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Abstract 
 
Transfer pricing is considered one of the most critical issues regarding national and 

international taxation. The growing globalization has resulted in the creation of a multiplicity 

of new multinational corporations, which in turn has led to an increase in financial 

transactions between companies with business in different countries. To maximize global 

profit, multinational corporations move profit from high tax countries to low tax countries by 

using other countries tax systems. As a consequence, focus on this issue has increased from 

tax departments all over the world, with the intent to protect their nations’ tax base. 

Regulation with the purpose of minimizing international tax avoidance have become 

increasingly important and thus a need for a globally accepted standard considering transfer 

pricing, has ascended. The Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD) has developed a number of guidelines regarding transfer pricing. 
  
The purpose of the study is to present differences and similarities in the implementation of 

OECDs guidelines regarding transfer pricing between Sweden, a member in OECD, as well as 

China and Singapore who are not members in the OECD. Further the study aims to verify or 

falsify the hypothesis: that differences in the implementation and design of transfer pricing in 

the respective countries’ national regulation and guidelines can be explained by cultural 

dimensions within the countries. Hence a comparative study was executed between Sweden, 

China and Singapore’s legal texts and guidelines, along with the OECD guidelines. The study 

contains an examination of transfer pricing in the OECD Transfer Pricing Guidelines for 

Multinational Enterprises and Tax Administration 2017 of Chapter I. Arm's Length Principle, 

Chapter II. Price Methods and Chapter IV. Documentation. 
  
The study concludes that both member states as well as non-member states follow the OECD 

guidelines for transfer pricing but that variations between the nations exist. We find 

similarities in the nations’ regulation and guidelines regarding purpose and content within the 

examined areas. The study also identifies differences in the transfer pricing regulation 

between the nations, largely regarding the extent to which the nations has adapted the legal 

texts and guidelines to the OECD guidelines. Our conclusion is that visible harmonization 

exist, but in a varying extent, even outside the OECD as an institution, and that membership 

in the organisation is not a necessity for similarities in transfer pricing guidelines to occur. 

The study also indicates that the structure of transfer pricing regulation is influenced by 

cultural dimensions to a larger extent than institutional influences, hence our hypothesis verify 

that differences in transfer pricing in the respective countries’ national regulation and 

guidelines can be explained by cultural dimensions within the countries, is supported. 
  

The contribution of the study is increased understanding of the examined nations’ regulation 

and guidelines regarding transfer pricing and their similarities with OECD guidelines for 

transfer pricing. Further the study contribute to knowledge of how the cultural dimensions 

within the nations, in combination with OECD, influence the implementation and structuring 

of regulation and guidelines regarding transfer pricing in both member states and non-member 

states of the OECD. 

 

This paper will hereinafter be written in Swedish.  
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Sammanfattning 
 

Internprissättning anses vara ett av de mest kritiska problemen när det kommer till nationell 

och internationell beskattning. Den växande globaliseringen har resulterat i uppkomsten av 

många nya multinationella verksamheter, vilket även har till följd att transaktioner mellan 

företag med verksamhet i olika länder ökat. För att uppnå maximal global vinst flyttar 

multinationella företag vinster från högskatteländer till lågskatteländer och utnyttjar därmed 

länders olika skattesystem. Till följd av detta har fokus ökat från skattemyndigheter världen 

över, med incitament om att skydda sitt lands skattebas. Regler i syfte att begränsa 

internationell skatteflykt har blivit alltmer betydelsefulla, därmed har ett behov av en global 

accepterad standard avseende internprissättning uppkommit. Organisationen Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD) har tagit fram ett antal riktlinjer som 

behandlar internprissättning. 
  
Syftet med studien är att redogöra om det finns skillnader eller likheter mellan 

implementeringen av OECDs riktlinjer avseende internprissättning mellan Sverige, som är 

medlem i OECD, samt Kina och Singapore som inte är medlemmar. Vidare syftar studien till 

att verifiera eller falsifiera följande hypotes; att skillnader i implementeringen och utformning 

av internprissättning i respektive länders lagar och riktlinjer kan förklaras av kulturella 

dimensioner i landet. Därav genomfördes en komparativ studie mellan Sverige, Kina och 

Singapore lagtexter och riktlinjer samt OECDs riktlinjer. Studien omfattar en undersökning av 

OECDs riktlinjer för internprissättning, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational 

Enterprises and Tax Administrations 2017, avseende kapitel I. Armlängdsprincipen, kapitel 

II. Prismetoder och kapitel IV. Dokumentation. 
  

Slutsatsen av studien är att såväl medlemsländer samt icke-medlemsländer följer OECDs 

riktlinjer för internprissättning men att det förekommer variationer i omfattning. Vi finner 

likheter i såväl ländernas lagstiftning som riktlinjer avseende syfte och innehåll inom de 

undersökta områdena. Studien identifierar även skillnader i ländernas 

internprissättningsreglering vilka till största del utgörs av vilken omfattning länderna har 

anpassat sina riktlinjer efter OECDs riktlinjer. Vår slutsats är att harmonisering råder, men i 

olika utsträckning, även utanför OECD som institution och att ett medlemskap i 

organisationen inte är en nödvändighet för att likhet i internprissättning ska existera. Vår 

studie visar samtidigt att utformningen av internprissättningsregler beror på kulturella 

dimensioner i högre utsträckning än institutionella influenser. Vår hypotes har genom studien 

kunnat verifieras och ger därför stöd åt att skillnader i internprissättning i respektive länders 

lagar och riktlinjer kan förklaras av kulturella dimensioner i landet. 
  
Studien bidrar till ökad förståelse av respektive länders lagstiftningar och riktlinjer för 

internprissättning samt dess likhet med OECDs riktlinjer. Vidare bidrar studien med kunskap i 

hur kulturella dimensioner, i samspel med OECD, påverkat både medlemsländer samt icke-

medlemsländers implementering och utformning av sina lagar och riktlinjer inom 

internprissättning. 
 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Internprissättning, lagar och riktlinjer för internprissättning, armlängdsprincipen, 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Idag präglas länder världen över av den ständigt ökande globaliseringen och en stark växande 

världshandel. En utveckling som på flera sätt fått konsekvenser för länder i allmänhet och 

multinationella företag i synnerhet. Ökad globalisering är en trend i världsekonomin som har 

resulterat i uppkomsten av många nya multinationella verksamheter (Yao 2013, s. 1). Även 

Lohse, Riedel och Spengel (2012, s. 1) konstaterar att företags placering av verksamheter i 

olika länder är en följd av den ökade globaliseringen. Det är inte enbart nya multinationella 

företag som ökat i takt med globaliseringen, utan det har även medfört att transaktioner 

mellan företag med verksamhet i olika länder ökat (Lohse, Riedel & Spengel 2012, s. 1;Yao 

2013, s. 1). 

  

Transaktioner mellan multinationella företag i samma koncern som sker över nationsgränser 

berörs av begreppet internprissättning och definieras som fastställandet av priser på interna 

transaktioner av varor eller tjänster mellan närstående företag inom en koncern (Doupnik & 

Perera 2015, s. 586; Yao 2013, s. 1). Det kan handla om transaktioner från moderbolag till 

dotterbolag och vice versa, men även transaktioner mellan två dotterbolag, under förutsättning 

att de har samma moderbolag. Dessa transaktioner utgör en betydande del av den 

internationella handeln (Doupnik & Perera 2015, s. 586). Gao och Zhao (2015, s. 340) 

konstaterar det ovannämnda genom att belysa att mer än 60 % av världshandeln sker inom 

multinationella företag och menar därmed att det tydliggör vikten av internprissättningen. 

Vidare är internprissättning ett ämne som uppmärksammats allt mer sedan slutet av 1990-talet 

(Gao & Zhao 2015, s. 341) och ansågs då ur ett internationellt perspektiv som det viktigaste 

skattemässiga problemet för multinationella företag (Eden & Smith 2001, s. 5). EY (20131), 

som tilldelats utmärkelsen Transfer Pricing firm of the Year i Sverige för femte gången, är 

övertygade om att det kommer fortsätta vara en betydande fråga för företag. 

PricewaterhouseCoopers (PwC) (2015/2016, s. 3) menar att den globala och internationella 

handelns utveckling har inneburit att internprissättningen är en nödvändighet för företag. 

Vidare uppger EY (20162) att detta medfört att lagar och regelverk gällande internpriser runt 

om i världen fortsätter öka, likaså dess komplexitet. 

 

Sikka och Willmott (2010, s. 3) påvisar att internprissättning praktiskt taget används inom alla 

multinationella koncerner för att fördela vinster runt om i världen. Genom att manipulera 

internpriser kan företag fördela stora mängder beskattningsbar vinst mellan länder (Mansori & 

Weichenrieder 2001, s. 1). Cazacu (2015, s. 365) menar att internprissättningen har öppnat 

upp möjligheten att flytta vinster mellan länderna utan några statliga barriärer och därigenom 

placera sina vinster i skatteparadis. Internprissättningens huvudsakliga syfte anses vara att 

maximera vinster genom minskning av skatter och tullar som ska betalas runt om i världen 

(Leitch & Barrett 1992, s. 6; Vidal & Goetschalckx 2001, s. 137). Även Holtzman och Nagel 

(2014, s. 60) konstaterar multinationella företags strävan att optimera sina vinster, öka sina 

kassaflöden och minimera skatterna genom internprissättning. Faktorer i de länder företagen 

verkar i spelar en betydande roll vid fastställandet av internpriser, där bland annat reglering av 

                                                 
1 EY 2013 https://skattenatet.ey.se/2013/05/17/ernst-young-ar-transfer-pricing-firm-of-the-year-i-sverige/ 
2 EY 2016 http://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/transfer-pricing-and-tax-effective-supply-chain-

management/worldwide-transfer-pricing-reference-guide---country-list 
 

https://skattenatet.ey.se/2013/05/17/ernst-young-ar-transfer-pricing-firm-of-the-year-i-sverige/
http://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/transfer-pricing-and-tax-effective-supply-chain-management/worldwide-transfer-pricing-reference-guide---country-list
http://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/transfer-pricing-and-tax-effective-supply-chain-management/worldwide-transfer-pricing-reference-guide---country-list
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skatter samt skattenivåer utgör den viktigaste beståndsdelen (Sikka & Willmott 2010, s. 3). 

Cecchini, Leitch och Strobel (2015, s. 37) hävdar att det finns ett starkt samband mellan ett 

lands skattenivå och det internpris som fastställs vid interna transaktioner i landet.  

 

Fler än 60 skattemyndigheter tillämpar regler om internprissättning, där majoriteten grundar 

sina regler på att ett accepterat internpris fastställs i enlighet med armlängdsprincipen (Gao & 

Zhao 2015, s. 340). Armlängdsprincipen innebär att priset mellan två parter ska fastställas 

utifrån ett armlängds avstånd, dvs. priset mellan två oberoende företag på en konkurrensutsatt 

marknad (Behrens, Peralt & Picard 2014, s. 651; Doupnik & Perera 2015, s. 595; Lohse, 

Riede & Spengel 2012 s. 2). Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD) har utvecklat riktlinjer för internprissättning där den huvudsakliga regeln är att 

transaktioner mellan närstående företag ska göras i enlighet med armlängdsprincipen. Syftet 

med OECDs riktlinjer för internprissättning är att medlemsländer i OECD följer dessa och 

därmed undviker risken för dubbelbeskattning samt konflikter i internprissättningsfrågan som 

uppstår när riktlinjerna mellan länder skiljer sig. För att få bukt på problemet och undvika att 

multinationella företag flyttar vinster till andra länder, inför allt fler regeringar regler om 

internprissättning för att begränsa möjligheten att i skattesyfte utnyttja internprissättning 

(Lohse, Riedel & Spengel 2012, s. 1). Regler i syfte att begränsa internationell skatteflykt har 

blivit alltmer betydelsefulla (Dahlberg 2014, s. 32). Vidare väntas stora utmaningar för både 

skattebetalare och skattemyndigheter, där lagstiftningar över jurisdiktionerna ständigt 

förändras och sällan är konsekventa (PwC 2015/2016, s. 7).  

1.2 Problemdiskussion 

 

Internprissättning anses som ett av de mest kritiska problemen när det kommer till nationell 

och internationell beskattning (Bateman, Herndon & Fraedrich 1997, s. 18; Cazacu 2015, s. 

54). Den växande globaliseringen har medfört att ett ökat antal företag verkar i flera länder, 

vilket har gett internprissättning en helt ny dimension och innebörd. Därmed har 

internprissättning i dagens globala företagsklimat blivit ett betydligt bredare och mer 

komplext begrepp att behandla på internationell nivå (Krtalic & Setic 2013, s. 443). Till följd 

av globaliseringen har även skattemyndigheters intresse för internprissättningen ökat då den 

problematik som internprissättning involverar medför en komplexitet för såväl 

skattemyndigheter som multinationella företag (Cazacu 2015, ss. 51–54).  

 

Internprissättning har världen över fått ökat fokus från skattemyndigheter med incitament om 

att skydda sitt lands skattebas (KPMG 20183). Multinationella företag använder sig av olika 

tillvägagångssätt för att genom internprissättning utnyttja olika skattesystem, vilket kan anses 

som en legal undanflykt från skatt (Bateman, Herndon & Fraedrich 1997, s. 18). Interna 

transaktioner involverar problem då multinationella företag strategiskt kan välja att 

manipulera internpriser (Yao 2013, s. 12). Behrens, Peral och Picard (2014, s. 651) samt 

Elitzur och Mintz (1996, s. 402) förklarar det som att multinationella företag har ett intresse 

av att minimera sin skatteskuld genom att använda internprissättning för att manipulera 

företagets vinster. För att uppnå maximal global vinst flyttar multinationella företag vinster 

från högskatteländer till lågskatteländer (Yao 2013, s. 1). Hur skattenivåerna ser ut i utlandet 

kan avgöra huruvida ett företag väljer att sätta ett högt eller lågt internpris för att på så vis öka 

vinsten för hela koncernen (Bateman, Herndon & Fraedrich 1997, s. 18). Skiftning av vinster 

mellan länder får en positiv påverkan för multinationella företag som verkar i ett lågskatteland 

                                                 
3 KPMG 2018 https://home.kpmg.com/se/sv/home/tjanster/skatt/internationell-beskattning/internprissattning.html  

https://home.kpmg.com/se/sv/home/tjanster/skatt/internationell-beskattning/internprissattning.html
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medan effekten blir negativ i högskattelandet som förlorar medlen till skattebasen (Behrens, 

Peralt & Picard 2014, s. 3).  

 

Bartelsman och Beetsma (2003, s. 2225) påpekar att det finns en oro kring olikheter i skatter, i 

och med att det kan innebär en förlorad ekonomisk aktivitet till andra länder ifall 

skattesatserna är för höga. Behrens, Peralt och Picard (2014, s. 641) belyser 

skattemyndigheternas starka incitament att granska multinationella företag och återkräva 

skatteintäkter. Skattemyndigheterna ser vikten av en begränsad frihet för företag att själva 

fastställa internpriser. Detta för att undvika förluster i skatteintäkter och att globala företag 

genom internprissättning lägger beslag på regeringens rättvisa andel av skatter (Behrens, 

Peralt & Picard 2014, s. 641; Yao 2013, s. 1). Många länder förlorar således miljardtals dollar 

i skatteintäkter via vad som av vissa kallas internprissättningens svarta hål. Detta menar 

Mehafdi (2000, s. 365) är en anledning till att internprissättning utgör huvudfokus i 

internationella skatteprocesser.   

  

Flera nationella skattemyndigheter strävar efter effektivare tillvägagångssätt för att skydda 

landets skattebas från den pågående skatteflykten (Cazacu 2015, s. 54; Holtzman & Nagel 

2014, s. 57). Internprissättning över nationsgränserna belyser Eden och Smith (2001, s. 6) ur 

ett perspektiv där multinationella företags globala räckvidd sätts i relation med regeringarnas 

begränsade nationella räckvidd, där parternas olika mål mest troligen står i konflikt med 

varandra. Företag som har verksamheter över nationsgränser skapar problem för nationella 

tillsynsmyndigheter att fastställa företagets skattepliktiga inkomst som ska tillföras inom den 

egna nationsgränsen (Eden & Smith 2001, s. 6). Eftersom skatteintäkter påverkas av 

internprissättning är dess praxis av betydelse för staten (Sikka & Willmott 2010, s. 343). 

  

OECDs uppdrag är att förbättra ekonomisk och social välfärd för människor runt om i världen 

genom att främja politik som berör området (OECD 20184). Borkowski (1997, s. 322) 

förklarar att ett globalt accepterat enhetligt ramverk för internprissättning innebär ett viktigt 

steg mot harmonisering av internationell redovisningspraxis. Harmonisering har en väsentlig 

roll eftersom det minskar oenigheter mellan olika länders skattemyndigheter och därmed 

reglering av internprissättning. Elitzur och Mintz (1996, s. 420) finner att harmonisering av 

internprissättning skulle medföra lägre effektiva bolagsskatter, som i sin tur skulle leda till 

ökade skatteintäkter och förbättrad välfärd för båda länderna. Det är dock möjligt att det 

kommer uppstå en meningsskiljaktighet mellan länderna när det kommer till vilket 

harmoniserade internpris som ska väljas i förhållande till armlängdsprincipen (De 

Waegenaere & Sansing 2010, s. 1102). Enligt Zarzeski (1996, s. 19) är det svårt att 

åstadkomma en reglerad internationell harmonisering i en företagsvärld med kulturella, 

juridiska, politiska och ekonomiska skillnader. Kultur är en faktor som en nations 

affärsverksamhet bygger på (Zarzeski 1996, s. 20). Således menar Chanchani (1999, s. 1) att 

det är en central variabel som hjälper till att förstå värden i ett land. 

 

De ekonomiska konsekvenser som manipulering av internprissättning medför är betydande 

men kan minimeras genom verkställande och applicering av reglering gällande 

internprissättning (Borkowski 1997, s. 322). Lohse och Riedel (2013, s. 2) samt Mehafdi 

(2000, s. 365) förklarar att, för att förhindra manipulationer av internprissättning och därmed 

att vinster flyttas ur landet, har flera länder på senare tid skärpt och utökat skattelagstiftningen 

för internprissättning. Regleringar gällande internprissättning ser dock olika ut och skiljer sig 

avsevärt länder emellan. Vissa länder hänvisar endast vagt till att internprissättning ska följa 

                                                 
4 OECD 2018 http://www.oecd.org/about/ 

http://www.oecd.org/about/
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armlängdsprincipen, medan en del länder kräver en utförlig och detaljerad dokumentation av 

internprissättning tillgänglig för skattemyndigheten (Lohse & Riedel 2013, s. 2). För att 

motverka de skillnader som föreligger vid fastställandet av internpriser samt de olika 

internprissättningsmetoder som finns har OECD framställt internationella riktlinjer kring 

internprissättning för att minimera de problem som uppstår mellan länder (Dogan, Deran & 

Koksal 2013, s. 736). I allmänhet har många utvecklade länder regler om internprissättning 

som grundar sig på OECDs riktlinjer (Doupnik & Perera 2015, s. 595). Även Lohse, Riedel 

och Spengel (2012, s. 2) styrker det faktum att många medlemsländer, samt icke-

medlemsländer i OECD, använder sig av de framtagna riktlinjerna av OECD men med 

variationer. Det poängteras dock att det fortfarande finns många olikheter mellan länder 

gällande uppfattningen om hur priset enligt armlängdsprincipen ska bestämmas (Lohse, 

Riedel & Spengel 2012, s. 2). Dessutom har OECDs riktlinjer ingen tvingande kraft för 

medlemsländerna (Doupnik & Perera 2015, s. 595). 

