svenska moderbolag inom en multinationell koncern. Svenska enheter är enligt 33a kap. 5 § 

SFL, skyldiga att lämna en rapport, i de fall då svenska enheter inom multinationella 

koncerner vars moderbolag inte är skyldiga att lämna en LFL-rapport. Detta i de fall då 

Skatteverket har anmält till enheten att det finns en systembrist i den stat eller jurisdiktion där 

moderföretaget hör hemma. De som däremot undantas från att lämna en LFL-rapport är enligt 

7 kap. 6 § SFL multinationella koncerner vars sammanlagda intäkter enligt deras 

koncernredovisning uppgår till mindre än 7 miljarder kronor för det föregående 

räkenskapsåret. Undantag avseende svenska enheter i multinationella koncerner enligt 33a 

kap. 5 § SFL gäller även enligt 7 kap. 6 § SFL i de fall koncernens sammanlagda intäkter 

understiger 750 miljoner euro eller motsvarande belopp i lokal valuta. Ytterligare undantag 

från rapportering ges till svenska enheter som avses i 5 § i de fall moderbolaget är skyldig att 

lämna en LFL-rapport enligt lagstiftningen i det land moderbolaget hör hemma i. Detta gäller 

i de fall det finns ett gällande avtal mellan moderbolagets land och Sverige om automatiskt 

utbyte av LFL-rapporter. I den svenska skattelagstiftningen anförs de uppgifter en LFL-

rapport ska innehålla i 7 kap. 10 § SFL. Följande uppgifter ska finnas med om den 

multinationella koncernen: Enligt 7 kap. 10 § SFL 1 p. sammanställd information, som delas 

upp på varje stat eller jurisdiktion där den multinationella koncernen varit verksam inom 

under det rapporterade räkenskapsåret, om koncernens intäkter, vinst eller förlust före 

inkomstskatt, betald inkomstskatt, årets ackumulerade vinstmedel, antal anställda, samt 

materiella tillgångar utom kontanter och liknande. Enligt 7 kap. 10 § SFL 2 p. ska, för varje 

enhet som ingår i koncernen, även uppgifter om namn på enheten och i vilket land enheten 

hör hemma i anges, i vilket land enheten bildades i om det är annat än det land där enheten 

hör hemma i, samt enhetens viktigaste verksamhet eller verksamheter. LFL-rapporten ska 

även enligt 7 kap. 10 § SFL 3 p. innehålla information om vilken valuta som används i 

rapporten. 

 

                                                 
35 Se avsnitt 4.3.1 
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I Japan regleras inte reglerna för LFL-rapporten direkt i skattelagstiftningen, utan i stället har 

den japanska NTA utformat ett dokument (NTA Outline) för vägledning gällande 

rapporteringen som baseras på OECD:s rekommendationer i BEPS.36 Enligt NTA:s Outline är 

alla japanska och utländska företag som tillhör en multinationell koncern vars sammanlagda 

intäkter uppgår till 100 miljarder japanska yen eller mer under det föregående räkenskapsåret 

skyldiga att upprätta en LFL-rapport. Undantag från rapporteringen gäller för japanska och 

utländska enheter i de fall koncernens moderbolag lämnar en LFL-rapport i det land 

moderbolaget hör hemma i, vars skattemyndighet vidarebefordra rapporten till den japanska 

skattemyndigheten. Ytterligare undantag från rapportering gäller i de fall koncernens 

sammanlagda intäkter understiger 100 miljarder japanska yen under det föregående 

räkenskapsåret. I Japan ska det i en LFL-rapport innehålla information, som delas upp på 

varje skattejurisdiktion, om koncernens intäkter, vinst eller förlust före inkomstskatt, betald 

inkomstskatt, upplupen inkomstskatt, angivet kapital (stated capital), ackumulerade 

vinstmedel, antal anställda, samt materiella tillgångar utom kontanter och liknande. Rapporten 

ska även innehålla namn på koncernens enheter, skattejurisdiktion om annan än den där 

enheten hör hemma i, samt enhetens viktigaste verksamhet eller verksamheter. Annan 

information än den som angivits ska även finnas med i rapporten, i fall enheten anser att den 

är användbar. 