 

Det finns ett ökat problem i frågan om beskattningen av multinationella företag, där oron 

kretsar kring att beskattningen skiljer sig mellan landsgränserna vilket ger möjlighet för 

företag med utlandsverksamhet att flytta vinster genom internprissättningen 

(Raimondos‐Møller & Scharf 2002, s. 230). Ytterligare ett problem med internprissättning är 

att regleringar medför omfattande administrativa kostnader för både företag och 

skattemyndigheter. Införs dock inte reglering för att skydda sig mot internationella 

transaktioner kan det innebära stora konsekvenser för det egna landets välfärd (Lohse & 

Riedel 2013, s. 2). 

1.3 Forskningsfrågor  

 

Ovanstående problemdiskussion mynnar ut i följande forskningsfrågor: 

 

1. Vilka likheter och skillnader råder i regler för internprissättning mellan länder som är 

medlemmar respektive icke-medlemmar i OECD? 

2. Råder harmonisering i regler för internprissättning mellan Sverige, som är medlem i 

OECD, samt Kina och Singapore som inte är medlemmar enligt OECDs riktlinjer? 

1.4 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka likheter och skillnader i regler för internprissättning enligt 

OECDs riktlinjer mellan medlemsländer och icke-medlemsländer i OECD. Därmed undersöks 

Sverige, som är medlem, samt Kina och Singapore, som inte är medlemmar, för att utforska 

om det råder harmonisering avseende regler för internprissättning.  

1.4.1 Avgränsningar av syfte 

 

Vi har valt att avgränsa syftet med studien till att behandla internprissättningsregler i 

lagstiftningen samt riktlinjer då skattelagstiftningar är omfattande. OECDs riktlinjer för 

internprissättning har vi valt att avgränsa till de kapitel som anses vara mest lämpade för vår 

studie, vilka är; kapitel I. Armlängdsprincipen, kapitel II. Prismetoder och kapitel V. 

Dokumentation.  

 

Vidare har vi även avgränsat syftet i studien till att behandla fastlandet Kina och utesluter 

därmed Hong Kong, med anledningen av att de är två regioner som skiljer sig åt och är 
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reglerade under två olika rättssystem. Framställningen i uppsatsen återspeglar rättsläget den 

15 maj 2018.  

1.4.2 Hypotes  

 

Studien innefattar en hypotes. Vår hypotes är att skillnader i regler för internprissättning 

mellan länderna kan hänföras till kulturella dimensioner. Med kulturella dimensioner menar 

vi de i Grays bemärkelse och vi har valt att fokusera på dimensionerna konservatism kontra 

sekretess respektive transparens kontra optimism. I Grays studie påvisas att dessa dimensioner 

påverkar utformning av redovisningen. Motivet att undersöka just denna hypotes grundar sig i 

att Gray kunde påvisa internationella skillnader i redovisningen genom Hofstedes 

kulturdimensioner och om kulturella dimensioner kan kopplas till redovisningen föreligger 

vår hypotes att kulturella dimensioner också påverkat utformningen av internprissättning. Vår 

hypotes kommer att verifieras alternativt falsifieras.  

 

Hypotes som föreligger är:   

 

De kulturella dimensionerna påverkar implementering och utformning av skattemässiga lagar 

och riktlinjer på liknande sätt som redovisningen, och påverkar därmed hur 

internprissättningen i Sverige, Kina och Singapore är utformad. 

1.5 Ämnets relevans 

 

Internprissättningen har på senare år uppgetts vara en av de mest centrala skattefrågorna för 

företag som är verksamma internationellt (KPMG 20185). Olikheter rörande nationella system 

och kulturer är en vanlig förekommande problematik vid gränsöverskridande samarbeten 

(Carr 2005, s. 1155). Skatteintäkter är essentiella för att utveckla vidhålla en rättvis och 

välfungerande marknadsekonomi samt underhålla infrastruktur, trots det sker en kontinuerlig 

minimering av skatt genom internprissättning (Christensen & Murphy 2004, s. 37). 

Problematiken avseende internprissättning har väckt oro hos både OECD och Europeiska 

unionen (EU) (Tanzi 2000, ss. 1261-1262). Internprissättning är ett aktuellt och betydande 

skatteproblem som påverkar en stor del av världen, därför anser vi att ämnet som valts för 

studien är relevant. 

 

Internprissättning är ett ämne som vi har kommit i kontakt med under vår utbildning och 

därigenom har ett stort intresse för ämnet utvecklats. Vi undersökte om ämnet var aktuellt och 

fann att internprissättning i allra högsta grad är det. Vi kom därmed överens om att 

internprissättning var det vi ville undersöka i vår uppsats, då vi även ansåg att området skulle 

kunna bidra med kunskap och nytta för de som tar del av studien samt för oss i vårt framtida 

arbetsliv. 

 

Uppsatsens avsikt är att tillföra relevant information för multinationella företag som 

överväger att etablera samt har etablerat verksamheter i Sverige, Kina eller Singapore för att 

belysa skillnader i internprissättningsregler och få en ökad förståelse för dessa skillnader. 

Avsikten är för att ge skattemyndigheter en klar bild av skillnaderna mellan dessa tre länder. 

Då internprissättning de senaste åren uppgetts vara en av de mest centrala skattefrågorna för 

företag som verkar internationellt.  

                                                 
5 KPMG 2018 https://home.kpmg.com/se/sv/home/tjanster/skatt/internationell-beskattning/internprissattning.html 

 

https://home.kpmg.com/se/sv/home/tjanster/skatt/internationell-beskattning/internprissattning.html
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1.6 Terminologi 

 

En stor del av det insamlade material som är relevant för vår studie består av engelska texter, 

vilket medfört att vissa begrepp har valts att behålla på engelska för att bibehålla en så korrekt 

innebörd som möjligt av översatta texter samt för att undvika missledande översättningar. 

Lagstiftningar och riktlinjer som omfattar Kinas och Singapores internprissättning, vilka 

använts till empiri och analys i kapitel 4, har samtliga varit skrivna på engelska där 

motsvarande begrepp använts. De begrepp som vi har valt att behålla på engelska är följande: 

The Big 4, Civil law, Peer-reviewed, Thin capitalization, Master file, Local file, Special issue 

file, Group level, Entity level, Country-by-Country-Reporting, Cost Plus Method, Resale 

Price Method, Transactional Net Margin Method samt Profit Split Method.  

 

Vidare har det istället för ämnesordet Land-för-land-rapportering, som återfunnits i Sveriges 

lagar och riktlinjer, valts att använda det engelska motsvarande begreppet Country-by-

Country-Reporting. Anledningen är att det används av Singapore och Kina, vilket gör studien 

mer enhetlig, samt för att det i Sverige inte finns en förkortning för detta begrepp. 

1.7 Disposition  

 

Studien kommer fortsättningsvis disponeras på följande sätt. Kapitel 2 innefattar en 

redogörelse för uppsatsens metod där beskrivning görs av vald forskningsansats och 

undersökningsansats samt en redogörelse för studiens genomförande. Vidare återfinns ett 

avsnitt som berör källkritik samt en beskrivning av informationskällor som använts och en 

bedömning av dess tillförlitlighet. Avslutningsvis i kapitel 2 diskuteras reliabilitet, validitet 

och etiska ställningstaganden. I kapitel 3 redogörs för OECDs riktlinjer avseende 

internprissättning i syfte att ge läsaren en grundläggande förståelse för ämnet. Kapitlet 

innehåller även en översikt av respektive lands historia, anknytning till OECD och 

tillämpning av internprissättningsregler för att skapa en grundläggande förståelse för läsaren. I 

kapitel 4 presenteras den teoretiska referensramen och innefattar teorier och modeller som 

ligger till grund för att analysera studiens empiri. I kapitel 5 återfinns en redogörelse av 

empiri och analys för studiens valda länder. Empiri och analys presenteras i samma kapitel för 

att underlätta förståelse för läsaren samt minska mängden upprepningar. Kapitel 6 utgörs av 

slutsatser och diskussion, samt en presentation av förslag till vidare forskning och praktiska 

och teoretiska bidrag. Avslutningsvis i kapitel 7 framförs en egen reflektion av studien. 
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2 Metod 

2.1 Inledning 

 

I metodkapitlet beskrivs de metodval som gjorts i syfte att stärka uppsatsens trovärdighet. 

Kapitlet innehåller en redogörelse för studiens forsknings- och undersökningsansats där det 

motiveras för val av deduktiv ansats samt ett kvalitativt tillvägagångssätt. Vidare redogörs för 

studiens genomförande, insamling av datamaterial samt trovärdigheten i studien. 

Avslutningsvis förs en kritisk diskussion kring källor, därefter presenteras en etisk reflektion.  

2.2 Forskningsansats 

 

För att kartlägga hur verkligheten ser ut används olika metodiska tillvägagångssätt, dock råder 

det oenigheter kring vilken strategi som anses vara bäst lämpad för att förklara verkligheten 

(Jacobsen 2002, s. 34). Inom allt vetenskapligt arbete är det centralt hur teori och verklighet 

ska relatera till varandra. Deduktion, induktion och abduktion uppges vara olika sätt som 

används för att avgöra hur forskare relaterar teori och empiri (Patel & Davidson 2011, s. 23). 

Enligt Jacobsen (2017, s. 26) är det med en pragmatisk inställning inte möjligt att säga vilken 

metod som är att föredra då det finns styrkor och svagheter med respektive metod.  

 

Med en deduktiv ansats utgår forskaren från en teori och redogör för verkligheten (Olsson & 

Sörensen 2011, s. 48). Patel och Davidson (2011, s. 23) förklarar det som att deduktion följer 

bevisandets väg och att forskaren drar slutsatser om enskilda företeelser utifrån befintliga 

teorier. I ansatsen utgår forskaren från en teori och en hypotes fastställs därefter. Forskaren 

undersöker och prövar om denna kan tillämpas i en särskild kontext. Denna teori kommer 

efter studiens undersökning förkastas eller omarbetas (Fejes & Thornberg 2015, s. 24).  

 

När en induktiv ansats tillämpas gör forskaren på motsatt sätt och går från empiri till teori 

(Jacobsen 2002, s. 35). Den induktiva ansatsen innebär att forskaren utgår från iakttagelser i 

verkligheten och därefter formulerar en teori (Alvesson & Sköldberg 2017, s. 14; Halvorsen 

1992, s. 43; Olsson & Sörensen 2011, s. 48). Därmed formuleras teorierna genom en mer 

öppen ansats och genom flera enskilda företeelser presenterar ett samband som urskilts ur 

samtliga företeelser och hävdas vara generellt giltiga (Alvesson & Sköldberg 2017, ss. 12-14).  
 

Abduktiv ansats kan förklaras som att den besitter en del induktiva och deduktiva drag som 

kombinerats, dock innefattar metoden även egna moment. Precis som i en induktiv ansats 

utgår metoden från empiri, men skiljer sig genom att inte avvisa teorin och anses därmed vara 

närmare deduktion (Alvesson & Sköldberg 2017, ss. 13-14). Ansatsen går ut på att en 

preliminär teori formuleras från enskilda företeelser som sedan prövas på nya fall, därefter 

utvecklas teorin (Patel & Davidson 2011, s. 25).  

 

Studiens syfte ansågs bäst besvaras genom en deduktiv ansats. Ansatsen speglar studien väl 

på så vis att vi under studiens gång visat på likheter och skillnader i internprissättningsregler 

och därefter har slutsatser om olika företeelser framställt, som från början grundat sig i en 

teori om att internprissättningsregler skiljer sig mellan medlemsländer och icke-

medlemsländer i OECD. Vidare är den deduktiva ansatsen väl lämpad för studiens ändamål 

att undersöka vår hypotes om kulturella influenser på området internprissättning, då en 

deduktiv ansats innebär att hypotesen, genom en teori, som undersöks avses förkastas eller 

omarbetas. 
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2.3 Undersökningsansats 

 

Holme och Solvang (1997, s. 13) skiljer mellan två olika forskningsmetoder inom den 

samhällsvetenskapliga forskningen, kvalitativa och kvantitativa metoder. Den kvalitativa 

metoden har i syfte att tyda och förstå fenomen medan den kvantitativa metoden har som 

avsikt att mäta och förklara för att kunna utföra statistiska analyser (Nyberg 2000, s. 100). En 

kvalitativ ansats har som utgångspunkt att verkligheten är alltför komplex för att kunna lägga 

tonvikten på kvantifiering och siffror. Enligt Jacobsen (2002, s. 38) utgår en kvalitativ ansats 

från att samla in data i form av diverse skriftliga källor. Metoden har sin styrka i att den ger en 

helhetsbild och därmed möjliggör för en djupare förståelse för processer och sammanhang 

(Jacobsen 2017, s. 20). Jacobsen (2017, s. 20) poängterar att en tillräckligt omfattande 

datainsamling är viktig för att kunna komma åt relevant information. Vid användning av 

kvalitativa undersökningar föreligger större flexibilitet under forskningsprocessen genom att 

forskaren måste vara reflexiv gentemot sitt material. Således granskar och ifrågasätter 

forskaren sitt metodval och tillvägagångssätt (Ahrne & Svensson 2015, s. 15).  

 

Det kvalitativa tillvägagångssättet har varit grundläggande i vår undersökning. Vi har 

analyserat och jämfört texter i form av lagstiftningar, riktlinjer och andra skriftliga källor för 

de valda länderna samt OECD. För att skapa en god förståelse inom ämnet och därmed en 

intressant analys, anser vi att en kvalitativ undersökning utgör den lämpligaste metoden för att 

kunna besvara studiens syfte och forskningsfrågor. En kvalitativ ansats möjliggjorde att vi 

kunde vara mer flexibla under datainsamlingen för att på så vis säkerställa att vi fick relevant 

information och tillräckligt med kunskap om ämnet för att genomföra studien på bästa möjliga 

sätt samt för att undvika insamling av irrelevant information. I studien har ingen kvantitativ 

undersökning gjorts eftersom vår studie bygger på att tyda och förstå fenomen. Därav har 

ingen kvantifiering av det insamlade materialet genomförts då det inte ansågs kunna bidra till 

ökad förståelse för studiens syfte.  

2.4 Studiens genomförande 
 

Inledningsvis gjordes en omfattande sökning där vi började med att söka efter tidigare 

forskning inom området. Sökningar efter vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Primo, 

ProQuest och Google Scholar som erbjuder tillgång till relevant och tillförlitlig information, 

vilket bidrog till att vi fick en djupare förståelse för ämnet. Den kunskap vi fick om 

internprissättning och dess problematik författades ner med hjälp av de vetenskapliga 

artiklarna i en inledande bakgrund och problemdiskussion, som i sin tur mynnade ut i 

uppsatsens syfte och forskningsfrågor. 
  
När studiens syfte och forskningsfrågor formulerats fokuserade vi på vilken metod som var 

lämplig för vår studie. Vi skapade en förståelse för olika metoder och ansatser genom att ta 

del av facklitteratur om forskningsmetodik. Därigenom kom vi fram till att en kvalitativ 

metod lämpade sig bäst för att genomföra en komparativ studie, eftersom studien syftar till att 

undersöka skillnader i internprissättningsregler mellan Sverige, som är medlem i OECD, 

respektive Kina och Singapore, som är icke-medlemmar. Eftersom internprissättningsregler 

tar form i lagtexter och riktlinjer som behöver förstås och analyseras var valet av kvalitativ 

undersökningsmetod givet för att kunna besvara studiens syfte och forskningsfrågor. 
  
Insamlingsprocessen av vår empiri var viktig för att skapa en stabil kunskapsgrund när 

empirin skulle granskas och tolkas. Därmed gjorde vi tidigt under studiens gång en 
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omfattande granskning av OECDs riktlinjer samt ländernas lagar och riktlinjer för 

internprissättning för att försäkra att dessa förstods korrekt och till fullo.  

 

Vår analys genomfördes genom att vi individuellt läste OECDs riktlinjer samt respektive 

länders lagtexter och riktlinjer för att vidare diskutera våra enskilda tolkningar. Detta gjordes i 

syfte att bekräfta att vi hade liknande tolkningar av dessa och se till att vi beaktat flera 

synvinklar i studien för att genomföra en rättvis jämförelse mellan länderna samt OECD. 

Utifrån empirin och analysen kom vi fram till slutsatser och diskussion, följt av redogörelse 

för förslag till vidare forskning samt en presentation av studiens praktiska och teoretiska 

bidrag. Slutligen genomfördes en egen reflektion av studien. 

2.5 Datainsamling  

 

2.5.1 Urval 
 

Vår studie bygger på att undersöka om lagar och riktlinjer skiljer sig åt mellan medlemsländer 

och icke-medlemsländer i OECD samt om respektive lands kulturella dimensioner påverkar 

skattemässiga regler avseende internprissättning. För att kunna besvara studiens 

forskningsfrågor var det viktigt att i urvalet, välja ett medlemsland samt två icke-

medlemsländer. Därmed har ett strategiskt urval gjorts, då vi har valt att undersöka Sverige, 

ett medlemsland i OECD samt Kina och Singapore, två asiatiska länder som inte är 

medlemmar. De senaste 30 åren menar Zhang, Wang och Wang (2012, s. 393) att en snabb 

ekonomisk tillväxt och en kraftigt ökande finansiell förmedling skett i Kina. Då Kina är det 

land som utgör den största tillväxtmarknaden efter många år av snabb tillväxt bedömer vi att 

Kina är ett högintressant land att välja för våra studier. Även Singapore är en snabbt växande 

ekonomi och landet utgör en viktig marknadsplats för investering i Asien (Yeo et al. 1999, s. 

1) och är därmed ett intressant studieobjekt. Eftersom länderna växer ekonomiskt, samtidigt 

som de har säregna relationer till OECD, gör det dem lämpliga för studien. Ytterligare ett 

strategiskt urval har gjorts då vi medvetet valt att utgå från OECDs riktlinjer som ligger till 

grund för de flesta länders regler för internprissättning.  

2.5.2 Primärdata 

 

Enligt Nyberg och Tidström (2012, s. 99) innebär vetenskaplig forskning att söka efter 

sanningen, eller åtminstone efter tillförlitliga svar på forskningsbara frågor. Primärdata utgör 

den ursprungliga källan och kan beskrivas som information som forskare själva samlar in, i 

form av intervjuer eller observationer (Halvorsen 1992, s. 72). Användning av primärdata 

minskar risken för förvrängning av text som kan uppstå vid omformulering eller vid 

förkortning (Thurén & Strachal 2011, ss. 16-17).  

 

I vår studie har vi genomfört en komparativ undersökning för att identifiera skillnader i 

respektive valda länders lagar och riktlinjer samt OECDs riktlinjer inom internprissättning. 

Syftet med studien är att undersöka regler och riktlinjer för internprissättning och studera 

likheter och skillnader mellan länder som är medlemmar respektive icke-medlemmar i OECD, 

samt undersöka om kulturella dimensioner haft en påverkan på utformningen av 

internprissättningsregler. För att genomföra vår studie föreligger därmed inte ett behov av 

intervjuer eller observationer för att bidra till ökad förståelse av ämnet.  
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2.5.3 Sekundärdata 

 

Sekundärdata utgör de material som har skapats för en specifik undersökning men som har 

spridits (Thurén & Strachal 2011, ss. 16-17). Sekundärdata beskrivs av Jacobsen (2002, ss. 

152-153) som information vilken tidigare samlats in av någon annan och kommer inte direkt 

från ursprungskällan. Primär- och sekundärdata skiljer sig således åt i avseendet av vem som 

samlat in det empiriska materialet samt i vilket syfte (Alvehus 2013, s. 34).  

 

Det insamlade materialet till studien grundas främst på sekundärdata och är baserad på 

information som tidigare sammanställts av andra, vilket ansetts som nödvändigt för att kunna 

besvara forskningsfrågorna och uppfylla studiens syfte. Genomgående är studien uppbyggd på 

data i form av vetenskapliga artiklar, ekonomisk och juridisk litteratur, offentliga dokument 

och internetkällor. Vår studie grundar sig även på lagtext och riktlinjer, vilket vi anser bör 

klassificeras som sekundärdata eftersom det inte är vi själva som har stått inför insamlingen 

av det empiriska materialet. I vår mening finns det en stor tillförlitlighet i den information 

som regelverk och normgivande organ framställer, trots att de utgör sekundärkällor.  

2.6 Tillämpad modell för analys 

 

I vår studie förekommer figurer för att underlätta förståelsen för läsaren. Egna modeller har 

upprättats i syfte att tydliggöra för studiens slutsatser och diskussion. Studien avser bland 

annat att undersöka om Sveriges, Kina och Singapores olika kulturella dimensioner kan ha 

haft en påverkan på utformningen av regler om internprissättning. Gray kunde, med hjälp av 

Hofstedes kulturdimensioner, påvisa internationella skillnader i redovisningen i en artikel som 

fått stor spridning och genererat omfattande användning (Gray 1988, s. 5). Därmed vill vi 

undersöka om Grays ramverk för redovisningsvärden kan appliceras på samma sätt på 

skatteregler inom internprissättning. För att kunna besvara studiens hypotes kommer vår 

studie utgå från Grays framtagna modell för dimensionerna transparens kontra sekretess samt 

konservatism kontra optimism. I Grays modell finns en placering av både Sverige, Nordic, 

och Singapore, Asian-Colonial, däremot finns ingen placering av Kina i modellen. Därför har 

vi upprättat en placering av Kina i denna modell, där en placering har skett med hjälp av 

Grays redovisningsvärden kopplat till kulturella dimensioner. Eftersom vår studie endast 

kommer att utgå från en av Grays framtagna modeller, kommer samtliga hypoteser upprättade 

av Gray inte vara relevanta att tillämpa för vår studie. Vi har därmed valt att endast använda 

oss av hypotes 3 och 4 till hjälp för att besvara vår hypotes. 

2.7 Studiens trovärdighet 

 

Justesen och Mik-Meyer (2011, s. 33) lyfter upp begreppen reliabilitet och validitet som två 

centrala kriterier inom forskning. Dessa två kvalitetskriterier är viktiga för att skapa 

trovärdighet, vilket Denscombe (2009, s. 301) poängterar är avgörande för all forskning både 

inom kvantitativa och kvalitativa metoder. De olika metoderna består även av olika typer av 

tillvägagångssätt, exempelvis textanalys. För att skapa trovärdighet i studien är det viktigt att 

det tillvägagångssätt som används är allmänt erkänt att åstadkomma trovärdiga resultat. Om 

detta inte görs riskerar forskningen att sakna vetenskapligt värde (Denscombe 2009, s. 301). 
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2.7.1 Reliabilitet 

 

Enligt Holme och Solvang (1997, s. 94) fastställs reliabiliteten av hur mätningar genomförts 

samt hur noggrann forskaren är vid bearbetningen av informationen. Med andra ord handlar 

det om hur väl undersökningens utförande är definierad så att andra kan upprepa den och 

komma fram till liknande resultat. Reliabiliteten har som avsikt att minimera de fel och 

skevheter som kan uppstå i en undersökning (Yin 2007, ss. 54-57).  

 

Bryman (2008, s. 160) gör åtskillnad på extern och intern reliabilitet. Extern reliabilitet 

handlar om i vilken grad studien kan upprepas av en annan forskare vid en annan tidpunkt. En 

väsentlig förutsättning för att genomföra en replikering är att forskaren tydligt sammanställer 

det tillvägagångssätt som följts under hela forskningsprocessen (Yin 2007, s. 57).  

 

Vår studie bygger i stor utsträckning på regelverk och riktlinjer vilket till viss mån ger 

utrymme för tolkning. Vid inslag av tolkning finns alltid viss risk att reliabiliteten i en studie 

kan bli lidande. Eftersom det tolkade materialet utgörs av regelverk och riktlinjer anser vi att 

det kan argumenteras för att subjektivitetens utrymme inte är särskilt stort. Detta i 

kombination med riktlinjers beskrivande karaktär gör att vi anser att det subjektiva inslaget är 

så begränsat att det inte påverkar studiens reliabilitet. Vi har även haft i åtanke att regelverk 

och riktlinjer skulle kunna komma att ändras under studiens gång, därav har vi kontinuerligt 

granskat förändringar i syfte att stärka den externa reliabiliteten. Vidare är syftet i stor 

utsträckning att jämföra de olika texterna i utformning, inte primärt att tolka dess applicering, 

vilket ytterligare stärker reliabiliteten i vår studie. Med tanke på materialets tillförlitlighet och 

studiens utformning anser vi att studien är replikerbar.  

   

Intern reliabilitet har beaktats för att ge studien hög trovärdighet. Intern reliabilitet enligt 

Bryman (2008, s. 160) handlar om subjektiva bedömningar. Dessa bedömningar kan 

beskrivas som i vilken utsträckning studien tolkas av olika forskare, det vill säga om de är 

eniga om vad de läser. Ett försök till att minska den subjektiva bedömningen i vår studie har 

varit att undersöka studieobjektet var för sig, för att sedan jämföra våra tolkningar och 

gemensamt beskriva dem, vilket i sin tur har underlättat analysprocessen.  

2.7.2 Validitet 

 

Validitet är ett begrepp som ofta förekommer vid beskrivning av kvalitativ undersökning. 

Med validitet avses en slags överenskommelse, att forskaren mäter det man faktiskt ämnat att 

mäta (Ejvegård 2009, s. 80; Fejes & Thornberg 2015, s. 258). Vid en kvalitativ studie utgör 

validitet en väsentlig del av studiens samtliga delar och handlar om att forskaren måste visa på 

god förståelse för undersökningen under hela forskningsprocessen (Patel & Davidson 2011, 

ss. 106-107). Denscombe (2009, s. 301) påstår att det är viktigt att bestyrka kvalitativ 

forskning samt att validitet är något som ständigt måste bekräftas och aldrig tas för givet. 

  

Justesen och Mik-Meyer (2011, s. 34) samt Yin (2007, s. 54) redogör för två aspekter av 

validitet, närmare bestämt extern och intern validitet. Extern validitet hänvisar till huruvida 

det finns en möjlighet att resultatet från en undersökning kan tillämpas i en annan kontext, det 

vill säga om resultatet kan generaliseras (Holme & Solvang 1997, s. 94). 
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Då vi söker de bakomliggande faktorerna till utformningen av de olika nationernas likheter 

kontra olikheter gör det att studiens utformning och resultat i viss mån bör kunna användas 

som grund för generalisering. Det som undersöks är en koppling från en bakomliggande 

faktor till ett lands lagstiftning och då vi studerar länder med skilda bakomliggande faktorer 

bör de resultat vi finner kunna appliceras i andra kontexter. Dessutom bygger vår studie 

vidare på en studie genomförd av Gray (1988), vilken i sin tur generaliserats. Således innehar 

undersökningen extern validitet.  

 

Den interna validiteten behandlar hur väl kopplingen mellan det som observerats och den 

teoretiska referensramen sammanfaller med studiens uppbyggnad (Bryman & Bell 2017, s. 

69). I studien anser vi denna vara hög, med motiveringen att en omfattande datainsamling 

gjorts och en genomgång och utvärdering av denna, för att så tidigt som möjligt i 

forskningsstadiet hitta relevant material för att skapa en stadig grund för referensramen som 

använts. Vi har genomgående haft studiens syfte i åtanke för att försäkra oss om att vi 

undersöker det som avses undersöka och inte frångår studiens ändamål. Vi har under hela 

studiens gång utgått ifrån och tagit stöd i studiens teoretiska referensram vid upprättandet av 

studiens samtliga kapitel. Detta har gjorts i syfte att garantera att studien byggs upp på ett 

sådant vis att överensstämmelse finns mellan det som vi observerat och referensramen. 

2.8 Källkritik 

 

Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud (2017, s. 287) har samhället 

idag bidragit till att en ökad mängd information finns tillgänglig för allmänheten. Den 

obegränsade information som existerar kan dock publiceras och delas av vem som helst. Det 

ställer krav på att forskare kritiskt bedömer tillförlitligheten och utvecklar ett skeptiskt 

förhållningssätt till det ökande informationsflödet. För att öka studiens trovärdighet är det 

viktigt att vara medveten och förhålla sig kritiskt till de källor som används (Friberg 2006, s. 

165). 

 

2.8.1 Internetkällor 
 

I studien har vi använt relevant och aktuell information inhämtad från webbsidor. 

Informationen har publicerats av multinationella revisionsbyråer, som aktivt arbetar med och 

som är väl insatta i internprissättning, samt OECD som är ett normgivande och ett etablerat 

organ verksamma inom bland annat internprissättningsområdet. Vi har även använt oss av 

Skatteverket som informationskälla till studien. Skatteverket är Sveriges statliga 

förvaltningsmyndighet med ansvar för frågor inom skatteförvaltningens hela område och 

samlar in skatter i Sverige. Skatteverket lyder under regeringen men är en fristående 

myndighet (Nationalencyklopedin 20186). Skatteverket har ansvar för att regler för 

internprissättning efterföljs och därför är Skatteverket en relevant informationskälla för vår 

studie. “The Big 4” innefattar de mest etablerade revisionsbyråerna Deloitte, EY, KPMG och 

PwC och är aktörer som besitter kunskap om internprissättning samt har tillgång till resurser 

inom området (Deloitte 2016, s. 3; EY 2017, s 1; KPMG 2015, s. 3; PwC 2015/2016, s. 1). Vi 

har även vägt in att “The Big 4” kan använda offentlig information i marknadsföringssyfte, 

dock består informationen i vår studie främst av fakta, statistik och undersökningar. De 

internationella revisionsbyråernas huvudsakliga syfte är att bidra med förtroende gällande den 

finansiella informationen som företag lämnar (Regeringskansliet 20167). Information 

                                                 
6 Nationalencyklopedin 2018 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/skatteverket 
7 Regeringen 2016 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/04/battre-regler-for-revisorns-skadestandsansvar/  

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/skatteverket
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/04/battre-regler-for-revisorns-skadestandsansvar/
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framtagen av revisionsbyråerna har främst använts som underlag för att ge bättre förståelse för 

läsaren. Därmed bedömer vi att informationen har bidragit med relevant och tillförlitlig 

information till studien. För att ytterligare stärka tillförlitligheten, har datum vid inhämtning 

av informationen angetts, som rekommenderats av Ejvegård (2009, s. 75). 

2.8.2 Offentliga dokument 

 

Patel och Davidson (2011, s. 67) beskriver begreppet dokument som information som har 

tryckts. Offentliga dokument enligt Friberg (2006, s. 51) innefattar bland annat lagar och 

författningar som övervägts och sammanställts av experter inom de aktuella 

kunskapsområdena. I och med att studiens syfte och forskningsfrågor innefattar lagar och 

riktlinjer för de valda länderna har offentliga dokument i stor utsträckning används för att 

kunna framföra skillnader som föreligger då länderna tillämpar olika regleringar. Som 

forskare är en central uppgift att observera att fakta som presenteras är sanningsenlig (Patel & 

Davidson 2011, s. 67). De offentliga dokument vi har valt att använda har hämtats från The 

Big 4, OECD, skattemyndigheter, samt skattelagstiftningar som vi tidigare nämnt ansetts 

utgöra trovärdiga källor. Vi har under studiens gång förhållit oss kritiskt till offentliga 

dokument genom att granska både när i tiden och var dokumentet hämtats ifrån samt gallrat 

bort det som bedömts inaktuellt eller inte trovärdigt. På så vis bedömer vi att det bidragit till 

att studiens tillförlitlighet har stärkts. 

2.8.3 Vetenskapliga tidskrifter 

 

Vetenskapliga artiklar tillför de senaste uppdateringarna på forskning om ett ämne eller 

problem (Friberg 2006, s. 47). Enligt Höst, Regnell och Runesson (2006, s. 62) är 

vetenskapliga tidskrifter utformade efter specifika bestämmelser och villkor där bland annat 

granskning före publicering förekommer. De kriterier vetenskapliga framställningar uppfyller 

är en bidragande faktor till att de upprätthåller hög tillförlitlighet. Den kunskap som experter 

inom forskningen besitter och bidrar med är en av anledningarna till att de vetenskapliga 

artiklarna håller en hög nivå (Thurén 2014, s. 111). Friberg (2006, s. 53) hävdar att sökningar 

via databaser ökar tillgången till granskat material. Artiklar som är ”peer-reviewed” är 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter och är externt granskade (Friberg 2012, s. 76).  

 

Studien baseras till stor del på vetenskapliga artiklar. Inhämtning av vetenskapliga tidskrifter 

har skett via högskolans databaser för att säkerställa att vi använder granskat material och 

därmed ökar studiens tillförlitlighet. Sökningen av vetenskapliga artiklar har begränsats till 

peer-reviewed för att säkerställa att de granskats av ämnesexperter och därmed upprätthåller 

en vetenskaplig nivå i syfte att förstärka studiens trovärdighet.  

2.8.4 Ekonomisk och juridisk kvalificerad litteratur 

 

Nyberg (2000, s. 198-199) påpekar att för ovana forskare kan det vara komplicerat att 

fastställa om böcker uppfyller tillräckligt vetenskapliga värden men menar samtidigt att 

böcker i allmänhet är pålitliga källor om de är skrivna av erkända författare. Friberg (2006, s. 

50) beskriver fackböcker som ett sätt att förmedla budskap om ett ämne och att bidra till 

kunskapsinlärning. Således utgör fackböcker ett viktigt redskap för studier. Friberg (2006, s. 

40) menar att såväl läroböcker som fackböcker som utgörs av en högskoleutbildnings 

kurslitteratur är väsentlig för att inhämta kunskap. Fackböckers auktoritet bör beaktas och för 

att säkerställa att man får tag på relevant information bör man vara uppmärksam på böckernas 

utgivningsår samt om det kan finnas nyare upplagor tillgängliga (Friberg 2006, s. 50).  
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Begreppet kvalificerad ekonomisk och juridisk kvalificerad litteratur används i samma syfte 

som Johansson (2010) i avhandlingen Substance over Form - en redovisningsrättslig studie. I 

studien har vi delvis använt böcker för att få ökad kunskap inom ämnet vilket har valts utefter 

kriterier av vetenskaplighet. Kunskapen har främst hämtats gällande forskningsprocessens 

utformning och innehåll. Under arbetsgången har vi använt de senaste upplagorna för att få 

tillgång till den senaste informationen. De har använts då de bidragit med relevant 

information till vår studie samt i de fall då informationens tillförlitlighet inte varit beroende av 

dess datering. Sammanfattningsvis har vi granskat våra källor med ett kritiskt förhållningssätt 

samtidigt som vi under studiens gång reflekterat över använd litteratur. Vidare har vi i vår 

studie använt oss av avhandlingar, vilket enligt Friberg (2012, s. 49) är en annan viktig källa 

till kunskap och som kan kategoriseras som vetenskapliga publikationer. Avhandlingar bygger 

på flera olika källor vilka kvalitetsgranskas vid olika tillfällen under processens gång och 

anses därmed ha hög tillförlitlighet (Friberg 2012, s. 49). Avhandlingar vi har använt i vår 

studie är Substance over Form - en redovisningsrättslig studie, skriven av Johansson (2010) 

samt Internationell beskattning, skriven av Dahlberg (2014).  

2.9 Etisk reflektion 

 

Enligt Holme och Solvang (1997, ss. 331-333) föreligger en begränsning för forskningens 

frihet. Den begränsning som uppstår berör etiska frågor inom studier och involverar både 

samhälle och människor, vilket överlag är förknippad med etiska problem. Vid en kvalitativ 

undersökning inom samhällsvetenskapen vars studier oftast interagerar människor ställer det 

krav på att forskaren noga överväger de etiska förutsättningar som kan uppstå (Larsson, Lilja 

& Mannheimer 2005, s. 119). Vår studie behandlar primärt dokument i form av lagtexter, 

riktlinjer samt skriftliga källor. Genom etiska ställningstaganden har vi kommit fram till att då 

vår studie håller sig på rent ekonomiskt plan och inte utgör någon interaktion med människor 

eller involverar samhälle har det funnits få etiska frågor vi behövt förhålla oss till, som annars 

kunde ha uppstått och påverkat deltagare vid tillfällen såsom observationer eller intervjuer. 

Det empiriska materialet har ingen association till varken enskilda människor eller juridiska 

personer och därav har det inte funnits några större etiska aspekter att ta hänsyn till under 

studiens gång. 
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3 Internprissättning enligt OECD, Sverige, Kina och 
Singapore 

3.1 Inledning 

 

I kapitlet sker en redogörelse för OECDs riktlinjer för internprissättning samt en 

sammanställning av respektive lands historia, anknytning till OECD och tillämpning av 

internprissättning. Detta för att skapa en grund för läsaren och för att en komparativ studie ska 

kunna genomföras senare i studien.  

3.2 Organisation for Economic Co-operation and Development  

 

OECD grundades officiellt år 1961. Det går dock att härleda organisationens existens tillbaka 

till efter andra världskrigets slut när man 1947 etablerade The Organisation for European 

Economic Cooperation (OEEC), vilka är föregångare till OECD. År 1961, med motivation av 

organisationens framgång och möjlighet att samverka globalt, växte OECD och omfattades av 

20 medlemsländer. Idag har OECD 35 medlemsländer med stor global spridning (OECD 

20188). 

 

OECD har som syfte att genom samarbete skapa tillväxt, sysselsättning och ökad 

levnadsstandard i medlemsländerna. Meningen är att medlemsländerna ska ta lärdom av 

varandra, identifiera och diskutera gemensamma ekonomiska frågor ur ett internationellt 

perspektiv vilket ska resultera i bättre underlag för nationella beslut. Samtidigt är intentionen 

att främja ekonomisk utveckling och expansion av världshandeln i såväl medlemsländer som i 

omvärlden (Svenska Ambassaden 20189). OECD har utöver samarbete med medlemsländer 

en nära samverkan med tillväxtekonomier såsom Kina, Indien och Brasilien, men även 

utvecklingsländer i Afrika, Asien, Latinamerika och Karibien. Målet uppges vara att bygga en 

starkare, renare och mer rättvis värld (OECD 201810). Kina, Indien och Brasilien, som vuxit 

fram på den globala marknaden på senare år, är tillsammans med Indonesien och Sydafrika 

organisationens viktigaste partners. Dessa länder, tillsammans med OECDs medlemsländer 

utgör 80 % av världshandeln och investeringar, vilket enligt OECD (201811) försätter 

organisationen i en roll av utmaningar som världsekonomin medför. 

3.2.1 OECDs riktlinjer för internprissättning 

 

OECDs riktlinjer för internprissättning benämns OECD Transfer Pricing Guidelines for 

Multinational Enterprises and Tax Administrations och kommer vidare i studien att benämnas 

som OECDs riktlinjer. Riktlinjerna för multinationella företag och skattemyndigheter 

upprättades år 1995 (Krtalic & Setic 2013, s. 443) och grundar sig i en OECD-rapport från 

1979 (Skatteverket 2013, s. 1473). Sedan upprättande av riktlinjerna har det vid flertalet 

tillfällen skett uppdateringar och tillägg i riktlinjerna. OECDs riktlinjer för internprissättning 

syftar till att hjälpa skattemyndigheter, i såväl medlemsländer som icke-medlemsländer, samt 

multinationella företag genom lösningar på internprissättningsfrågor som är applicerbara för 

                                                 
8 OECD 2018 http://www.oecd.org/about/membersandpartners/  
9 Svenska Ambassaden 2018 https://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/oecd-unesco/om-delegationen/sverige-

och-oecd/om-oecd/ 
10 OECD 2018 http://www.oecd.org/about/membersandpartners/ 
11 OECD 2018 http://www.oecd.org/about/history/ 

http://www.oecd.org/about/membersandpartners/
https://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/oecd-unesco/om-delegationen/sverige-och-oecd/om-oecd/
https://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/oecd-unesco/om-delegationen/sverige-och-oecd/om-oecd/
http://www.oecd.org/about/membersandpartners/
http://www.oecd.org/about/history/
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samtliga parter (OECD 2017b, s. 18). OECD försöker på ett internationellt plan förmå stater 

att avskaffa särskilt förmånlig skattelagstiftning vars syfte är att dra till sig utländska 

investerare och dra undan skatteunderlaget för andra stater (Dahlberg 2014, s. 32). 