 

I den ryska skattelagstiftningen återfinns regleringen för LFL-rapporteringen i 14.4-1 kap. 

105.16 artikel TCRF.37 De som är skyldiga att upprätta en LFL-rapport är enligt 1 § 105.15-3 

artikel skattskyldiga medlemmar av en multinationell koncern. Enligt den efterföljande 2 § 

ska en LFL-rapport upprättas av moderbolaget till en multinationell koncern eller av en 

befogad enhet i koncernen som är en rysk organisation. Även utländska organisationer som 

frivilligt deklarerat sig som skattskyldiga i Ryssland ska upprätta rapporten. En LFL-rapport 

ska även upprättas vid förfrågan av den ryska skattemyndigheten. Undantag från 

rapporteringen återfinns i 6 § 105.16-3 artikel TCRF. Undantag ges till en skattskyldig enhet 

som är en medlem i en multinationell koncern vars moderbolag anses vara skattskyldig i en 

utländsk stat under följande förutsättningar: Det ska finnas ett krav från den utländska staten 

att moderbolaget upprättar en LFL-rapport innehållande liknande information som den ryska 

rapporten. Det ska även finnas ett internationellt avtal mellan den ryska federationen och den 

utländska staten om ett automatiskt utbyte av LFL-rapporter. Den utländska staten där 

moderbolaget hör hemma får inte heller tillhöra en rysk lista över stater som systematiskt 

misslyckats med att uppfylla förpliktelserna gällande utbyte av LFL-rapporter. Ytterligare 

undantag ges åt enheter av multinationella koncerner vars koncerns totala intäkter under det 

senaste föregående räkenskapsåret understiger 50 miljarder ryska rubel, i de fall moderbolaget 

är skattskyldig i Ryssland. I de fall moderbolaget inte är skattskyldig i Ryssland ges undantag 

till koncernen om dess totala intäkter understiger gränsen för upprättandet av LFL-

rapportering i moderbolagets hemland. I den ryska skattelagstiftningen anförs de uppgifter en 

LFL-rapport ska innehålla i 14.4-1 kap. 1 § 105.16-6 artikel. LFL-rapporten ska innehålla 

följande uppgifter, totala intäkter från den rapporterade perioden med en inkluderande 

uppdelning av intäkterna i transaktioner mellan koncernbolag och transaktioner med andra 

utomstående företag. Rapporten ska även innehålla koncernens vinst eller förlust före 

inkomstskatt, beräknad inkomstskatt för perioden och betald inkomstskatt för perioden. 

Vidare ska rapporten innehålla kapitalet vid slutet av perioden, upplupen vinst, antal anställda, 

samt materiella tillgångar. Slutligen ska rapporten innehålla identifierande information om 

varje enhet i koncernen där information om vilken stat och under vilka lagar respektive enhet 

tillhör, samt information om enheternas huvudsakliga verksamheter. 

                                                 
36 Se avsnitt 4.3.2 
37 Se avsnitt 4.3.3 
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Vid jämförelse av ländernas lagtexter gällande reglerna kring LFL-rapportering kan vi 

konstatera att Japan skiljer sig från Sverige och Ryssland i vilka som är skyldiga att upprätta 

en LFL-rapport. Japan har en bredare syn på vilka som är skyldiga där alla japanska och 

utländska företag inom en multinationell koncern ska upprätta rapporten, medan det i Sverige 

och Ryssland är svenska respektive ryska moderbolag till multinationella koncernen som ska 

upprätta rapporten. Gemensamt för Sverige och Ryssland är att i de fall moderbolaget inte är 

svenskt respektive ryskt så ska, svenska respektive ryska, enheter i koncernen upprätta 

rapporten i stället. Unikt för Ryssland är att rapporten ska upprättas vid förfrågan av den ryska 

skattemyndigheten, medan företag i Sverige ska upprätta rapporten då Skatteverket har anmält 

till enheten att det finns en systembrist i den stat där moderbolaget hör hemma. Med hänsyn 

till undantagen från LFL-rapportering har samtliga tre länder beloppsgränser för vad 

koncernens totala intäkter inte får överstiga för att undantas. I Sverige uppgår beloppsgränsen 

till 7 miljarder kronor för multinationella koncerner med svenskt moderbolag och 750 