Organisationen besitter dock inte makt att verkställa riktlinjerna i länder och därmed måste 

det i enskild nationell lag regleras för internprissättning för att länder ska kunna vidta åtgärder 

(Doupnik & Perera 2012, s. 547). Enligt OECD (2017b, s. 38) leder detta till att konflikter 

mellan myndigheter och skattebetalare minskar.  

 

OECDs riktlinjer är utformat på följande vis: 

Kapitel       Innehåll 

Kapitel I     Armlängdsprincipen 

Kapitel II    Prismetoder 

Kapitel III  Jämförbarhetsanalys 

Kapitel IV  Administrativa sätt att lösa dubbelbeskattningsfrågor 

Kapitel V   Dokumentation 

Kapitel VI  Immateriella tillgångar 

Kapitel VII     Koncerninterna tjänster 

Kapitel VIII  Kostnadsfördelningsavtal 

Kapitel IX  Omstruktureringar 

(Skatteverket 201812) 

3.2.2 Armlängdsprincipen 

 

Medlemsländer i OECD har infört armlängdsprincipen, vilket ger stor likhet i hur företag i en 

multinationell koncern och oberoende parter behandlas utifrån ett skatteperspektiv 

(Skatteverket 2012, s. 1427). Armlängdsprincipen, som är ett medel som används 

internationellt för att förhindra skatteflykt genom internprissättning, tillämpas även av icke-

medlemsländer då principen anses internationellt accepterad (Oguttu 2006, s. 138-142). 

Armlängdsprincipen anger vad som anses vara ett accepterat pris mellan närstående parter. 

Många länder har infört åtgärder som grundar sig på armlängdsprincipen för att skydda sin 

skattebas. För att följa armlängdsprincipen på ett korrekt sätt, ska priset gå i linje med det pris 

som sätts på transaktion mellan icke-närstående parter (Lohse, Riedel & Spengel 2012, s. 2). 

OECD har lagt ner mycket arbete i att konkretisera armlängdsprincipen och utarbeta 

tillämpningen av riktlinjerna, som i sin tur följs av både medlemsländer och icke-

medlemsländer. Det finns dock skillnader i hur länder anser att ett armlängdspris ska 

fastställas och vilket straff som ska ges vid bristande överenskommelse (Lohse, Riedel & 

Spengel 2012, s. 2). 

 

Tillämpningen av internprissättningsregler görs av fler än 60 skattemyndigheter och de flesta 

använder sig av armlängdsprincipen (Gao & Zhao 2015, s. 340). OECDs riktlinjer syftar till 

att vara vägledande för företag och skattemyndigheter när armlängdsprincipen ska tillämpas. 

Företag förväntas, att med hänsyn till den information som finns tillgänglig, fastställa ett 

lämpligt internpris i enlighet med armlängdsprincipen (PwC 201513). När armlängdsprincipen 

tillämpas enhetligt skapas förutsättningar att lösa frågor om internprissättning på ett 

                                                 
12 Skatteverket 2018 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/331396.html 
13 PwC 2015 https://blogg.pwc.se/taxmatters/internprissattningsovervaganden-under-bokslutstider 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/331396.html
https://blogg.pwc.se/taxmatters/internprissattningsovervaganden-under-bokslutstider
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tillfredsställande sätt, samtidigt som konflikter och dyra processer minskar (Skatteverket 

201814). Företag ska inte riskera att beskattas dubbelt i gränsöverskridande transaktioner och 

därav är det väsentligt att länder har en gemensam uppfattning om hur armlängdsprincipen 

ska tillämpas (Skatteverket 2012, s. 1427). Vilket internpris som används är av stor vikt för 

såväl företag som skattemyndigheter då intäkter och kostnader påverkas av internpriset och 

som i sin tur påverkar det beskattningsbara resultatet i det land företaget är verksamt 

(Skatteverket 201815). 

3.2.3 Prismetoder  

 
Det finns flera faktorer som påverkar valet av internprissättningsmetod för företag inom en 

koncern, därmed är det avgörande att överväga dessa faktorer. Valet påverkas såväl av 

juridiska faktorer som av politiska- och sociala faktorer men även externa- och interna 

ekonomiska faktorer (Dogan, Deran & Koksal 2013, ss. 737-738). Generellt sett baseras 

metoder för internprissättning på armlängdsprincipen och innefattar flera alternativa metoder 

vilka beror på det enskilda landets regler (Borkowski 1997, s. 322). 

 

Kapitel II i OECDs riktlinjer innehåller fem metoder för fastställandet av internpris. Av dessa 

utgör tre av dem traditionella transaktionsbaserade metoder vilka är: Comparable 

Uncontrolled Price Method (CUP), Resale Price Method (RPM), Cost Plus Method (CP) och 

resterande två utgör transaktionsbaserade vinstmetoder och är: Transactional Net Margin 

Method (TNMM) och Profit Split Method (PSM) (OECD 2010, s. 2). Dessa fem metoder 

anger hur armlängdsprincipen ska tillämpas. Länder uppmanas att instifta samtliga fem 

metoder i sina nationella lagar och tillämpa dem i överensstämmelse med OECDs riktlinjer 

för internprissättning (OECD 2010, s. 2). Vidare uppger organisationen att multinationella 

företag innehar friheten att tillämpa övriga metoder för att fastställa ett armlängdspris så länge 

armlängdsprincipen uppfylls (OECD 2017b, s. 99). 

3.2.3.1 Comparable Uncontrolled Price Method 

 

Den mest använda metoden för att fastställa ett armlängdspris anses vara CUP (Yao 2013, s. 

2). Metoden innebär att priset på varor och tjänster i en transaktion mellan närstående parter 

jämförs med priset på varor och tjänster i en transaktion mellan oberoende parter (Dogan, 

Deran & Koksal 2013, s. 736) som baseras på marknadspriser (Dalloshi 2012, s. 70). Doupnik 

och Perera (2015, s. 596) påvisar att det bästa sättet att fastställa ett armlängdspris genom 

metoden är att se till vilket pris som lämnas till en annan köpare än den inom koncernen. Om 

priset på de två transaktionerna utgör en skillnad tyder det på att armlängdsprincipen inte 

följs, vilket bör resultera i att priset på den närstående transaktionen ersätts med priset på den 

oberoende transaktionen (OECD 2010, s. 2). Metoden anses vara en särskilt lämplig när 

transaktionerna utgörs av fysiska produkter, då det ofta finns ett listpris för dessa produkter 

när de säljs mellan oberoende parter (Skatteverket 201816). 

 

 

                                                 
14 Skatteverket 2018 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/331396.html 
15 Skatteverket 2018 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.1/339227.html 
16 Skatteverket 2018 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.2/339212.html  

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/331396.html
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.1/339227.html
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.2/339212.html
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3.2.3.2 Resale Price Method 

 

RPM innebär att ett armlängdspris bestäms genom att se till försäljningspriset när en vara 

säljs vidare till ett oberoende företag. Från återförsäljningspriset görs avdrag för lämplig 

bruttovinst, vilken ska täcka kostnader inklusive vinstpålägg för en oberoende återförsäljare. 

Det belopp som därefter återstår beaktas som ett armlängdspris (Dogan, Deran & Koksal 

2013, s. 736). Denna metod uppges vara mer pålitlig än CUP vid tillfällen när jämförbarhet 

uppfylls mellan de oberoende och närstående transaktionerna i alla avseenden förutom 

gällande själva produkten. Metoden är mest lämplig vid försäljningsverksamhet (Skatteverket 

201817) och används ofta när dotterbolaget är ett försäljningsbolag som bara distribuerar 

färdiga varor (Doupnik & Perera 2015, s. 599). För att få ut ett korrekt internpris vid 

användning av RPM är den viktigaste faktorn likheten i funktion mellan 

försäljningsdotterbolaget och det oberoende bolaget. 

3.2.3.3 Cost Plus Method 

 
CP utgår från att fastställa kostnaden vid tillverkning av en vara eller tjänst. Därefter läggs ett 

vinstpåslag som motsvarar ett armlängdspris och ska följa liknande verksamheter på 

marknaden (Durst & Culbertson 2003, s. 52). Doupnik och Perera (2015, s. 599) förklarar att 

ett armlängdspris fås genom att lägga till bruttoresultatet till de produktionskostnader 

företaget har. Metoden används mest sannolikt vid tillhandahållandet av tjänster, alternativt 

vid försäljning av halvfabrikat mellan närstående parter (Skatteverket 201818). Den är som 

mest lämplig när det inte finns jämförbara oberoende transaktioner och när det säljande 

bolagets verksamhet inte bara säljer färdiga varor (Doupnik & Perera 2015, s. 599). 

3.2.3.4 Transactional Net Margin Method 

 

Enligt TNMM ska ett armlängdspris bestämmas genom att företagets rörelseresultat i en 

närstående transaktioner sätts i relation till en lämplig bas som till exempel kostnader, 

omsättning eller tillgångar (OECD 2010, s. 6; Ilie 2014, s. 11). Utifrån denna relation fås ett 

nyckeltal som innefattar en vinstmarginal, vilken i sin tur jämförs med motsvarande resultat 

från en oberoende transaktion och för att komma så nära marknadspriset som möjligt behövs 

även vidare analyser (Ilie 2014, s. 11). Metodens styrka innefattar att nettomarginaler inte 

påverkas i lika stor utsträckning av skillnader mellan produkter och funktioner samtidigt som 

en praktisk fördel är att det är tillräckligt att endast analysera ett av de närstående företagen 

(Skatteverket 201819). 

3.2.3.5 Profit Split Method 

 

Den sista metoden i OECDs riktlinjer är PSM. Metoden innebär att fastställa den 

sammanlagda vinsten inom koncernen som uppstår i en viss transaktion genom samverkan 

mellan två eller flera koncernföretag (Hammami & Frein, 2014, s. 245). Därefter delas den 

sammanlagda vinsten inom koncernen mellan de närstående företagen som uppnåtts genom 

samverkan (OECD 2010, s. 8). Fördelningen av vinsten sker på det sätt som går i linje med ett 

armlängdsmässigt avtal och därmed som fördelningen skulle gjorts om företagen inte varit 

närstående (Hammami & Frein, 2014, s. 245). De närstående parterna behandlas som en 

                                                 
17 Skatteverket 2018 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.2/339215.html  
18 Skatteverket 2018 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.2/339218.html 
19 Skatteverket 2018 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.2/339221.html  

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.2/339215.html
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.2/339218.html
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.2/339221.html
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ekonomisk enhet och utifrån var parts presentation, risk och anställdas nedlagda arbete, 

fastställs bidraget (Doupnik & Perera 2015, s. 600). PSM är användbar för starkt integrerade 

verksamheter eller då parterna tillför unika och värdefulla bidrag (Hammami & Frein, 2014, s. 

245).  

3.2.4 Dokumentation 

 

Kapitel V i OECDs riktlinjer berör dokumentation gällande internprissättning. Riktlinjerna 

tydliggör vilka möjliga krav skattemyndigheter kan ställa på att företag lämnar relevant 

information, det vill säga att en transaktion verkligen överensstämmer med 

armlängdsprincipen. Avsikten med riktlinjerna är att ge företag och skattemyndigheter 

vägledning i frågan om vad dokumentationen ska innehålla. I kapitlet presenterar OECD att 

dokumentation ska upprättas efter ett trestegsramverk som ska bestå av en master file, local 

file och Country-by-Country Reporting (CbCR). Master file innebär att en översiktlig 

beskrivning ska göras av hela koncernen och dess verksamhet, medan en local file innefattar 

en mer detaljerad och specifik beskrivning av varje legal enhets verksamhet (OECD 2017a, s. 

4). CbCR ska upprättas landsvis och innehålla information om koncernens inkomster och 

skatter samt hur dessa har fördelats globalt. Rapporten ska tas fram av koncerner vars 

omsättning överstiger 750 miljoner euro. Varje verksamhets skattemyndigheter ska ha inblick 

i rapporten samt bidra med ett informationsutbyte med varandra (OECD 2017a, s. 16). 

 

Enligt PwC (2015/2016, s. 4) har flera stora handelsnationer infört utförliga krav på att 

företag ska dokumentera internprissättning. De krav som ställs på att företag ska dokumentera 

internpriser har ökat i takt med de multinationella företagens expansion (Deloitte 201820). 

Expansionen har dessutom medfört nya krav på dokumentation i form av ökad revision och 

inspektion samtidigt som påföljder blivit strängare (Holtzman & Nagel 2014, s. 58). 

3.3 Internprissättning i Sverige 

 

3.3.1 Historia  
 

I Sveriges skattelagstiftning inkomstskattelagen (IL) finns bestämmelser om 

internprissättning. Skatteverket tillhandahåller vägledning som komplement till lagstiftningen 

i form av riktlinjer som rör internprissättning.  

 

Regler för internprissättning trädde ursprungligen i kraft så tidigt som 1929. Skatteverket har 

under senare år fokuserat mer på frågor om internprissättning, såsom jämförbara transaktioner 

och utgångspunkten för att bestämma ett internpris (PwC 2015/2016, s. 954). I Sverige 

prioriteras internprissättning högt och myndigheterna kan genom revisorerna fokusera på 

företagens politik inom internprissättning, vilket också resulterat i att Skatteverket gjort 

ytterligare granskningar (PwC 2015/2016, s. 953). I enlighet med både svensk och 

internationell rätt ska transaktioner mellan multinationella företag uppfylla marknadsmässiga 

villkor (KPMG 201821). I Sverige bygger reglerna för fastställandet av internpris på 

armlängdsprincipen (EY 2017, s. 1481).  

                                                 
20 Deloitte 2018 https://www2.deloitte.com/se/sv/pages/tax/solutions/Skatteradgivning/transfer-pricing-

internprissattning.html 
21 KPMG 2018 https://home.kpmg.com/se/sv/home/tjanster/skatt/internationell-beskattning/internprissattning.html 

https://www2.deloitte.com/se/sv/pages/tax/solutions/Skatteradgivning/transfer-pricing-internprissattning.html
https://www2.deloitte.com/se/sv/pages/tax/solutions/Skatteradgivning/transfer-pricing-internprissattning.html
https://home.kpmg.com/se/sv/home/tjanster/skatt/internationell-beskattning/internprissattning.html
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3.3.2 Anknytning till OECD 

 

Regelverket för internprissättning i Sverige är baserat på OECDs framtagna riktlinjer för 

internprissättning (Skatteverket 201822). Sverige är ett av de 18 ursprungsländer som gick 

med när OEEC först bildades 1948, för att sedan år 1961 bli OECD (OECD 201823). Som 

medlem har Sverige antagit organisationens riktlinjer för internprissättning. Sverige deltog i 

ett OECD projekt och bidrog därigenom i att stödja utvecklingsländer som ville stärka 

alternativt implementera regler om internprissättning (OECD 201324). Detta i syfte att 

identifiera, diskutera och analysera problem, samt främja politik inom området. För att finna 

lösningar på problematik som uppstår inom internprissättning, vänder sig Sverige och OECDs 

övriga 34 medlemsländer ideligen till varandra. Sedan OECD bildades har det nationella 

välståndet, beräknad i BNP per invånare, i medlemsländerna haft en kraftig ekonomisk 

utveckling (OECD 201825).  

3.3.3 Armlängdsprincipen  

 

Regelverket för internprissättning i Sverige bygger på en OECD-standard och grundar sig på 

armlängdsprincipen (Skatteverket 201826). Armlängdsprincipen i svensk rätt uttrycks genom 

korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL. Korrigeringsregeln tillämpas i syfte att justera resultatet i 

en näringsverksamhet när det medfört ett för lågt resultat i Sverige på grund av att ett avtal 

upprättats, som avviker från ett som skulle ha upprättats om oberoende parter hade avtalat 

(Skatteverket 201827). Skatteverket använder sig av OECDs riktlinjer i frågor som rör 

internprissättning, eftersom den svenska korrigeringsregeln endast innefattar en övergripande 

reglering. Det finns dessutom ingen omfattande rättspraxis från Högsta förvaltningsdomstolen 

som kan användas som vägledning (Skatteverket 2012, s. 1427). 

3.3.4 Prismetoder  

 

I Sverige ska ett armlängdspris, i enlighet med OECDs riktlinjer, utgöras av det pris som 

betalas mellan icke-närstående parter i en likvärdig situation (PwC 2015/2016, s. 959). Det 

finns fem prismetoder för internprissättning till hjälp för att avgöra om villkoren mellan 

närstående företag överensstämmer med armlängdsprincipen. När den mest lämpliga 

prismetod ska identifieras måste det enskilda fallet beaktas, ingen metod är passande i 

samtliga fall (Skatteverket 201828). Skatteverket föredrar att en av de tre traditionella 

transaktionsbaserade metoderna CUP, RPM och CP används i de fall då samtliga metoder är 

lämpliga för att fastställa ett armlängdspris (PwC 2015/2016, s. 959). Om flera av metoderna 

kan användas på samma försvarliga sätt uppger Skatteverket (201829) att CUP är att föredra, 

vilket är den metod som baseras på marknadspriset. TNMM och PSM, som är de två metoder 

som räknas till de transaktionsbaserade vinstmetoderna, rekommenderas att använda först då 

                                                 
22 Skatteverket 2018 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.2/331396.html 

23 OECD 2018 http://www.oecd.org/general/organisationforeuropeaneconomicco-operation.htm 

24 OECD 2018 http://www.oecd.org/ctp/tax-global/sub-group-transfer-pricing-2013.htm 

25 OECD 2018 http://www.oecd.org/about/history/http://www.oecd.org/about/history/ 
26 Skatteverket 2018 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/internationellt/internprissattning.4.3dfca4f410f4fc63c86800059

82.html 
27 Skatteverket 2018 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.1/331394.html 
28 Skatteverket 2018 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.1/339209.html 
29 Skatteverket 2018 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.1/339212.html 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.2/331396.html
http://www.oecd.org/general/organisationforeuropeaneconomicco-operation.htm
http://www.oecd.org/ctp/tax-global/sub-group-transfer-pricing-2013.htm
http://www.oecd.org/about/history/
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/internationellt/internprissattning.4.3dfca4f410f4fc63c8680005982.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/internationellt/internprissattning.4.3dfca4f410f4fc63c8680005982.html
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.1/331394.html
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.1/339209.html
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.1/339212.html
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ingen av de traditionella transaktionsbaserade metoderna är lämpliga (PwC 2015/2016, s. 

959). Hittills i svensk rättspraxis är det inte många fall som berör hur prismetoder ska väljas 

eller tillämpas. Frågor angående val och tillämpning av prismetoder har dock ökat sedan år 

1995 när OECD introducerade sina riktlinjer (Skatteverket 201830). 

3.3.5 Dokumentation  

 

Åtgärder mot skatteflykt är något regeringen i Sverige ständigt arbetar med för att förhindra 

skattefusk. Nya regler för informationsutbyte och dokumentation vid internprissättning trädde 

i kraft 1 april 2017 (Regeringen 201631). Detta innebar att OECDs riktlinjer avseende 

dokumentation av internprissättning och CbCR infördes i svensk lagstiftning (PwC 201832). 

Dokumentationsskyldighet finns reglerat i 39 kap. 15-16 §§ Skatteförfarandelag (SFL). Lagen 

uppger syftet med internprissättning och vilka som är skyldig att upprätta dokumentation. 