miljoner euro eller motsvarande i lokal valuta för koncerner med utländskt moderbolag det, 

under det föregående räkenskapsåret. I Japan uppgår beloppsgränsen till 100 miljarder 

japanska yen under det föregående räkenskapsåret, och i Ryssland uppgår gränsen till 50 

miljarder ryska rubel. Omvandlat till euro som gemensam valuta med tre månaders (jan-apr) 

genomsnittlig växelkurs resulterar det i en beloppsgräns i Sverige på 680 miljoner euro38, 756 

miljoner euro i Japan39 och 625 miljoner euro i Ryssland.40 

SEK 7 000 000   JPY 100 000 000   RUB 50 000 000   

SEK/EUR 10,2863      JPY/EUR 132,2600        RUB/EUR 80,0075        

EUR 680 517      EUR 756 086          EUR 624 941        

RysslandJapanSverige

 

Tabell 2. Omvandling av beloppsgränser 

Som vi kan se skiljer det sig med upp till 131 miljoner euro som mest mellan Japan, som har 

den högsta gränsen, och Ryssland, som har den lägsta gränsen, under den gällande 

genomsnittliga tremånadersväxelkursen. Unikt för Sverige är att de anger en beloppsgräns för 

koncerner vars moderbolag inte är svenskt men som innehar svenska bolag, där gränsen 

uppgår till 750 miljoner euro. Ryssland har en liknande regel, fast utan en specificerad gräns. 

I stället anför den ryska skattelagstiftningen att koncerner som innehåller ryska bolag men 

som inte har ett ryskt moderbolag kan undantas från rapportering i fall de totala intäkterna 

understiger beloppsgränsen i moderbolagets hemland. Japan saknar någon sådan motsvarande 

regel. Gemensamt för samtliga tre länder är undantag från rapportering då det finns ett avtal 

mellan landet i fråga och moderbolagets hemland om ett utbyte av LFL-rapporter, i de fall det 

är ett utländskt moderbolag. Både Sverige och Ryssland kräver att det finns ett automatiskt 

utbyte av rapporter, medan Japan kräver att den utländska skattemyndigheten vidarebefordrar 

rapporten på begäran. Beträffande innehållet av LFL-rapporten har Sverige och Japan 

gemensamt att informationen delas upp på varje skattejurisdiktion eller stat, medan Ryssland 

delar upp information gällande transaktioner mellan koncernbolag och utomstående bolag.  
 

                                                 
38 ECB euro reference exchange rate: Swedish krona (SEK), (2018a). European Central Bank. Tillgänglig: 

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-

graph-sek.en.html [2018-04-12] 
39ECB euro reference exchange rate: Japanese yen (JPY), (2018b). European Central Bank. Tillgänglig: 

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-

graph-jpy.en.html [2018-04-12] 
40 ECB euro reference exchange rate: Russian rouble (RUB), (2018c). European Central Bank. Tillgänglig: 

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-

graph-rub.en.html [2014-04-12] 

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-sek.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-sek.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-jpy.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-jpy.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-rub.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-rub.en.html
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Sverige Japan Ryssland

Koncernens totala intäkter   

Vinst (förlust) före inkomstskatt   

Beräknad inkomstskatt   

Betald inkomstskatt   

Upplupen inkomstskatt   

Upplupen vinst   

Årets ackumulerade vinstmedel   

Kapital (stated capital)   

Antal anställda   

Materilla tillgångar     

Tabell 3. Jämförelse av innehåll i land-för-land-rapportering 

Som vi kan se i tabell 341 är den svenska land-för-land-rapporten, med hänsyn till innehåll i 

rapporten, den minst detaljerade där sex av tio föremål ska finnas med, medan den japanska 

och ryska är lika detaljerad där åtta av tio föremål ska finnas med i rapporten. Den ryska 

skattelagstiftningen är dock den mest detaljerade av de tre med hänseende till mängden 

lagtext. Noterbart gällande materiella tillgångar är att både Sverige och Japan tillåter att 

endast materiella tillgångar utom kontanter och liknande rapporteras, medan Ryssland inte 

noterar detta. 