Enligt 39 kap. 16b § SFL ska dokumentationen bestå av två delar; en koncerngemensam- och 

en företagsspecifik del. 9 kap. 9-19 §§ Skatteförfarandeförordning (SFF) innehåller mer 

specifika regler kring den koncerngemensamma- och företagsspecifika delen.  

De nya reglerna om CbCR går att finna i 33a kap. 6 § SFL, och innebär att stora 

multinationella koncerner vars intäkter överstiger 7 miljarder kronor under föregående 

räkenskapsår ska upprätta CbCR årligen. Företagen är skyldiga att redovisa särskilda 

uppgifter om sin verksamhet för varje skattejurisdiktion de är verksamma i (PwC 201833). 

Syftet är att skattemyndigheter ska få bättre underlag för att utvärdera internprissättningen för 

multinationella företag (Regeringen 201634).  

3.4 Internprissättning i Kina 

3.4.1 Historia  

 

Tidigt under 1990-talet påbörjades skattereformen i Kina och innefattade att främja 

privatisering, utländsk investering och entreprenörskap för att öka den ekonomiska 

utvecklingen samt internationella aktiviteter (Ng 2010, ss. 49-50). Den ökande tillväxten på 

de asiatiska marknaderna har i snabb takt gjort Kina till en ekonomisk stormakt (Wang 2007, 

s. 278). År 1991 infördes skattelagstiftningen Income Tax Law of the People’s Republic of 

China for Enterprises with Foreign Investments and Foreign Enterprises som reglerar 

internprissättning (Chan & Chow 1997, s. 87; Ng 2010, s. 50). Skattelagstiftningen har 

därefter ändrats och uppdaterats av den kinesiska regeringen och skattemyndigheten (Ng 

2010, s. 50). 

 

Den 1 januari 2008 blev Kinas skattelagstiftning en förenad lag vid namn Enterprise Income 

Tax (EIT) lagen, efter att ha varit uppdelad i två delar där den ena berörde utländska 

investeringsföretag och den andra inhemska företag (Ng 2010, s. 50). EIT är instiftat av 

                                                 
30 Skatteverket 2018 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.1/339227.html 
31 Regeringskansliet 2018 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/10/regeringen-foreslar-nya-regler-for-

informationsutbyte-och-dokumentation-vid-internprissattning/          
32 PwC 2018 https://blogg.pwc.se/taxmatters/riksdagen-antar-nya-regler-for-internprissattningsdokumentation-och-land-for-

land-rapportering      
33 PwC 2018 https://blogg.pwc.se/taxmatters/riksdagen-antar-nya-regler-for-internprissattningsdokumentation-och-land-for-

land-rapportering       
34 Regeringskansliet 2018 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/10/regeringen-foreslar-nya-regler-for-

informationsutbyte-och-dokumentation-vid-internprissattning/          

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.1/339227.html
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/10/regeringen-foreslar-nya-regler-for-informationsutbyte-och-dokumentation-vid-internprissattning/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/10/regeringen-foreslar-nya-regler-for-informationsutbyte-och-dokumentation-vid-internprissattning/
https://blogg.pwc.se/taxmatters/riksdagen-antar-nya-regler-for-internprissattningsdokumentation-och-land-for-land-rapportering
https://blogg.pwc.se/taxmatters/riksdagen-antar-nya-regler-for-internprissattningsdokumentation-och-land-for-land-rapportering
https://blogg.pwc.se/taxmatters/riksdagen-antar-nya-regler-for-internprissattningsdokumentation-och-land-for-land-rapportering
https://blogg.pwc.se/taxmatters/riksdagen-antar-nya-regler-for-internprissattningsdokumentation-och-land-for-land-rapportering
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/10/regeringen-foreslar-nya-regler-for-informationsutbyte-och-dokumentation-vid-internprissattning/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/10/regeringen-foreslar-nya-regler-for-informationsutbyte-och-dokumentation-vid-internprissattning/
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Nationella Folkkongressen, vilket är det högsta lagstiftande organet i Kina (Deloitte 2017, s. 

2). Kinas regelverk för internprissättning regleras i EIT.  Mer specifika beskrivningar av EIT 

är framtagna i form av riktlinjer och finns i Detailed Implementation Regulation (DIR) (PwC 

2013/2014, s. 328). De artiklar som berör internprissättning står skrivna under kapitlet Special 

Tax Payment Adjustment i EIT (Deloitte 2017, s. 15). Skattelagstiftningen avseende 

internprissättning i Kina har utvecklats till att bli mer organiserad och rör sig mot 

internationella standarder. Mer specifikt har regler om internprissättning i Kina utvecklats till 

att närma sig OECDs riktlinjer och internationella principer. Det finns dock områden inom 

Kinas internprissättning som avviker från detta. Kina har mer krävande krav på 

dokumentering än flera andra länder (Ng 2010, s. 55).       

3.4.2 Anknytning till OECD 

 

Kina har sedan mitten av 1990-talet utvecklat ett starkt samarbete med OECD och är idag 

nyckelpartner till OECD. Som nyckelpartner bidrar Kina aktivt till organisationens arbete 

kring ett mer transparent skattesystem, makroekonomisk övervakning, vetenskap och teknik, 

handel, investering och jordbrukspolitik (OECD 2017, s. 1). Under 2016 har det skett en 

mängd genombrott vilket ytterligare har stärkt samarbetet mellan OECD och Kina. Kinas 

samverkan i forumet för Internationella Ekonomiska Samarbeten och Beslutsfattande har 

spelat en stor roll i detta. Kinas engagemang i OECD möjliggör även en mer global och 

harmoniserad reglering gällande bland annat internprissättning (OECD 2017, s. 1). Trots att 

Kina inte är medlem i OECD, samarbetar Kina med organisationen i en rad olika politiska 

frågor (Deloitte 2017, s. 1; PwC 2013/2014, s. 328).  

3.4.3 Armlängdsprincipen  

 

Regelverket för internprissättning i Kina följer generellt OECDs riktlinjer gällande 

armlängdsprincipen (Tianlong 2016, ss. 651-652). Artikel 41 i EIT innehåller 

armlängdsprincipen, vilken Kina använder som den vägledande principen för 

internprissättning samt möjliggör för skattemyndigheten State Administration of Taxation 

(SAT) att korrigera beskattningsbar inkomst för att skydda landets skattebas. Korrigering kan 

uppstå om närstående företags internprissättning inte speglar en armlängds avstånd och 

därmed strider mot armlängdsprincipen (Li 2006, s. 24). Priserna kan då justeras av SAT till 

marknadspriser eller till ett pris för liknande produkter eller service (PwC 2013/2014, s. 328). 

SAT har auktoritet att granska företags finansiella rapporter och register, försäljnings- och 

inköpsavtal samt andra relevanta dokument (Li 2006, s. 24).  

3.4.4 Prismetoder  

 

I artikel 111 i DIR presenteras lämpliga metoder för internprissättning. Det listas fem 

metoder, CUP, RPM, CP, TNMM och PSM, som samstämmer med de som förespråkas av 

OECD, samt uppges som sjätte punkt att övriga metoder som överensstämmer med 

armlängdsprincipen även anses lämpliga (PwC 2013/2014, s. 334). Det finns ingen speciell 

rangordning som rekommenderas vid val av dessa metoder, istället beskrivs det i artikel 41 i 

EIT att man bör använda den bästa metoden vid val av internprissättningsmetod, således den 

bäst lämpade för det specifika företagets förutsättningar (Deloitte 2017, s. 13). Enligt Ng 

(2010, s. 53) kommer SAT vid granskning av företags metodval och genomförda 

transaktioner överväga omständigheter och risker. Således krävs att företag granskar dessa 

faktorer vid metodvalet för att säkerställa att den accepteras av SAT, samt för att undvika 
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misstänksamhet kring att närstående företag inte följer armlängdsprincipen och därmed blir 

föremål för granskning (Ng 2010, s. 56).   

3.4.5 Dokumentation  

 

Kina har under de senaste tio åren genomgått en utveckling i hög takt gällande krav på 

dokumentation av internprissättning. Från att i princip inte haft några formella krav på 

dokumentation fram till 2008 var Kina ett av de första länderna att i lokal lagstiftning införa 

OECDs nya riktlinjer för dokumentation (Riedl & Steinbach 2017, s. 171).  

 

För att förbättra och fortsätta modernisera lagstiftningen kring internprissättning har Kinas 

skattemyndighet kontinuerligt utfärdat Circulars, vilket innebär administrativa lagar. År 2016 

utfärdade Kinas skattemyndighet en ny reglering, Bulletin 42, vilket ersatte den senaste lagen 

Circular 2 gällande dokumentation (Deloitte 2017, s. 15). Bulletin 42 förhåller sig mestadels 

efter OECDs trestegsramverk för dokumentation innehållande master file, local file och 

CbCR (Riedl & Steinbach 2017, s. 171). Inhemska företag i Kina som ingår i en koncern vars 

intäkter överstiger 5.5 miljarder RMB under det senaste räkenskapsåret ska upprätta CbCR 

(SAT 2016, s. 3). CbCR går helt i linje med OECDs rekommendationer och innebär att Kina 

utbyter information med andra skattejurisdiktioner (EY 2016, s. 2).  

 

Det finns dock signifikanta skillnader mellan Bulletin 42 och OECDs riktlinjer (Riedl & 

Steinbach 2017, s. 171). Bulletin 42 skiljer sig på så vis att dokumentationsreglerna är mer 

omfattande än de som återfinns i OECDs riktlinjer (EY 2016, s. 3). Utöver OECDs 

trestegsramverk för dokumentation, som även återfinns i Bulletin 42, måste skattebetalare i 

Kina lämna ytterligare information som komplement till local file. Informationen inbegriper 

en värdekedjeanalys, detaljer om platsspecifika fördelar och uppgifter om koncerninterna 

tjänster. Vidare reglerar Bulletin 42 en special issue file samt ett ökat antal formulär om 

närståendes transaktioner som ska inlämnas. Kraven på information om dokumentation i 

Bulletin 42 sträcker sig längre än den som förväntas av OECDs riktlinjer (Riedl & Steinbach 

2017, s. 171). 

3.5 Internprissättning i Singapore 

3.5.1 Historia 

  

Fram till 1963 var Singapore en brittisk koloni och efter att ha tillhört Malaysia blev 

Singapore en självständig nation först 1965 (Library of Congress 2006, s. 2-4). Svenska 

Ambassaden i Singapore (201835) uppger att skattesystemet är ett välutvecklat och reglerat 

system. Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) är namnet på skattemyndigheten i 

Singapore och inkomstskattelagstiftningen benämns vid namn Income Tax Act (ITA).  

 

Internprissättning regleras i ITA och ger därmed möjlighet för IRAS att korrigera 

internprissättningen i de fall enlighet med armlängdsprincipen saknas (EY 2015/2016, s. 289). 

Internprissättning infördes i lagen 2009 genom att armlängdsprincipen kom i uttryck i ITA i 

avsnitt 34D. IRAS påstår dock att armlängdsprincipen ständigt har använts genom Singapores 

skatteavtal och att det sträcker sig långt bak i tiden. Utfärdandet av lagstiftningen avspeglar 

                                                 
35 Svenska Ambassaden i Singapore 2018 

http://udweb202.ud.episerverhosting.com/svSE/Ambassader/Singapore/Landfakta/Gora-affarer-i-Singapore/Skatter/ 

http://udweb202.ud.episerverhosting.com/sv-SE/Ambassader/Singapore/Landfakta/Gora-affarer-i-Singapore/Skatter/
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IRAS behov av tydlighet gällande ståndpunkten i frågan. Vidare hade andra länder i regionen 

utvecklat regler gällande internprissättning vid den här tiden (EY 201536). 

 

Första upplagan av riktlinjer för internprissättning i Singapore kom år 2006. Riktlinjerna 

publicerades mer än ett årtionde efter OECDs riktlinjer för internprissättning som kom 1995 

(EY 201537). Efter att första upplagan publicerades var uppdateringstakten låg och det dröjde 

omkring nio år till publicering av den andra upplagan år 2015. Utifrån nuvarande 

uppdateringstakt, konstateras att internprissättning är ett skatteområde som IRAS fokuserar på 

i allt större utsträckning och därmed finns förväntningar om att det i fortsättningen kommer 

att ske ökade satsningar för att armlängdsprincipen ska följas (PwC 2016, s. 1). Den 23 

februari 2018 publicerade IRAS (2018) den femte upplagan. Några av de huvudsakliga 

förändringarna som skett är utökad vägledning om armlängdsprincipen och tonvikt på risker, 

ytterligare informationskrav vilket ska inbegripas i dokumentationen för internprissättning 

(EY 201738). IRAS strategi är att uppdatera vägledning för internprissättning regelbundet, 

generellt sett på årsbasis, vilket de senaste årens uppdateringar återspeglat. Anledningen till 

detta är för att få en överensstämmelse med den internationella skatteutvecklingen och 

accepterade metoder (PwC 2017, s. 1). 

3.5.2 Anknytning till OECD 

 

Singapore är varken medlem eller nyckelpartner till OECD men följer ändå OECDs riktlinjer 

för internprissättning (OECD 201839). Trots att Singapore har valt att efterfölja OECDs 

riktlinjer har de varit noga med att inte ge efter i för hög utsträckning för de krav som ställdes. 

Detta då en för snabb eller hög grad av liberalisering riskerade att leda till inhemska problem 

gällande integritet för bolagen som verkar i Singapore (Pheny & Wong 2011, s. 29).  

 

Singapore är en stor aktör i det asiatiska stillahavs-områdets finansiella centrum och är en 

framstående konkurrent till flera utländska investeringsfonder. Därmed utgjorde Singapore 

och dess aktivitet i området föremål för OECD att sätta press på landet att liberalisera 

information om sina skatter genom bland annat hot om sanktioner (Pheny & Wong 2011, s. 

32). Genom att regelbundet uppdatera riktlinjer för internprissättning underlättas 

anpassningen till den internationella skatteutvecklingen och accepterade metoder (PwC 2017, 

s. 1).  

3.5.3 Armlängdsprincipen   

 

Armlängdsprincipen fastställs i sektion 34D i ITA (PwC 2017, s. 1). Singapores riktlinjer för 

armlängdsprincipen liknar i stor utsträckning OECDs riktlinjer för internprissättning (IRAS 

2018, Part I, 4.8). Skillnaden mellan IRAS och OECDs riktlinjer är att IRAS rekommenderar 

att skattebetalare tillämpar ett trestegs-tillvägagångssätt för att använda armlängdsprincipen 

när de utför transaktioner med närstående parter (IRAS 2018, Part I, 5.12). IRAS uppger att 

vinster ska beskattas där den ekonomiska aktiviteten har uppstått, vilket försäkras genom en 

grundlig reglering av internprissättning (IRAS 2018, s. 11). I de fall skattebetalarna inte följer 

                                                 
36 EY 2015 http://www.ey.com/sg/en/services/tax/ey-yatt-issue-4-2015-the-evolution-of-transfer-pricing-in-singapore 
37 EY 2015 http://www.ey.com/sg/en/services/tax/ey-yatt-issue-4-2015-the-evolution-of-transfer-pricing-in-singapore 
38 EY 2017 http://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/alert--singapore-tax-authorities-release-2017-transfer-

pricing-guidelines 
39 OECD 2018 http://www.oecd.org/about/membersandpartners/ 

http://www.ey.com/sg/en/services/tax/ey-yatt-issue-4-2015-the-evolution-of-transfer-pricing-in-singapore
http://www.ey.com/sg/en/services/tax/ey-yatt-issue-4-2015-the-evolution-of-transfer-pricing-in-singapore
http://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/alert--singapore-tax-authorities-release-2017-transfer-pricing-guidelines
http://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/alert--singapore-tax-authorities-release-2017-transfer-pricing-guidelines
http://www.oecd.org/about/membersandpartners/
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armlängdsprincipen eller undervärderar vinster, kommer IRAS justera vinsten i enlighet med 

ITA (IRAS 2018, Part I, 4.5).  

3.5.4 Prismetoder 

 

Singapore använder sig av OECDs riktlinjer som vägledning gällande 

internprissättningsmetoder för multinationella företag och skattemyndigheter (IRAS 2018, 

Part I, 4.8). De fem metoderna består av CUP, RPM, CP, TNMM och PSM (IRAS 2018, Part 

I, 4.8) och samstämmer med de metoder OECD förespråkar. Skattebetalarna i Singapore har 

möjlighet att välja andra lämpliga metoder alternativt kombinera flera olika metoder för att 

följa armlängdsprincipen, dock måste detta dokumenteras i enlighet med IRAS riktlinjer för 

dokumentation (IRAS 2018, Part I, 5.104). Generellt sett förespråkar IRAS de traditionella 

transaktionsbaserade metoderna, CUP, RPM och CP, framför de transaktionsbaserade 

vinstmetoderna, TNMM och PSM (IRAS 2018, Part I, 5.102). Däribland uppger IRAS att 

CUP är det mest direkta sättet för att tillämpa armlängdsprincipen och bör i allmänhet 

föredras framför andra metoder. Metoden lämpar sig dock inte om inte jämförbara 

transaktioner med oberoende parter finns och när skillnaderna inte kan justeras (IRAS 2018, 

Part I, 5.61). Vidare görs hänvisningar till att valet av metod ska baseras på den som är mest 

lämplig och ger det resultat som i högsta grad är relevant. Därmed ska valet bero på 

omständigheterna i det enskilda fallet och är upp till varje företag att bedöma (IRAS 2018, 

Part I, 5.103). 

3.5.5 Dokumentation  

 

Dokumentationskrav på internprissättning infördes i Singapore 2015 och innefattades i 

utgivning av den andra upplagan av riktlinjer för internprissättning (PwC 2016, s. 1). 

Dokumentation ska förberedas, uppdateras och styrka att armlängdsprincipen tillämpats 

mellan närstående transaktioner (IRAS 2018, Part I, 6.1). Dokumentationen ska organiseras 

på grupp- och enhetsnivå, där information på gruppnivå utgör en översikt av koncernens 

verksamheter som är väsentliga i affärsverksamheten i Singapore medan enhetsnivå svarar för 

detaljerad information om verksamheter och närstående transaktioner i Singapore (IRAS 

2018, Part I, 6.19). 

  

Singapore införde OECDs riktlinjer innefattande dokumentation för internprissättning 2016. 

CbCR började gälla från 1 januari 2017 och en detaljerad E-tax guide om CbCR-krav har 

tagits fram av IRAS som gäller för multinationella företag med konsoliderade intäkter 

överstigande 1,125 miljoner SGD (IRAS 2017, e-Tax guide, 3.3b). Vidare har IRAS 

presenterat att nya dokumentationsregler träder i kraft i nationell lag 2019. Detta innebär att 

skattebetalare som uppfyller särskilda villkor är skyldiga att förbereda dokumentation som går 

i enlighet med landets skattelagstiftning. Samtidigt uppmanar IRAS skattebetalare som inte 

berörs av dessa krav att upprätta dokumentation om internprissättning för att bättre hantera de 

risker som finns med internprissättning (IRAS 201840).  

                                                 
40 IRAS 2018 https://www.iras.gov.sg/irashome/Businesses/Companies/Working-out-Corporate-Income-

Taxes/Specific-topics/Transfer-Pricing/Introduction-to-Transfer-Pricing/ 

https://www.iras.gov.sg/irashome/Businesses/Companies/Working-out-Corporate-Income-Taxes/Specific-topics/Transfer-Pricing/Introduction-to-Transfer-Pricing/
https://www.iras.gov.sg/irashome/Businesses/Companies/Working-out-Corporate-Income-Taxes/Specific-topics/Transfer-Pricing/Introduction-to-Transfer-Pricing/
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4 Teoretisk referensram 

4.1 Inledning 

 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som ligger till grund för att besvara 

studiens syfte och hypotes. I kapitlet sker en redogörelse för de underliggande teorier och 

modeller som används som verktyg vid analys av empirin. Syftet med kapitlet är således att 

ge läsaren en insikt i de teorier och modeller som är av betydelse för studiens förståelse och 

utförande. 