5.3.1 Analys av land-för-land-rapportering 

I studiens teoretiska referensram42 ges en förklaring till varför länder bör implementera 

OECD:s riktlinjer gällande LFL-rapportering vid dokumentation av internprissättning. Det 

skrivs att syftet med rapporten är att förbättra regleringen av internprissättning samtidigt som 

skattemyndigheter lättare kan bedöma risker kopplade till skiftande vinster om de har en LFL-

rapport att utgå ifrån. En sammanfattande förklaring av rapportens syfte är att den bidrar till 

att ett land skyddar sin skattebas (Holtzman & Nagel 2014, s. 57). Precis som vid regleringen 

av armlängdsprincipen har OECD, i BEPS-rapporten, upprättat riktlinjer för hur en LFL-

rapport ska användas (Ignat & Feleagă 2017, s. 536) och likt OECD:s övriga riktlinjer kan ett 

land välja i vilken utsträckning riktlinjerna ska realiseras, då de inte är tvingande. I OECD:s 

BEPS-rapport i den fjärde bilagan till 5 kap. i 4 artikel 1 §43 återges det vad LFL-rapporten 

bör innehålla. Enligt BEPS-rapporten bör det finnas samlad information om totala intäkter, 

vinst eller förlust före inkomstskatt, betald inkomstskatt, upplupen inkomstskatt, angivet 

kapital, ackumulerade vinstmedel, antal anställda, samt materiella tillgångar utom kontanter 

eller liknande tillgångar. LFL-rapporten bör även enligt BEPS innehålla identifierande 

information om koncernens enheter, samt enheternas huvudsakliga verksamheter. I tabell 3 i 

den föregående jämförelsen av LFL-rapportering44 kan vi se att Japan och Ryssland följer 

BEPS-rapporten i större utsträckning än vad Sverige gör när det gäller innehållet av LFL-

rapporten. 
 

                                                 
41 Se avsnitt 5.2 för förklaring beträffande innebörden av tabellens symboler. 
42 Se avsnitt 3.2.2 
43 Se avsnitt 4.3 
44 Se avsnitt 5.3 
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I den föregående jämförelsen45 framlägger vi att regleringen av LFL-rapporter i Sverige, 

Japan och Ryssland till stor del består av likheter. Vi kunde även hitta tydliga olikheter i både 

rapporteringskraven och i vad själva rapporten ska innehålla för information. I jämförelsen 

konstaterade vi att Japan till skillnad från Sverige och Ryssland kräver att samtliga företag 

inom en koncern ska upprätta en LFL-rapport, om övriga krav för rapportering är uppfyllda. 

Genom att fler företag upprättar rapporten får den japanska skattemyndigheten mer 

information och kontroll över hur internprissättningen går till inom koncernerna. I studiens 

empiri46 kan vi se att de undersökta länderna i lagtexten anför vilka företag som undantas från 

LFL-rapporten. Vi ser även att den ryska lagtexten är betydligt längre och mer detaljerad än 

både den svenska samt den japanska. Den ryska skattelagstiftningen är mer informationsrik då 

landet i sin lagtext anger exempel på olika omständigheter som resulterar i att ett företag inte 

behöver upprätta en LFL-rapport. Den ryska skattelagstiftningen, som är betydligt mer 

detaljerad, kan genom detta bidra till en minskad osäkerhet bland företag, vid upprättandet av 

LFL-rapporten. Detta då det finns tydligare direktiv och då det ges mindre utrymme åt egna 

bedömningar samtidigt som skattemyndigheten i Ryssland som granskar företagens 

internprissättning inte behöver svara på lika mycket frågor gällande dokumentationen och i 

stället kan lägga fokus på annat. 

 

Gällande innehållet i LFL-rapporten kunde vi vid den föregående jämförelsen47, beträffande 

tabell 3, konstatera att den svenska skattelagstiftningen kräver att det minsta antalet föremål, 

dvs. antal punkter i tabell 3, ska återfinns i rapporten, medan Japan och Ryssland, med lika 

antal föremål, kräver det högsta antalet. Likheterna och olikheterna vid LFL-rapporteringen 

kan likställas med det vi kunde konstatera gällande regleringen av armlängdsprincipen. Vi kan 

därför göra en liknande förklaring kopplad till mimetisk isomorfism när det kommer till 

likheterna och även tolkningar förknippade med de olika traditioner, samt Hofstedes 

kulturella dimensioner när det kommer till skillnaderna. I analysen av armlängdsprincipen48 

konstaterade vi att likheterna kan förklaras av isomorfa processer som uppstår till följd av att 

ett land försöker modernisera sitt samhälle samt att länderna vill undvika riskfyllda 

investeringar genom att i stället kopiera andra framgångsrika länder och koncept (DiMaggio 

& Powell 1983, s. 151). Detta kan även tillämpas som förklaring till varför LFL-rapporten i 

de tre länderna liknar varandra. Något vi inte nämner i analysen av armlängdsprincipen, men 

som även går att tillämpa där, är att likheterna i de tre ländernas sätt att reglera LFL-rapporten 

på kan förklaras av att länderna vill bidra till skatteharmonisering genom att framkalla 

legitimitet. Ett land som vill bidra till harmonisering mellan skatter bör ta hänsyn till 

legitimitetsfrågan och vi kan därför få en förklaring som säger att de isomorfa processerna är 

legitimitetsfrämjande, något som Musimenta et al. (2017, ss. 151-156) i sin tur anser främjar 

skatteharmoniseringen bland länder. 

 

Likt analysen av armlängdsprincipen49 kan vi se till ländernas traditioner som vi behandlade i 

studiens teoretiska referensram50 för att kunna återge en tänkbar förklaring till varför det finns 

olikheter men även likheter mellan ländernas skattelagstiftning gällande land-för-land-

rapportering. Som vi tidigare anfört så tillhör Sverige och Japan den kontinentala traditionen 

(Nobes 1983, s. 14) medan Ryssland tillhör den kommunistiska traditionen (Berry 1987, s. 

91). Samtliga tre länder kännetecknas av ett legalistiskt synsätt (David & Brierley 1985, s. 2), 

                                                 
45 Se avsnitt 5.3 
46 Se avsnitt 4.3 
47 Se avsnitt 5.3 
48 Se avsnitt 5.2.1 
49 Se avsnitt 5.2.1 
50 Se avsnitt 3.4 och 3.5 
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vilket borde innebära att ländernas skattelagstiftning bör vara väldigt detaljerad. Trots detta 

finns det skillnader i hur detaljerade ländernas skattelagstiftning är gällande LFL-

rapportering. Den svenska skattelagstiftningen är återigen, likt regleringen av 

armlängdsprincipen, den minst detaljerade av de tre, medan den ryska är den mest detaljerade. 

Den svenska skattelagstiftningen som är den minst detaljerade tordes kunna bero på att 

Sverige är det kontinentala land som är mest likt den anglosaxiska traditionen (Nobes 2014, s. 

95). Vidare är en möjlig förklaring till varför den ryska skattelagstiftningen är den mest 

detaljerade att de har en kommunistisk tradition och ett socialistiskt lagsystem (David & 

Brierley 1985, s. 27). Detta är något som kan förklaras genom Nobes (2014, s. 95) 

resonemang om att Sverige är det kontinentala land som mest är likt den anglosaxiska 

traditionen. Något som även visar sig i regleringen av internprissättningsmetoderna där den 

svenska skattelagstiftningen inte reglerar dessa utan i stället via uttalanden från HFD. Detta i 

jämförelse med både Japan och Ryssland som reglerar dessa i den interna skatterätten. 

 

Ländernas olikheter kan vidare förklaras av Hofstedes kulturella dimensioner där vi i diagram 

4 redogör för Sverige, Japan och Rysslands index för respektive dimension. I studiens 

teoretiska referensram51 ges en förklaring till varför resultatet i Hofstedes index för länderna i 

denna studie ser ut som det gör. Vi skapade tidigare oss, utifrån detta resultat, en uppfattning 

om varför reglering av armlängdsprincipen skiljer sig åt mellan länderna. Den potentiella 

förklaringen av skillnaderna som vi framförde tidigare i studien52 kan även användas som 

förklaring när det kommer till skillnaderna i regleringen av LFL-rapportering. Sveriges låga 

index beträffande maktdistans, höga grad av individualism, feminina samhälle samt det låga 

index gällande osäkerhetsundvikande kan ge oss indikationer till varför den svenska 

regleringen av LFL-rapporter inte är lika detaljerad och inte kräver lika mycket information 

av företagen när de upprättar en rapport. Samtidigt kan Japans och Rysslands höga grad av 

maktdistans, kollektivistiska samhälle och höga index beträffande osäkerhetsundvikande ge 

oss en förklaring till varför de båda länderna kräver att företag lämnar information i högre 

grad än vad svenska myndigheter kräver (Hofstede 1984, s. 83; Tsakumis, Curatola & 