4.2 Kulturella dimensioner  

4.2.1 Hofstedes kulturella dimensioner 

 

Hofstede (1984, ss. 83-84) har utvecklat en modell med fyra kulturella dimensioner i syfte att 

skildra kultur i länder. Kultur definieras på följande vis av Hofstede (1984, s. 82), “Culture is 

the collective programming of the mind which distinguishes the members of one group or 

society from those of another”. Modellen framtagen av Hofstede möjliggör en jämförelse 

mellan nationer för att beskriva kulturella skillnader (Hofstede 1984, s. 85). Soares, 

Farhangmehr och Shoham (2007, s. 280) hävdar att modellen är användbar för att formulera 

hypoteser då studier utgörs av en komparativ tvärkulturell undersökning. Tsakumis, Curatola 

och Porcanos (2007, s. 132) framhäver att internationella skatteflyktsnivåer kan förklaras på 

ett relevant sätt genom Hofstedes kulturella dimensioner. Vidare poängterar Richardson 

(2008, s. 68) att kultur, såsom definierad av Hofstede, är av betydelse för att underlätta 

förståelse kring internationell skatteflykt.    

 

Nedan beskrivs de fyra kulturella dimensionerna enligt Hofstede (1984, ss. 83-84).  

 

Hög- kontra låg maktdistans innebär till vilken grad vilken människor accepterar stora 

respektive små skillnader i makt mellan varje steg i ett samhälles hierarki. Råder hög 

maktdistans innebär det att underställda är beroende av högre makter medan om 

maktdistansen är låg så råder ett motsatt förhållande (Hofstede 1984, s. 83). 

  

Individualism kontra kollektivism beskriver i vilken grad ett samhälle förespråkar och 

underlättar varierande grad av styrka gällande sociala förbindelser mellan människor 

(Hofstede 1984, s. 83). I samhällen som kännetecknas av hög grad av individualism finns ofta 

en förväntan individens autonomi och dennes ansvar att ta hand om sig själv medan motsatsen 

utmärks av hög grad av kollektivism och innehar ofta stark sammanhållning mellan individer 

eller grupper och det finns en kultur av ömsesidig lojalitet (Hofstede & Bond 1984, s. 419). 

  

Maskulinitet kontra femininitet karaktäriseras av nivån av skillnader mellan könen i ett 

samhälle och graden av acceptans och normalisering kring ett antal drag vilka kopplas till 

maskulinitet kontra femininitet. Maskulinitet definieras som självförverkligande, bestämdhet 

samt materiellt orienterad framgång. Femininitet beskrivs som mer tillbakadragande, 

ömsinthet samt starka band till förhållanden (Hofstede 1984, s. 84). 

 

Starkt- kontra svag osäkerhetsundvikande beskriver ”den utsträckning som människorna i en 

kultur känner sig hotade av tvetydliga eller okända situationer” (Hofstede & Bond 1984, s. 
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419). Denna dimension utgörs av uttryck som nervositet, behov av förutsägbarhet och stress 

inför det okända och dess motsatser (Hofstede 1984, s. 83). 

4.2.2 Grays ramverk för redovisningsvärden kopplat till kulturella dimensioner 

 

Gray (1988, s. 6) har byggt vidare på Hofstedes modell genom att utveckla fyra dimensioner 

som utgörs av åtta principer och består av motsatspar. Grays ramverk, vilket har sin 

utgångspunkt i Hofstedes (Hofstede, 1984) forskning om kulturella dimensioner, används i 

syfte att beskriva och förklara internationella skillnader inom redovisning samt i vilken 

omfattning skillnader i redovisningen beror på kulturella dimensioner (Gray 1988, s. 5). Vår 

studie kommer utgå från en av Grays framtagna modeller för att besvara vår hypotes. Två av 

Grays fyra hypoteser kommer vara relevanta att använda för vår studie och därav presenteras 

endast dessa. Nedan finns en beskrivning av de två dimensioner ur Grays ramverk vi valt ut 

för vår studie: 

 

Konservatism kontra optimism karaktäriseras främst genom dess koppling till sekretess. Detta 

eftersom Gray (1988, s. 10) menar att sekretess och försiktighet är stark sammankopplat med 

konservatism. Det i sin tur bidrar även till inställningen kring osäkerhet. Gray tillägger att de 

länder där konservatism är den ledande inställningen oftare är osäkerhetsundvikande samt har 

generellt lägre grad av individualism (Gray 1988, s. 10). Enligt Grays definition innebär 

konservatism en mindre informationsrik och mer försiktig bedömning inom finansiell 

redovisning (Gray 1988, s. 8-10). I motsats innebär optimism en mer informationsrik och 

öppen bedömning samt mer risktagande strategier.  

 

Eftersom modellen är utformad specifikt för finansiell redovisning, finns risktagande med 

som en faktor i definitionen, alltså hur risktagande man är i sina bedömningar av nuvarande 

och framtida tillgångar och skulder i företag. Inom lagstiftningar och riktlinjer av 

internprissättning är bedömningsprocessen ytterst liten. När vi således applicerar Grays 

modell på internprissättning kommer vi därför att åsidolägga risktagande och istället fokusera 

på hur öppna och beskrivande reglerna är när vi bedömer ländernas konservatism kontra 

optimism. 

 

Sekretess kontra transparens innefattar huruvida informationen som lämnas ut av 

organisationer är redigerad, specifikt anpassad, censurerad eller transparent. Hög grad av 

sekretess innebär att organisationer bara lämnar ifrån sig viss information till allmänheten och 

behåller övrig eller annan information inom organisationen. Hög grad av transparens innebär 

mer öppenhet gällande utlämnande av information (Gray 1988, s. 8). Sekretess 

sammankopplas generellt med hög grad av osäkerhetsundvikande, hög distans till makten 

samt låg grad av individualism (Gray 1988, s. 11).  

 

Med utgångspunkt i ovanstående dimensioner resonerar Gray (1988, ss. 8-11) fram till 

följande två hypoteser: 

 

Hypotes 3 = ”Ju högre form i termer av osäkerhetsundvikande och lägre i termer av 

individualism och maskulinitet desto mer troligt är det med en högre grad av konservatism”. 

 

Hypotes 4 = ”Ju högre form i termer av osäkerhetsundvikande och maktdistans lägre i termer 

av individualism och maskulinitet desto mer troligt är det med en högre grad av sekretess”. 
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Figur 1. Grays (1988, s. 13) modell för de kulturella dimensionerna konservatism kontra optimism och sekretess 

kontra transparens kopplat till nationstillhörighet. 

 

Figur 1 är en modell framtagen av Gray (1988, s. 13). Modellen baseras på Hofstedes 

kategorisering av nationer i kulturella dimensioner och påvisar olika kulturella områdens 

utmärkande egenskap inom dimensionerna sekretess kontra transparens samt optimism kontra 

konservatism i redovisningen. Kulturens föränderlighet lyfter Johansson (2010, s. 52) genom 

att belysa hur skillnader tenderar att avta över tid, bland annat på grund av nationella företags 

verksamhet i andra länder. 

 

I Grays modell ingår Sverige i Nordic och Singapore i Asian-Colonial (Gray 1988, s. 6)41. 

Figuren illustrerar att både Sverige och Singapore är transparenta och optimistiska i sin 

redovisning, men att Sverige är en aning mer optimistiska i sitt sätt att redovisa. I Johanssons 

(2010, s. 52) studie framhävs att historiska traditioner påverkar redovisningstraditioner. De 

brittiska samväldets länder räknas till vad som i Grays modell karaktäriseras som Anglo. 

Hofstede (1984) framställde ingen indelning av Kina inom kulturella områden och därmed 

utförde Gray (1988, ss. 6-13) ingen bedömning av Kinas dimensioner. Därför har vi gjort en 

placering av Kina i denna modell utifrån Grays (1988) ramverk och hypoteser samt forskning 

om Kinas kulturella betingelser.  

 

I syfte att placera in Kina i Grays modell för dimensionerna sekretess kontra transparens och 

konservatism kontra optimism (1988, s. 13), kommer forskning gällande Kinas kultur och 

transparens genomförd av Chow, Chau och Gray (1995), samt forskning om Kinas juridiska 

historia ligga till grund för vår placering av Kina i Grays modell. Även Nobes (1998) 

klassificeringsmodell kommer att tillämpas för att ytterligare stärka vår placering.  

 

                                                 
41 Se bilaga 1. 
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Nobes (1998) teori hävdar att internationella skillnader i rapportering beror på olika syften 

med redovisningen. Nobes (1988, s. 166) menar att landets finansieringssystem är den faktor 

som har mest relevans för syftet med den finansiella rapporteringen. Nobes modell 

klassificerar länder utefter Klass A och Klass B enligt följande: 

 

 
 
Figur 2. Nobes (1988, s. 168) klassificeringsschema för att dela upp finansiella rapporteringssystemet i 

redovisningen. 

 

Utifrån klassificering, har Nobes placerat Kina i Klass B men uppger att Kina har uppvisat 

tendenser att reformera sitt system och således närma sig Klass A (Nobes 1998, ss. 180-182). 

Luney (1989, ss. 139-141) belyser även Kinas historiskt juridiska likheter med Tyskland. 

Kina har starkt influerats av tysk juridisk tradition i formerandet av sina egna lagar, vilket 

bland annat signifieras av en liknande civil law; att lagarna är generella och bygger på 

principer om ärlighet och “god tro”. Luney (1989, s. 135) poängterar dock att de två ländernas 

lagsystem inte står på helt snarlika grunder då Kina, till skillnad från Tyskland, kombinerat de 

tyska grundtankarna med en socialistisk ideologi.  

 

Chow, Chau och Gray (1995, ss. 34-37) argumenterar att såväl hög grad av långsiktighet, 

kollektivism och osäkerhetsundvikande samt låg grad av maskulinitet är signifikant för den 

kinesiska kulturen. Kina är även generellt sett försiktiga inom redovisning och specifikt 

gällande införandet av nya redovisningsstandarder. Dessutom påpekar Gray (1984, s. 11) att 

länder med kontinentaleuropeisk redovisningstradition, i detta fall, tysk redovisningstradition, 

Germanic, tenderar att ha en lägre detaljnivå i sin redovisning. I linje med Grays (1988, s. 10) 

tredje hypotes, leder dessa fakta till slutsatsen att, på skalan konservatism kontra optimism, 

bör Kina placeras utifrån hög grad av konservatism och kombinerat med Nobes diskussion om 

dess socialistiska tradition, än längre ut på skalan konservatism än Tyskland. Chow, Chau och 

Gray (1995, ss. 34-35) hävdar ytterligare att maktens distans är hög samt att det är låga krav 

på upplysningar inom kinesisk redovisning. I linje med Grays (1988, s. 11) hypotes 4, bör 

därför Kina placeras in med hög grad av sekretess på skalan sekretess kontra transparens. Mot 

denna bakgrund placerar vi således Kina relativt nära Germanic i Grays modell, men aningen 

längre ut på den konservativa skalan. Detta innebär sammanfattningsvis att Kina, i sin 

redovisning är benägna att ha hög sekretess samt vara konservativa.  
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Figur 3. Vår placering av Kina i Grays modell (Gray 1988, s. 13) med utgångspunkt i forskning om Kinas 

kulturella betingelser. 
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4.3 Institutionell teori  

 

Institutionell teori har blivit allt mer framträdande som en populär och kraftfull förklaring för 

både individuella och organisatoriska handlingar (Dacin, Goodstein & Scott 2002, s. 45). 

Teorin baseras på ett antagandet att institutioner är sociala konstruktioner. Dessa institutioner 

skapas genom att människor konstruerar dem i socialt samspel och de förekommer genom en 

form av social överenskommelse om institutionernas existens och innebörd (Eriksson-

Zetterquist 2009, s. 7). Institutionell teori förklarar hur en del organisationsstrukturer 

adopteras och hur organisationer väljer redovisningsprinciper för att betraktas som legitima 

(Deegan & Unerman 2011, ss. 360-361). Teorin handlar huvudsakligen om organisationers 

omgivning, effekter av utomstående påtryckningar samt hur organisationer behandlar dessa 

påtryckningar i praktiken. För att organisationer ska överleva, måste de integrera med sin 

omgivning (Broadbent, Jacobs & Laughlin 2001, s. 568).  

 

En konsekvens av att anpassa organisationen utefter samhället och dess påtryckningar, är att 

organisationsstrukturer tenderar att bli mer likvärdiga, då majoriteten av organisationerna 

anpassar sig efter samma utanförliggande strukturer. Detta kommer sig av att de 

påtryckningar som finns leder till att avvikningar från accepterade organisationsstrukturer 

riskerar att leda till legitimitetsproblem (Deegan & Unerman 2011, ss. 360-362). 

Organisationer som kopierar eller implementerar liknande organisationsstrukturer för att 

kunna erhålla och förbättra legitimiteten kommer inte nödvändigtvis att innebära bättre 

prestationer för företaget (DiMaggio & Powell 1983, s. 148). När ett fält har etablerats och det 

finns ett tydligt paradigm för detta fält uppstår det, nästan oundvikligen, en form av 

homogenisering bland organisationer (DiMaggio & Powell 1983, s. 148; Eriksson-Zetterquist 

2009, s. 78). 

 

Förklaringar till varför organisationer har blivit allt mer homogena kan förstås genom de 

isomorfiska processerna (DiMaggio & Powell 1983, s. 157). Isomorfism kan beskrivas som 

en process vilken tvingar en enhet inom en population att efterlikna andra enheter som verkar 

inom samma fält (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 78). Inom den institutionella isomorfismen 

finns det tre processer vilket delas in i följande; tvingande-, mimetisk-, och normativ 

isomorfism (DiMaggio & Powell 1983, s. 150; Eriksson-Zetterquist 2009, s. 78). Studien 

kommer endast att behandla tvingande- och mimetisk isomorfism, då de två processerna är 

mest relevanta för att besvara studiens forskningsfrågor.  

4.3.1 Tvingande isomorfism 

 

Tvingande isomorfism innebär att både formella och informella påtryckningar sker i 

organisationer. Primärt kommer dessa påtryckningar från aktörer vilka har betydande roller 

samt kulturella förväntningar från samhället (Broadbent, Jacobs & Laughlin 2001, s. 509; 

DiMaggio & Powell 1983, s. 150). I en del fall är direkta förändringar av strukturer kopplade 

till statens beslut, vilket kan påverka organisationer som måste efterfölja dessa nya 

lagstiftningar. Påtryckningar kan således ske via direkt övertalning men även via inbjudan att 

samverka på mer informella vis (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 79). DiMaggio och Powell 

(1983, s. 150) påpekar att dessa sorts påtryckningar inte behöver vara av direkt tvingande 

karaktär utan istället mer indirekt tvingande genom att de uppfattas som nödvändiga eller 

oundvikliga på grund av deras karaktärsdrag. På så vis blir organisationer inom samma fält, 

med ökade standardiserade förhållningssätt och liknande externa påtryckningar, allt mer 

homogena.  
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4.3.2 Mimetisk isomorfism 

 
Mimetisk isomorfism kommer sig främst av en osäkerhet som uppmuntrar imitation istället 

för att en tvingande kraft pressar fram homogenisering (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 79). 

Osäkerhet eller ovana i situationer kommer att driva organisationer att imitera varandra, vilket 

grundar sig att organisationer försöker efterlikna andra som är mer framgångsrika än dem 

själva inom sitt fält (Broadbent, Jacobs & Laughlin 2001, s. 509; Eriksson-Zetterquist 2009, 

ss. 79-80). Eriksson-Zetterquist (2009 s. 80) menar att mimetiska beteenden innebär en 

praktisk lösning för organisationer, eftersom de slipper resurskostnader för att finna egna 

framgångsrika koncept. Broadbent, Jacobs och Laughlin (2001, s. 509), DiMaggio och Powell 

(1983, s. 151) samt Eriksson-Zetterquist (2009, ss. 79-80) påpekar dock att processen och 

applicering av liknande strukturer kan förekomma både medvetet och omedvetet. De 

mimetiska beteendena hos organisationer sker oftast i hopp om att bli mer legitima och 

framgångsrika. 
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5 Empiri och analys 

5.1 Inledning 

 

Kapitel 5 syftar till att presentera studiens empiri och analys. Dessa presenteras i samma 

kapitel för att underlätta läsarens förståelse samt för att undvika upprepningar. Empirin ligger 

till grund för analysen och bygger på respektive länders utformning av lagtext och riktlinjer 

inom berörda områden kring internprissättning som behandlas i kapitel 3, Internprissättning 

enligt OECD, Sverige, Kina och Singapore, och kapitel 4, Teoretisk referensram. Analys 

genomförs utifrån respektive områden inom OECDs riktlinjer för att visa på likheter och 

skillnader mellan ländernas lagar samt riktlinjer och OECDs riktlinjer gällande 

internprissättning. 

5.2 Armlängdsprincipen  

 

I Sverige framgår armlängdsprincipen i skattelagstiftningen. Nedan finns ett utdrag från 14 

kap. 19 § IL. 

 
Om resultatet av en näringsverksamhet blir lägre till följd av att villkor avtalats som avviker från vad 

som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende näringsidkare, ska resultatet beräknas till det 

belopp som det skulle ha uppgått till om sådana villkor inte funnits. Detta gäller dock bara om 

1. den som på grund av avtalsvillkoren får ett högre resultat inte ska beskattas för detta i 

Sverige enligt bestämmelserna i denna lag eller på grund av ett skatteavtal, 

2. det finns sannolika skäl att anta att det finns en ekonomisk intressegemenskap mellan 

parterna, och 

3. det inte av omständigheterna framgår att villkoren kommit till av andra skäl än ekonomisk 

intressegemenskap. 

(IL 1999:1229) 

 

Den kinesiska motsvarigheten till armlängdsprincipen återfinns i följande utdrag från Kinas 

skattelagstiftning, EIT.  

 
The business transactions between Enterprises and their affiliates that reduce the taxable 

income or income of such Enterprises and their affiliates not in compliance with independent 

transaction principle, the taxation authority has the right to make an adjustment with 

reasonable methods. 

 

The cost incurred in joint development and transfer of intangible assets, or joint provision and 

acceptance of labor services by Enterprises and their affiliates shall be shared under thin 

dependent transaction principle in computing the taxable income. 

 

(EIT 2017, Chapter 6, Article 41) 

 

I Singapores skattelagstiftning, ITA, återfinns en redogörelse av armlängdsprincipen. 

 
(1) Subsection (1A) applies where — 

              (a) 2 persons are related parties; 

(b)  conditions are made or imposed between them in their commercial or financial 

relations (called in this section actual commercial or financial relations) which differ 

from conditions which would be made or imposed if they were not related parties and 

dealing independently with one another in comparable circumstances (called in this 

section arm’s length conditions); and 

(c)  had the arm’s length conditions been made or imposed — 
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(i) the amount of the income of one of those persons for a year of assessment 

that accrued in or is derived from Singapore, or is received in Singapore 

from outside Singapore, would be greater;                                       

   

(ii) the amount of any deduction that may be allowed to one of those persons 

for a year of assessment would be less; or 

(iii) the amount of any loss of one of those persons for a year of 

 assessment would be less. 

(ITA 2017, Part VII, Section 34D)  

5.2.1 Analys av armlängdsprincipen  

 

Sverige, Kina och Singapore är länder vars utveckling av internprissättningsregler skiljer sig i 

tid och dessutom skiljer sig ländernas relation till OECD. Vi finner trots det, principen om en 

armlängds avstånd i respektive lands lagstiftning, vilket antyder att armlängdsprincipen är 

internationellt accepterad, precis som Oguttu (2006, s. 142) hävdar. Skatteverket, SAT och 

IRAS uppger att armlängdsprincipen är den vägledande principen i frågan om 

internprissättning.  

 

Armlängdsprincipen har samma syfte och innebörd i respektive länders lagstiftning. I de tre 

länderna ligger fokus på jämförbara transaktioner. För att uppfylla detta ska transaktionerna 

gå i linje med det pris som sätts på transaktioner mellan oberoende parter (Lohse, Riedel & 

Spengel 2012, s. 2). I Sveriges, Kinas och Singapores lagtext framgår det tydligt att 

armlängdsprincipen handlar om att jämföra de interna transaktionerna i en koncern med 

transaktioner som sker mellan oberoende parter. Gemensamt för ländernas lagstiftning är att 

de innefattar en korrigeringsregel som uppstår när internprissättningen inte går i linje med 

armlängdsprincipen. Lagen ger därmed möjlighet för respektive länders skattemyndigheter att 

korrigera beskattningsbar inkomst, vilket görs i syfte att höja resultatet när det redovisats för 

lågt. 

 

OECDs riktlinjer gällande armlängdsprincipen tillämpas för att förhindra förflyttning av 

vinster och förluster mellan närstående parter (OECD 2011, s. 62). Hänvisningar till OECD 

görs inte i någon av ländernas lagstiftning. Vid granskning av OECDs redogörelse för 

armlängdsprincipen i jämförelse med skattelagstiftningen i Sverige, Kina och Singapore 

framgår likheter med samtliga länder. Vi kan således utläsa att såväl IL som EIT och ITA 

grundar sig på OECDs riktlinjer avseende armlängdsprincipen och kan konstatera att 

armlängdsprincipen i länderna ligger i linje med principen såsom den är beskriven av OECD. 

Vi finner därmed skäl att anta att det råder harmonisering gällande armlängdsprincipen mellan 

respektive länders lagstiftning samt med OECDs riktlinjer. 

 

Vidare är en viktig aspekt att poängtera att det finns riktlinjer för internprissättning i samtliga 

länder som komplement till lagen. Riktlinjerna skiljer sig åt mellan länderna till skillnad från 

lagtexterna, vilka är harmoniserade, och leder därmed till att riktlinjerna drar ner graden av 

harmonisering gällande armlängdsprincipen mellan länderna. I riktlinjerna skiljer sig 

Singapore från övriga två länder genom att IRAS förespråkar ett trestegs-tillvägagångssätt för 

hur internpriset ska tas fram (IRAS 2018, Part I, 5.12), vilket stöttar upp lagstiftningen i ett 

vägledande syfte. DIR är Kinas motsvarighet gällande vägledning i frågan och förklarar lagen 

genom att förtydliga var paragraf för sig, dock beskrivs inget tillvägagångssätt såsom IRAS 

gör. IRAS riktlinjer är mer omfattande och har större bredd än DIR. Det finns stora likheter 

mellan Singapore och Sverige när det kommer till riktlinjer och vägledning som tillhandahålls 

i frågan. Även Skatteverket har tagit fram utförlig vägledning om armlängdsprincipen som 

komplement och förtydligande till lagstiftningen. Sveriges riktlinjer från Skatteverket ligger 
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nära OECDs, där även ständig hänvisning till deras riktlinjer görs. IRAS hänvisar till OECD i 

en begränsad utsträckning men tydliggör inledningsvis att IRAS riktlinjer generellt bygger på 

OECDs riktlinjer om internprissättning. Vidare omnämns inte OECDs riktlinjer i DIR och det 

finns ingen utförlig vägledning om armlängdsprincipen såsom Skatteverket och IRAS 

tillhandahåller. 

5.3 Prismetoder 

 

I avsnittet nedan sker en separat redogörelse för samtliga prismetoder i respektive länder.  

  

I Sverige sker en redogörelse av prismetoderna från Skatteverket.  

När man väljer metod ska man hitta den metod som är lämpligast i det enskilda fallet. Därför måste man 

beakta styrkor och svagheter hos respektive metod, utifrån den transaktion det gäller. Faktorer som 

tillgång till relevant information om parterna och transaktionen spelar roll, liksom tillgången till 

information om jämförbara transaktioner hos oberoende parter. 

En viss metod kan vara lämplig i en situation men inte i en annan, och ingen metod passar i alla 

situationer. Det finns inget krav på att man ska visa varför en viss metod inte bör användas. Man 

behöver heller inte använda sig av alla metoder för att komma fram till vilken som är bäst. 

(Skatteverket 2018, p. 2.2) 

 

I Kina återfinns en redogörelse av prismetoderna i DIR.  
 

The “appropriate methods” as prescribed in Article 41 of the Enterprise Income Tax Law include the 

following: 

(1) Comparable uncontrolled price method (“CUP”)... 

(2) Resale price method (“RPM”)... 

(3) Cost plus method (“CPM”)... 

(4) Transactional net margin method (“TNMM”)... 

(5) Profit split method (“PSM”)... 

(6) Other methods which are consistent with the arm's length principle. 

 

(DIR 2007, Chapter 6, Article 111)   

Singapores redogörelse av prismetoderna återfinns i IRAS.  

 
Generally, the traditional transaction methods provide for a more direct comparison with independent 

party transactions. Hence, they would be preferred to transactional profit methods. Ultimately, the 

choice of the most appropriate transfer pricing method depends on the facts and circumstances of each 

case. Taxpayers can consider the following:  

 

(a) Strengths and weaknesses of the five methods above;  

(b) Nature of the transaction and appropriateness of the method applied to the transaction;  

(c) Availability of reliable information needed to apply the method; and  

(d) Degree of comparability between the related and independent party transactions, and the 

accuracy with which comparability adjustments can be made to eliminate differences. 

 

(IRAS 2018, Part I, 5.102) 

5.3.1 Analys av prismetoder 

 

I lagstiftningen finns inget utskrivet om internprissättningsmetoder i varken Sverige, Kina 

eller Singapore utan de omnämns i olika utsträckning genom riktlinjer från Skatteverket, DIR 

och IRAS. Utifrån riktlinjerna i respektive land går det att utläsa att de är överens om att den 

mest lämpliga metoden ska användas för att hitta vad som utgör ett armlängdspris vid en 
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transaktion. Samtliga förespråkar OECDs föreslagna metoder CUP, RPM, CP, TNMM och 

PSM, alternativt en annan metod som stämmer överens med armlängdsprincipen. Till skillnad 

från Kina framför Sverige och Singapore att styrkor och svagheter ska beaktas för varje 

metod, tillgängligheten till information men även jämförbarhet mellan transaktioner. Kina 

uppger endast i korthet vilka metoder som är lämpliga att använda utan mer specifika 

hänvisningar. Sveriges och Singapores riktlinjer bedömer vi vara harmoniserade med OECDs 

riktlinjer gällande prismetoder, medan Kinas riktlinjer, som är kortfattade och innehåller en 

mer begränsad vägledande, harmoniserar till lägre grad. 

5.4 Comparable Uncontrolled Price Method 

 

I Sverige återfinns en beskrivning av CUP från Skatteverket och benämns som 

marknadsprismetoden. Nedan finns ett utdrag från den svenska vägledningen av metoden.  

 
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. Sådana marknadspriser kan innefatta försäljningar från det undersökta företaget 

till oberoende köpare (s.k. intern jämförelsetransaktion). Det kan även röra sig om försäljningar mellan 

oberoende företag som i alla avseenden är fristående från det undersökta företaget (s.k. extern 

jämförelsetransaktion).  

 

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 2018, p. 2.15) 

 
Enligt riktlinjerna är en traditionell transaktionsbaserad metod att föredra framför en vinstbaserad metod 

om båda metoderna kan tillämpas. Dessutom är marknadsprismetoden att föredra framför en annan 

metod om båda metoderna kan tillämpas på ett lika tillfredsställande sätt. 

 

(Skatteverket 2018, p. 2.3) 

 

I Kina återfinns en vägledning av CUP i DIR under Special tax adjustments. Nedan ges en 

beskrivning av metoden.  

 
Comparable uncontrolled price method (“CUP”), which refers to the method of determining prices 

based on the prices between unrelated parties in identical or similar business transactions; 

 

(DIR 2007, Chapter 6, Article 111)   

 

I Singapore återfinns vägledning av CUP i IRAS. Metoden redogörs i nedanstående utdrag.  

 
The CUP method compares the following two prices:  

(a) The price charged for properties or services transferred in a related party transaction; and  

(b) The price charged for properties or services transferred in an independent party transaction 

in comparable circumstances.  

(IRAS 2018, Part I, 5.58) 

 

As the CUP method is the most direct way to determine arm’s length price, it should generally be 

preferred to the other methods. However, a less direct method is necessary if comparable independent 

party transactions cannot be found or where reasonably accurate adjustments for differences in 

comparability cannot be made. 

(IRAS 2018, Part I, 5.61) 
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Taxpayers should rely on internal comparables as far as possible. External comparables may be used if 

no reliable internal comparable transactions exist.  

 

Example 1 and Example 2 in Annex A illustrate the use of an “internal CUP” and an “external CUP” 

respectively.  

(IRAS 2018, Part I, 5.62) 

      
IRAS does not have a specific preference for any one method. Instead, the method that produces the 

most reliable results, taking into account the quality of available data and the degree of accuracy of 

adjustments, should be selected.  

(IRAS 2018, Part I, 5.103) 

5.4.1 Analys av Comparable Uncontrolled Price Method 

 

Skattemyndigheten i Sverige och Singapore förespråkar en rangordning av vilken metod som 

ska användas medan Kinas skattemyndighet inte framför att de förespråkar metoderna i någon 

särskild rangordning. Sverige och Singapore ger vidare vägledning i frågan, där båda lyfter 

CUP som metoden att föredra. I Sverige rekommenderar Skatteverket att någon av de 

traditionella transaktionsbaserade metoderna, det vill säga CUP, RPM eller CP, ska användas 

för att fastställa ett korrekt armlängdspris. CUP är dock att föredra framför de andra om det 

finns jämförbara oberoende transaktioner. I IRAS riktlinjer förespråkas generellt sett CUP 

med motivering att det är det mest direkta tillvägagångssättet för att fastställa ett 

armlängdspris. I allmänhet förespråkar IRAS de transaktionsbaserade metoderna men uppger 

att val av metod slutligen ska bestämmas av omständigheterna i varje enskilt fall och att de 

inte har någon specifik preferens för någon metod (IRAS 2018, Part I, 5.102-5.103).  

     

I respektive länders vägledning av CUP framgår det tydligt att fokus ligger på jämförbara 

transaktioner under identiska eller liknande förhållanden med oberoende parter på en 

marknad, vilket är nödvändig för att metoden ska kunna tillämpas. Innebörden är densamma 

gällande metoden men däremot har Sverige och Singapore ytterligare tillägg. Skatteverkets 

rekommendation är att CUP tillämpas genom en uppdelning av jämförelse mellan externa 

transaktioner och jämförelse mellan interna transaktioner (SKV M 2007:25, s. 22). I 

Singapore återfinns även rekommendationer om att tillämpning sker genom motsvarande 

uppdelning (IRAS 2018, Part I, 5.63). Vid analys noteras dock en skillnad mellan Sverige och 

Singapore. IRAS klargör att jämförelse av interna priser ska ha företräde och jämföras i första 

hand, medan Skatteverket inte uppger någon preferens mellan extern eller intern jämförelse. 

Återigen skiljer sig Kina i sammanhanget som inte delar upp metoden på motsvarande sätt 

som övriga två länder.  

I Sverige är beskrivningen av metoden nästintill identiskt med OECDs riktlinjer gällande 

metoden. Även Singapores definition av metoden avspeglar OECDs riktlinjer, dock i nästan 

lika stor utsträckning som Sverige. Den kinesiska tolkningen av metoden är däremot 

kortfattad och beskriver endast vad metoden avser och är inte utförlig i sitt beskrivande. 

 

5.5 Resale Price Method  

 

I Sverige återfinns en vägledning av RPM från Skatteverket, vilket går under namnet 

återförsäljningsprismetoden. Följande utdrag redogör den svenska beskrivningen av metoden.  

 
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 
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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.  

 

(Skatteverket 2018, p. 2.27) 

 

Återförsäljningsmarginalen i en närstående transaktion kan bestämmas utifrån den 

återförsäljningsmarginal som samma återförsäljare har på varor som köpts och sålts i jämförbara 

oberoende transaktioner (intern jämförelse). Återförsäljningsmarginalen som ett helt fristående företag 

har i en jämförbar oberoende transaktion kan också vara en bra utgångspunkt (extern jämförelse). 

 

(Skatteverket 2018, p. 2.28) 

 

Den kinesiska vägledningen av RPM återfinns i DIR under Special tax adjustments. 

Nedanstående utdrag ur den kinesiska vägledningen behandlar denna metod.   

 
Resale price method (“RPM”), which refers to the method of determining prices based on the resale 

price to an unrelated party in respect of the commodity purchased from a related party, less the gross 

margins generated from identical or similar business. 

(DIR 2007, Chapter 6, Article 111) 

I Singapore återfinns RPM i IRAS och nedan följer ett utdrag av metoden. 

 
The resale price method is applied where a product that has been purchased from a related party is 

resold to an independent party. Essentially, it values the functions performed by the “reseller” of a 

product.  

(IRAS 2018, Part I, 5.64) 

 

In this method, the resale price to the independent party is reduced by a comparable gross margin (the 

“resale price margin”) to arrive at the arm’s length price of the product transferred between the related 

parties.  

(IRAS 2018, Part I, 5.65) 

 

Taxpayers should rely on internal comparables as far as possible. External comparables may be used if 

no reliable internal comparable transactions exist... 

(IRAS 2018, Part I, 5.70) 

5.5.1 Analys av Resale Price Method 

 

Det går att utläsa från utdragen av ländernas riktlinjer att definitionen av RPM är samstämmig 

och innefattar en beskrivning av hur beräkning av att ett armlängdspris görs genom 

återförsäljningspriset på varor och tjänster. Definitionen är samstämmig trots det att Kinas 

definition håller sig mer kortfattat. Det framgår dock av utdragen från Sverige och Singapore 

en tydlighet att det är ett armlängdspris som återstår efter beräkning av metoden, något som 

uttryckligen saknas i Kinas definition. 

 

Ytterligare en aspekt som ska beaktas vid prissättning genom RPM i Sveriges vägledning från 

Skatteverket, är att även mellanliggande företagsaktiviteter måste beaktas. Detta framgår 

varken av SAT eller IRAS. Efter att ha analyserat riktlinjerna finner vi vidare en utmärkande 

skillnad mellan Sverige och Singapore som rör hur återförsäljningsmarginalen ska fastställas. 

IRAS riktlinjer hänvisar till att det är interna jämförelser som ska användas före externa 

jämförelser så långt som möjligt för att fastställa återförsäljningsmarginalen medan 

Skatteverket uppger att bestämmelsen kan göras med utgångspunkt i en intern jämförelse eller 

en extern jämförelse. Denna skillnad framgår även tydligt i det exempel för hur RPM ska 
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beräknas för att få fram ett armlängdspris som såväl IRAS och Skatteverket presenterar. 

Singapores exempel är baserat på en intern jämförelse och Sveriges utgörs av en extern 

jämförelse vid bestämning av RPM. I Kinas riktlinjer saknas helt vägledning i detta avseende.  

 

Vid en analys av hur OECD definierar RPM framgår likheterna tydligt med såväl Sverige, 

som Kina och Singapore. Ländernas riktlinjer är en avspegling av OECDs rekommendationer 

som uppger att uträkning av ett armlängdspris görs genom återförsäljningspriset som minskas 

med bruttovinsten. Sverige och Singapore har en mer utförlig beskrivning av metoden än 

Kina och precis som OECD nämner är det ett armlängdspris som fås fram av beräkning via 

metoden. I OECDs riktlinjer framgår det att beräkning av RPM kan göras genom interna 

jämförelser och externa jämförelser, vilket Sverige helt har avspeglat i sina 

rekommendationer till skillnad från Singapore, som förespråkar de interna jämförelserna, och 

Kina, som inte benämner detta alls. Därmed tolkar vi det som att Sverige vägledning är den 

som är mest lik OECDs definition av RPM. 

5.6 Cost Plus Method 

 

I Sverige presenteras en beskrivning av CP från Skatteverket. Den svenska benämningen av 

CP är kostnadsplusmetoden. Nedan redogörs för den svenska hänvisningen av metoden.  

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 2018, p. 2.45- 2.46) 

  

I Kina återfinns riktlinjer av metoden i DIR. Nedan följer ett utdrag av metoden utifrån den 

kinesiska vägledningen.  

 
Cost plus method (“CPM”), which refers to the method of determining prices by adding reasonable 

expenses and profit margins to the cost.  

(DIR 2007, Chapter 6, Article 111) 

 

Singapores definition av CP återfinns i IRAS. Nedanstående utdrag redogörs för metoden.  

 
In this method, a comparable gross mark up is added to the costs of the supplier of goods or services 

(“cost base”) in the related party transaction to arrive at the arm’s length price of that transaction. 
 

(IRAS 2018, Part I, 5.72) 

 

The cost plus method is most useful where semi-finished goods are sold between related parties or 

where the related party transaction involves the provision of services. 

(IRAS 2018, Part I, 5.78) 

 

Taxpayers should rely on internal comparables as far as possible. External comparables may be used if 

no reliable internal comparable transactions exist.  

                     (IRAS 2018, Part I, 5.79) 
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5.6.1 Analys av Cost Plus Method 

 

Sveriges och Singapores riktlinjer har liknande definition av CP. De båda länderna har en lika 

tydlig samt beskrivande redogörelse av metodens innebörd. Den kinesiska hänvisningen 

definierar metoden kortfattat och utelämnar ingen vidare redogörelse av vad CP innebär. En 

mer detaljerad och tydlig beskrivning av metoden återfinns i den svenska och singaporianska 

vägledningen, främst genom redogörelse om att jämförelser med oberoende parter ska ske för 

att kunna fastställa ett vinstpåslag. Detta innebär att ländernas definition av CP har ett likartat 

syfte. 

 

Sverige har i sin beskrivning av metoden utformat vägledning om hur vinstpåslaget ska 

bestämmas utifrån interna- och externa jämförelser. Interna jämförelser innebär att 

vinstpåslaget ska fastslås utifrån det vinstpålägg som samma säljare har vid jämförbara 

transaktioner med oberoende företag medan externa jämförelse omfattar ett vinstpåslag 

mellan två oberoende företag. Liknande beskrivning finns att hitta i Singapores tolkning av 

metoden, dock är Singapores riktlinjer för interna- kontra externa jämförelser mer strikta med 

att den interna jämförelsen ska prioriteras. Denna skillnad mellan Sverige och Singapore, om 

än marginell, är dock värd att notera då Sveriges riktlinjer ligger närmast OECDs riktlinjer. 

Sammanfattningsvis kan vi utläsa att Sverige och Singapore har en mer strikt och specifik 

vägledning av metoden medan Kina inte har en lika tydlig och pedagogisk hänvisning och är 

därmed inte lika utförlig till sin beskrivning i jämförelse med de andra två länderna.  

 

Vid tolkning av respektive lands utformning av CP är sammanställningen mellan 

beskrivningar till en viss del olika. De svenska och singaporianska vägledningarna 

överensstämmer i hög utsträckning med OECDs beskrivning av CP, gällande innehållet, 

däremot finns det skillnader i formuleringar gällande metoden. Det är således likartad innehåll 

i samtliga länders vägledningar, dock uttrycks de på olika sätt. Det som särskiljer Kina från 

OECDs beskrivning av metoden är att hänvisningen är ytterst kortfattad och utförlighet 

saknas. Därmed anser vi att både den svenska och singaporianska metoden till stor del 

harmoniserar med OECDs sett till omfattning av vad som finns beskrivet då den kinesiska är 

en mer avskalad version av OECDs riktlinjer.  