Porcano 2007, s. 144). Anledningen till att Japan kräver att fler företag lämnar en LFL-rapport 

samt till varför Rysslands lagtexter är längre kan också förklaras av resultatet i de fyra 

dimensionerna för respektive land som i stor utsträckning skiljer sig från Sveriges index med 

hänsyn till dimensionerna. 

                                                 
51 Se avsnitt 3.6 
52 Se avsnitt 5.2.1 
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Inledning 

I detta kapitel för vi en diskussion kring resultatet av analysen där vi lyfter fram våra 

funderingar kring studien. Vidare fortsätter kapitlet med de slutsatser som dragits kring 

studien utifrån analysen i det föregående kapitlet. I slutsatsen besvarar vi även studiens 

forskningsfrågor och redogör för studiens syfte. Därefter redogör vi för studiens teoretiska 

och praktiska bidrag inom området för internationell internprissättning, för att slutligen 

avsluta studien med våra förslag till vidare forskning. 

6.2 Diskussion 

I analysen kopplade vi Sverige, Japan och Rysslands likheter samt olikheter, vid reglering av 

de studerade delarna inom internprissättning, till fenomenet mimetisk isomorfism, ländernas 

traditioner, samt Hofstedes kulturella dimensioner. Vi kommer nu diskutera de kopplingar vi 

gjort och framföra våra egna funderingar och förklaringar till varför det ser ut som det gör i 

ländernas reglering av internprissättning. 

 

Vi har tidigare nämnt53 att OECD har upprättat riktlinjer kring internprissättning som ska vara 

till hjälp för länder vid utformandet av egna regleringar. Eftersom att OECD:s riktlinjer även 

syftar till att skapa harmonisering mellan dess medlemsländer blir det intressant, när vi 

resonerar kring likheter, att analysera de studerade ländernas medlemskap i organisationen. Vi 

skulle vilja påstå att OECD via sitt arbete till störst del ligger bakom homogeniteten i Sverige, 

Japan och Rysslands skattelagstiftning gällande internprissättning. Då organisationen arbetar 

för att skapa harmonisering mellan dess medlemsländer ger det oss en förklaring till varför 

Sverige och Japan liknar varandra då dessa länder båda är medlemmar i organisationen. 

Ryssland som inte är medlem domineras också av likheter vilket vi anser delvis kan bero på 

att landet har planer på att gå med i organisationen samt att OECD själva under en period 

försökt få Ryssland att gå med. 

 

Vidare nämner vi54 att Japan under 1800-talet implementerade västerländska prototyper för att 

modernisera sitt samhälle. Denna typ av mimetisk isomorfism, som empirisk sett, har 

uppenbarat sig tordes ha påverkat den japanska kulturen och ger oss därför en indikation till 

varför landet även fortsätter med en liknande kopieringsstrategi idag. Isomorfismen som 

uppenbarade sig under 1800-talet kan ha varit av framgång, varför beslutsfattare i landet nu 

fortsätter med denna strategi. Det hade krävts enormt mycket tid och i sin tur pengar att 

utforma egna regleringar och det kan därför ses som en självklarhet att använda sig av redan 

testade, legitimerade och rekommenderade riktlinjer. 

 

En eventuell förklaring till varför länderna väljer att utgå ifrån OECD:s riktlinjer kan också 

vara att det skapar bättre förutsättningar för samarbeten över ländernas gränser. Ett land vars 

lagar i stor utsträckning inte differentierar sig från ett annat land kan lättare genomföra 

diverse samarbeten och transaktioner då det inte krävs lika mycket arbete för att skapa 

förståelse kring det andra landets lagar. Genomför ett företag i land A koncerninterna 

transaktioner med ett dotterbolag som ligger beläget i land B kan det bli problematiskt om 

land B inte tillåter att vissa priser vid transaktionen används. Om de båda länderna i stället 

tillämpar liknande lagar behöver parterna inte avsätta resurser på att studera regleringarna på 

                                                 
53 Se avsnitt 1.2 
54 Se avsnitt 3.3 
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samma sätt, vilket i sin tur främjar företaget och skapar en positiv inställning till handel 

mellan båda parter. Detta resonemang kan kopplas till att lagstiftarna i länderna försöker 

skapa harmoni och legitimitet genom att använda sig av enhetliga regleringar. 

 

I analysen kopplade vi även de likheter och olikheter vi kunnat konstatera till ländernas 

traditioner.55 Sverige som historiskt sett tillhört den kontinentala traditionen, anser vi likt 

Nobes, att Sverige är ett land som alltmer efterliknar den anglosaxiska traditionen, vilket kan 

tänkas vara en förklaring till varför den svenska skattelagstiftningen är den minst detaljerade 

av de tre studerade länderna. Den japanska och ryska skattelagstiftningen anser vi liknar 

varandra mer, än vad någon av dem efterliknar den svenska skattelagstiftningen. Detta trots 

att både Sverige och Japan anses tillhöra den kontinentala traditionen, medan Ryssland tillhör 

den kommunistiska traditionen. Vilket, ur ett traditionellt perspektiv, borde innebära att den 

svenska och japanska skattelagstiftningen borde efterlikna varandra, i stället för att den 

japanska och ryska efterliknar varandra. En förklaring till detta tordes ligga i Smiths 

resonemang om att den kontinentala traditionen genom internationalisering börjar inbegripa 

delar av den anglosaxiska traditionen, samt Johanssons resonemang om att skillnaderna 

mellan traditionerna har minskat över tiden i och med den internationella utvecklingen. 

 

Genom att studera ländernas lagtexter har vi kunnat konstatera att både Sverige, Japan och 

Ryssland har utgått ifrån OECD:s riktlinjer som grund vid upprättandet av sina nationella 

regleringar. Däremot ser vi att kraven på såsom vem som är skyldig till att upprätta en LFL-

rapport, samt mängden information och detaljer i regleringarna skiljer sig till en begränsad 

andel mellan de studerade länderna. Vi anser att kulturen har en betydande roll i varför 

skillnaderna existerar. När vi studerade respektive lands resultat i indexet för Hofstedes 

kulturella dimensioner refererade vi till både Khlif samt Tsakumis, Curatola och Porcano som 

i sina studier hade upptäckt ett samband mellan Hofstedes dimensioner och skatteflykt. Då ett 

land vars skatteflykt kräver striktare regleringar kunde vi se tydliga samband mellan Sverige, 

Japan och Rysslands resultat för respektive index och de ovan nämnda forskarnas resultat för 

skatteflykt. Skälet till att Japan och Ryssland i sina regleringar är mer detaljerade och 

informativa kan förklaras av att länderna även visar ett resultat för Hofstedes dimensioner 

som kan kopplas till en större grad av skatteflykt. Vi kunde se detta samband under alla 

förutom en dimension, maskulinitet kontra femininitet, på grund av att Ryssland precis som 

Sverige karaktäriseras av ett feminint samhälle. Baserat på ländernas regleringar vore det 

logiskt att anta att Ryssland även under denna dimension skulle redovisa ett resultat likt 

Japan. Trots att denna dimension inte är som förväntad, leder det sannolikt inte till att vi 

måste utesluta samtliga dimensioner, då ett resultat inte behöver spegla hela förklaringen utan 

vi kan i stället förklara det genom att den ryska lagtexten potentiellt hade kunnat vara ännu 

mer detaljerad och informativ om Ryssland i stället hade karaktäriserats av ett maskulint 

samhälle. 

6.3 Slutsatser 

Studien har som syfte att jämföra de nationella skattelagstiftningarna gällande 

internprissättning i Sverige, Japan och Ryssland för att se vilka likheter och skillnader det 

finns. Studien har även som syfte att undersöka varför skattelagstiftningarna skiljer sig åt. För 

att uppfylla detta syfte har vi undersökt och jämfört utvalda delar inom ländernas 

skattelagstiftning som berör internprissättning, närmare sagt tillämpningen av 

armlängdsprincipen samt dokumentationen gällande land-för-land-rapporteringen. En slutsats 

som framkommit ur studien är att OECD:s riktlinjer och tillämpningen av armlängdsprincipen 

                                                 
55 Se avsnitt 3.4 och 3.5 
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samt LFL-rapporteringen återfinns inom samtliga tre länder vilket tyder på att det skett en 

frivillig harmonisering kring regleringen av internprissättning inom länderna då OECD:s 

riktlinjer inte är tvingande. För att besvara studiens första forskningsfråga gällande likheterna 

och skillnader mellan ländernas skattelagstiftning så har vi kunnat konstatera att det återfinns 

ytterst få skillnader mellan ländernas skattelagstiftning gällande internprissättning. För att 

besvara studiens andra forskningsfråga gällande varför det finns likheter och skillnader mellan 

ländernas skattelagstiftningar så har vi kunnat konstatera att likheterna i skattelagstiftningen 

gällande internprissättning finns till följd av att isomorfa processer av mimetiskt slag har 

frambringat homogenitet mellan länderna, där exempelvis Ryssland som inte är medlem i 

OECD ändå har valt att i stor utsträckning tillämpa OECD:s riktlinjer. Vi bedömer även att 

likheter finns med anledning av att de tre ländernas traditioner härstammar från den romerska 

rättens lagsystem. Vad gäller skillnaderna, så har vi kunnat fastställa att dessa i synnerhet 

beror på skillnader mellan ländernas kulturella dimensioner utifrån Hofstedes index. 

Framförallt med hänsyn till Sverige som avviker från Japan och Ryssland beträffande 

dimensionerna, vilket förklarar varför Sverige är mest olik den japanska och ryska 

skattelagstiftningen beträffande internprissättning. 

 

Studiens slutsatser blir därmed att det finns ett fåtal skillnader mellan ländernas 

skattelagstiftning gällande internprissättning, där de flesta av likheterna beror på en frivillig 

harmonisering mellan länderna till följd av den ökade internationaliseringen. En ytterligare 

slutsats är att den japanska och ryska skattelagstiftningen efterliknar varandra mer än vad 

någon av dem efterliknar den svenska. 

6.4 Teoretiska och praktiska bidrag 

Vår studie bidrar, beträffande det teoretiska perspektivet, med en fördjupad inblick i och 

förståelse för hur OECD lyckats med sitt harmoniseringsarbete inom området för 

internprissättning. Studien bidrar även med en förståelse för vilket inflytande OECD har haft 

vid utformning av skattelagstiftningarna i de tre länder som denna studie behandlat. Studien 

har även bidragit med en förståelse för hur regleringen av internprissättning ser ut inom de tre 

länderna samt vad för likheter och olikheter det finns emellan dem. Med hänsyn till det 

praktiska perspektivet så har vår studie bidragit med ytterligare förståelse för praktiker inom 

området då vi har belyst tänkbara förklaringar till varför det finns likheter och olikheter 

mellan länderna beträffande deras tradition men även utifrån kulturella aspekter och isomorfa 

processer. 

6.5 Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång har vi kommit i kontakt med ett flertal tänkbara föremål för vidare 

forskning. Vi anser att det vore av intresse att vidare studera länder som karaktäriseras av 

andra traditioner, såsom den anglosaxiska traditionen. Det vore även intressant att studera fler 

medlemsländer inom OECD som tillämpar deras riktlinjer för att vidare studera den 

harmonisering av internprissättning som vi upplevt i vår studie. Det skulle även vara 

intressant att studera länder som inte alls tillämpar OECD:s riktlinjer för att se hur regleringen 

av internprissättning ser ut i sådana länder. Med hänseende till Sverige, Japan och Ryssland 

som denna studie fokuserat på skulle vidare forskning inom dessa länder kunna studera andra 

delar inom internprissättning. Exempelvis dokumentationsskyldighet, utöver LFL-

rapportering, för att se om våra slutsatser även gäller i det fallet. Det skulle även vara av 

intresse att jämföra andra skattemässiga regler för att se om det finns likheter sinsemellan 

länderna även där. 
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