5.7 Transactional Net Margin Method 

 

I den svenska vägledningen benämns TNMM som nettomarginalmetoden. Nedan följer ett 

utdrag av metoden.  

 
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. 

 

Vid tillämpning av nettomarginalmetoden ska nettomarginalen i en närstående transaktion under 

idealiska förhållanden fastställas med hänvisning till den nettomarginal som det undersökta företaget 

uppnått i jämförbara oberoende transaktioner (intern jämförelse). Om detta inte är möjligt kan den 

nettomarginal användas som ett oberoende företag uppnått i en jämförbar transaktion (extern 

jämförelse). En funktionsanalys krävs för att avgöra om transaktionerna är jämförbara och vilka 

eventuella justeringar som behövs för att uppnå tillförlitliga resultat. 

(Skatteverket 2018, p. 2.64)  
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I Kina sker vägledning av TNMM i DIR, där följande utdrag beskriver metoden.  

 
Transactional net margin method (“TNMM”), which refers to the method of determining profit based 

on the net profit margins attained by unrelated parties from identical or similar business transactions.  

(DIR 2007, Chapter 6, Article 111) 

I Singapore återfinns hänvisningen av metoden i IRAS.  En redogörelse av TNMM återfinns 

nedan.   

 
The TNMM compares the net profit relative to an appropriate base (such as costs, sales or assets) that is 

attained by a taxpayer from a related party transaction to that of comparable independent parties. This 

ratio of net profit and the appropriate base is commonly known as the net profit indicator or profit level 

indicator.  

(IRAS 2018, Part I, 5.91) 

 

Like the resale price and cost plus methods, the TNMM is typically applied to only one of the parties 

involved in the transaction. This similarity means that the TNMM requires a level of comparability in 

relation to the tested party and the comparable entities that is similar to the two traditional transaction 

methods.  

(IRAS 2018, Part I, 5.92) 
        

5.7.1 Analys av Transactional Net Margin Method 
 

Samtliga länder har en klar och nästintill identisk definition av TNMM. Metoden i respektive 

land syftar till att beräkna vinstmarginalen för att jämföra den med en likvärdig oberoende 

transaktion med oberoende parter. Detta innebär att metoden i Sverige, Singapore och Kina 

har ett likartat syfte, dock finns det skillnader gällande omfattning i information i respektive 

länder.  

 

Ilie (2014, s. 11) påpekar att vid tillämpning av TNMM behövs ytterligare analyser för att nå 

ett pris vilket är så nära marknadspriset som möjligt. I den svenska hänvisningen av TNMM 

krävs en funktionsanalys för att avgöra om transaktionerna är jämförbara och om eventuella 

justeringar behöver göras för att uppnå tillförlitliga resultat. I Singapores riktlinjer finns en 

motsvarighet där det krävs en viss nivå av jämförbarhet i förhållande till jämförbara parter, 

dock ställs inga krav på att en funktionsanalys ska upprättas. Den kinesiska vägledningen 

innefattar varken villkor eller krav för tillämpningen av metoden. I det utdraget gällande 

TNMM, likt den rörande CP, kan man tydligt avläsa att de kinesiska riktlinjerna är mindre 

utförliga och beskrivande än de svenska och singaporianska.  

Vid tolkning av respektive lands utformning av metoden är Sveriges och Singapores 

vägledning mer likt OECDs riktlinjer än Kinas. Skatteverket och IRAS uppbyggnad av 

metoden är väldigt lik OECDs när det kommer till struktur och hur metoden framställs. Det 

som särskiljer de tre länderna är att den svenska hänvisningen har en mer beskrivande 

vägledning samt att den ställer högre krav på redogörelse av tillvägagångssättet. I Singapores 

riktlinjer, som även de har en beskrivande hänvisning, innefattas inte dessa krav. Utöver den 

skillnad som återfinns mellan Sveriges och Singapores vägledningar liknar metoden OECDs 

riktlinjer till allra största del. Kinas riktlinjer avseende metoden utmärker sig till det sätt att 

endast en beskrivning av syftet med metoden ges, vilket även präglar Kinas beskrivning av de 

andra metoderna.  
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5.8 Profit Split Method 

 

Den svenska vägledningen av PSM återfinns i Skatteverket. Metoden benämns som 

vinstdelningsmetoden och beskrivs enligt nedanstående.    

 
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 2018, p. 2.114) 

  

Det finns flera sätt att gå tillväga för att uppskatta och fördela en vinst mellan företag. Två sätt beskrivs 

i riktlinjerna: bidragsmetoden (contribution analysis) och restvärdesmetoden (residual analysis). 

 

(Skatteverket 2018, p. 2.124–2.129) 

 

Den kinesiska beskrivningen av PSM återfinns i DIR.  Nedan följer ett utdrag ur 

vägledningen.  

 
Profit split method (“PSM”), which refers to the method of allocation of the combined profits or losses 

derived by the enterprise and its related parties based on a reasonable criteria.  

(DIR 2007, Chapter 6, Article 111) 

I Singapore återger IRAS vägledning av PSM. Nedan redogörs en beskrivning av metoden.  

 
The transactional profit split method is based on the concept of splitting the combined profits of a 

transaction between related parties in a similar way as how independent parties would under 

comparable circumstances. It is particularly useful in the following situations where:  

 

(a) The parties’ contributions to the transactions and their interaction are highly interrelated 

and integrated... 

(b) The parties make unique and valuable contributions to the transaction... 

(c) The existence of unique intangible assets makes it difficult to find reliable comparables.  

(d) Each party shares the assumption of one or more of the economically significant risks in 

relation to that transaction or the parties assume the economically significant risks separately 

but those risks are so closely interrelated or correlated that the playing out of the risks of each 

party cannot reliably be evaluated separately. 

(IRAS 2018, Part I, 5.80) 
 

Generally, there are two approaches to applying the transactional profit split method: (a) Residual 

analysis approach; and (b) Contribution analysis approach. 

(IRAS 2018, Part I, 5.83) 

 

Between the two approaches above, IRAS recommends that taxpayers use the residual analysis  

approach for the following reasons:  

(a) The relative value of the contribution of each party is often more difficult to quantify when 

one attempts to divide the total profit directly; and  

(b) The use of comparable data to allocate part of the total profit in the first stage of the 

residual analysis approach will generally improve the reliability of the transactional profit split 

method.  

(IRAS 2018, Part I, 5.87) 
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5.8.1 Analys av Profit Split Method 

 

I de svenska riktlinjerna benämns PSM som vinstdelningsmetoden och relaterar till att vinst, 

eller förlust, vilken uppstått genom närståendes transaktioner, ska fördelas mellan berörda 

parter på det vis som skulle förväntats mellan icke-närstående parter. I de kinesiska 

riktlinjerna menas också att de gemensamma vinster, eller förluster, fördelas utefter rimliga 

kriterier. I Singapores riktlinjer definieras metoden på liknande sätt, en fördelning av vinsten 

görs mellan närstående parter under jämförbara omständigheter. Samtliga riktlinjer fokuserar 

på att ge vägledning i hur metoden kan användas vid fördelning av koncernvinster, eller 

förluster, mellan närstående parter och ska gå i linje med en fördelning som skulle gjorts 

mellan icke-närstående parter. Den förklaring som går att finna i Singapores riktlinjer 

utmärker sig dock från de övriga två på så vis att IRAS definierar vilka situationer metoden 

lämpar sig särskilt för. I övrigt ser vi att riktlinjerna om PSM harmoniserar mellan länderna 

och dess syfte är överensstämmande. 

 

För att uppskatta och fördela vinsten beskrivs två tillvägagångssätt, vilka i Sveriges riktlinjer 

benämns som bidragsmetoden och restvärdesmetoden. I Singapores riktlinjer benämns dessa 

som contribution analysis och residual analysis. Vid analys ser vi att definitionerna 

samstämmer med varandra men att det dock går att utläsa att IRAS förespråkar att 

skattebetalarna använder restvärdesmetoden framför bidragsmetoden, något som det saknas 

vägledning kring i Skatteverkets riktlinjer. 

 

I en jämförelse med OECDs vägledning avseende metoden är ländernas definition av PSM 

likartad. Sveriges riktlinjer är väl harmoniserade med OECDs riktlinjer. Vi finner även att de 

tillägg Singapore har om situationer metoden lämpar sig för inte går att finna i varken OECDs 

riktlinjer eller i de andra två länderna. OECD definierar inte vilka situationer metoden lämpar 

sig särskilt för och inte heller uppges något kring om restvärdesmetoden eller bidragsmetoden 

föredras framför den andra. Vi bedömer det som att Singapore har utvecklat och gett 

ytterligare vägledning om PSM i sammanhang de ansetts behövande ur ett nationellt 

perspektiv.  

5.9 Dokumentation 

 

I följande avsnitt presenteras Sveriges, Kinas och Singapores lagar och riktlinjer som omfattar 

dokumentation. Eftersom dokumentationsregleringen i respektive länder är relativt 

genomgripande och består av omfattande dokumentationskrav, har vi valt att dela upp empirin 

och analysen utefter dokumentationens olika delar och presentera var del för sig för att 

underlätta för läsaren. I analysen presenteras en jämförelse av respektive länders 

dokumentationsregler för att sammanfatta likheter och skillnader mellan länderna och OECDs 

riktlinjer avseende dokumentation.  

 

Sveriges dokumentationsregler finns i SFL och SFF. I Kina återfinns reglerna i ett enskilt 

dokument under namnet Bulletin 42 och Singapores dokumentationsregler går att finna i 

IRAS e-Tax guide där det också framkommer att dessa ska införas i nationell lag och träda i 

kraft 2019.  
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5.9.1 Dokumentationens innehåll  

 

Nedan presenteras empiri i avseendet.  

 

Sverige 

En internprissättningsdokumentation ska bestå av två delar: en koncerngemensam del och en 

företagsspecifik del. 

  (39 kap. 16 b § SFL 2011:1244) 

Kina 
Enterprises shall, in accordance with Article 114 of the implementation regulations of the Enterprise 

Income Tax Law, prepare contemporaneous documentation with respect to their related party 

transactions for each tax year and submit the documentation upon the tax administration’s request. 

 

Contemporaneous documentation may include master file, local file and special issue file. 

 

(SAT 2016, Bulletin 42, Article 10) 
Singapore 

IRAS’ Transfer Pricing Guidelines require taxpayers to organise their transfer pricing documentation at 

Group level and Entity level.  

(IRAS 2017, e-Tax guide, 4.1) 

 

CbC Reports are supplementary to such transfer pricing documentation. 

(IRAS 2017, e-Tax guide, 4.2)  

5.9.1.1 Analys av dokumentationens innehåll 

 

I 39 kap. 15 § SFL uppges syftet med dokumentation vara att ge ett underlag för att kunna 

bedöma transaktioner mellan närstående företag. I Sverige, Kina och Singapore ska 

dokumentation upprättas. Gemensamt är att dokumentation ska bestå av övergripande 

information på koncernnivå, företagsnivå samt CbCR, vilket också är den typ av 

dokumentation, ett trestegsramverk, som återfinns i OECDs riktlinjer.  

5.9.2 Koncerngemensam del, master file och group level 

 

Nedan presenteras empiri i avseendet. 

 
Sverige 

Koncerngemensam del  

Sådan internprissättningsdokumentation som avses i 39 kap. 16 b § skatteförfarandeförordningen 

(2011:1261) och som avser den koncerngemensamma delen ska innehålla information om koncernen i 

dess helhet. Om det ger en bättre bild av koncernens verksamhet, får informationen delas upp på 

verksamhetsgrenar. 

(9 kap. 9 § SFF 2011:1261) 

Den koncerngemensamma delen ska innehålla ett organisationsschema som visar ägarstrukturen i 

koncernen och i vilket land varje företag är verksamt. 

 (9 kap. 10 § SFF 2011:1261)  
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Kina  

Master file 

      
The master file is to provide an overview of the global business operations of the MNE group to which 

the ultimate holding company belongs, and shall include the following information:  

            

(i)  Organisational structure 

        

Chart illustrating the global organisational structure and ownership structure of the MNE 

group, and the geographical locations of all constituent entities. A constituent entity refers to 

any operating entity of the MNE group, including corporations, partnerships and permanent 

establishments, etc.        

   

(SAT 2016, Bulletin 42, Article 12) 
Singapore 

Group level 

 
TP documentation is based on a three-tiered structure consisting of:  

 

(a) Documentation at Group level 

At this level, the documentation should provide a good overview of the group’s businesses that 

is relevant to the business operations in Singapore. Relevant information includes an overview 

of the group’s global business, organisation structure, the nature of the global business 

operations and overall transfer pricing policies.  
… 

(IRAS 2018, Part l, 6.19) 

5.9.2.1 Analys av koncerngemensam del, master file och group level 

 

Vid jämförelse mellan ländernas koncerngemensamma del, som i Kina benämns som master 

file och i Singapore som dokumentation på group level, finner vi stora likheter då innehållet i 

denna typ av dokumentation stämmer överens. Samtliga länders dokumentation på 

koncernnivå ska ge en översiktlig bild om koncernens verksamhet genom exempelvis 

information om organisationsschema och ägarstruktur. Den koncerngemensamma delen är 

helt harmoniserad mellan länderna och även med OECDs beskrivning av master file. 

5.9.3 Företagsspecifik del, local file och entity level 

 

Nedan presenteras empiri i avseendet. 

 

Sverige 

Företagsspecifik del 

Den företagsspecifika delen ska även innehålla följande information om varje viktig typ av 

transaktioner med närstående företag:  

1. en beskrivning av transaktionerna och i vilket sammanhang de görs, 

2. uppgifter om transaktionernas belopp, 

3. uppgifter om vilka företag som är parter i transaktionerna och vilken relation de har till 

varandra, 

4. kopior på alla viktiga avtal som har slutits med närstående företag, 

5. en detaljerad funktions- och jämförbarhetsanalys avseende företaget och berörda närstående 

företag inklusive förändringar jämfört med tidigare år, 

6. uppgifter om den lämpligaste prismetoden och varför metoden har valts, 

7. uppgifter om vilket företag som, i förekommande fall, har valts som testobjekt och varför detta 

företag har valts, 

8. en sammanfattning av viktiga antaganden som har gjorts vid tillämpningen av prismetoden, 
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9. en förklaring till varför, i förekommande fall, en flerårig analys har valts, 

10. en beskrivning av de interna eller externa jämförelsetransaktioner som i förekommande fall har 

valts, relevant finansiell information för de oberoende företag som internprissättningsanalysen 

grundar sig på, en beskrivning av hur sökandet efter jämförelsetransaktioner har gått till och 

var informationen har hämtats, 

11. en beskrivning av vilka justeringar som har gjorts för att öka jämförbarheten och om 

justeringen har gjorts hos testobjektet, jämförelsetransaktionen eller båda, 

12. en förklaring till varför transaktionen kan anses vara prissatt i enlighet med 

armlängdsprincipen när den valda prismetoden tillämpas, 

13. en sammanfattning av den finansiella information som har använts vid tillämpningen av 

prismetoden, och 

14. kopior på prissättningsbesked och andra förhandsbesked eller överenskommelser som berör de 

beskrivna transaktionerna och som har ingåtts med eller mottagits från andra länders 

skattemyndigheter och där Skatteverket inte är part. 

(9 kap. 16 § SFF 2011:1261) 
Kina            

Local file 

Local file is to disclose detailed information on the enterprise’s related party transactions, including the 

following: 
 

(i) Overview of the enterprise 
... 

 

(ii) Related party relationship 
 

a. Information on related parties including the name, legal representatives, 

composition of senior management, address of actual operation of any related party 

(enterprise) that directly or indirectly own shares of the enterprise and with which the 

enterprise has entered into transactions, as well as the name, nationality and country 

of residence of any related party (individual). 

 

 

b. Information on taxes of income tax nature to which the enterprise is subject, with 

details including types of the taxes, tax rates and applicable preferential tax 

treatments. 

 

c. Information on changes in related party relationship of the enterprise during the 

fiscal year concerned. 

 

       (iii) Related party transactions 

 

a. Overview of related party transactions 

      

(1)  A description of related party transactions with details, including copies 

of contracts or agreements relating to the related party transactions and their 

execution, characteristics of the underlying targets, and categories, parties 

involved, timing, transaction value, settlement currency, contractual terms 

and conditions, trading models of the related party transactions as well as an 

explanation of how they are similar to or different from that of unrelated 

party transactions. 

           

(2)  Transactional flow of the related party transactions, including the flows 

of information, goods and materials, and capitals, as well as an explanation 

of how they are similar to or different from that of unrelated party 

transactions.        

    

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/2477.html?date=2018-01-01#section9-16
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(3)  A description of functions and risks, including the functions performed, 

risks assumed and assets used by the enterprise and its related parties for 

each category of related party transactions.     

            

(4)  Key factors affecting the pricing of related party transactions, including 

intangibles involved in the transactions and their impact on pricing, as well 

as location specific factors such as cost savings and market premium etc. 

Analysis on location specific factors shall focus on aspects such as labour 

costs, environmental costs, market size, degree of market competition, 

consumer purchasing power, substitutability of goods or services, and 

regulatory controls, etc. 

            

(5)  Financial information on related party transactions, including the amount 

involved for each related party and each category of related party 

transactions; segmented data on turnover, costs, expenses and profits of 

related party transactions and unrelated party transactions; for items that 

could not be directly segmented and therefore have been allocated using 

appropriate allocation keys, information on how they are allocated and an 

explanation of how the allocation keys have been selected. 

 

(SAT 2016, Bulletin 42, Article 14) 

             

b. Value chain analysis 

      

(1)  Flows of business, goods and materials, and capitals within the group, 

including design, development, manufacturing, marketing, sales, delivery, 

billing and payment, consumption, after-sale service, recycling, other 

processes related to goods, services or other relevant underlying targets of 

the related party transactions and all the parties involved.  

        

   

(2)  Annual financial statements of each of the a forementioned parties for 

the immediately preceding fiscal year. 

         

(3)  Measurement and attribution of value creation contributed by location 

specific factor.       

      

(4)  Allocation policies and actual allocation results of the group’s profits in 

the global value chain. 

   

(SAT 2016, Bulletin 42, Article 14) 

    … 

e. Related party services 

 

(1) An overview of related party services, including service providers and 

recipients, nature of services, characteristics, method of service delivery, 

pricing policies and methods, form of payments, and benefits received by 

each party in relation to the services provided, etc. 

 

(2) Methodology for determining the service costs, service items, service 

amount, allocation keys, calculation process and results. 

 

(3) Where the enterprise and its group are involved in transactions of the 

same or similar nature with an unrelated party, the enterprise shall describe 

in detail how the transactions are similar to or different from related party 

transactions in pricing policies and results. 

 

(SAT 2016, Bulletin 42, Article 14) 
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Singapore 

Entity level 
 

TP documentation is based on a three-tiered structure consisting of: 

  … 

(b) Documentation at Entity level 

At this level, the documentation should provide sufficient details of the Singapore taxpayer’s 

business and the transactions with its related parties. Detailed information includes the 

business operations and specific related party transactions.  

… 

(IRAS 2018, Part l, 6.19) 

 

The information to be included in the documentation at Entity level is prescribed in the Second 

Schedule of the TP Documentation Rules and reproduced here:  

 

Description of information of applicable entity 

…  

(d) a description of transactions between the applicable entity and its related parties in that 

basis period, including — 

(i) details of each transaction, including the identity of the related party, country in 

which the related party is incorporated, registered or established, the relationship 

between the applicable entity and the related party, and the value of the transaction; 

(ii) the contract or agreement showing the terms of each transaction; 

(iii) a functional analysis describing the functions performed, the assets (including 

intangible assets) used or contributed, and the risks assumed by each party to each 

transaction; and 

(iv) a copy each of the group’s advance pricing arrangements and other tax rulings — 

   ... 

  

(e) a transfer pricing analysis to ascertain whether the conditions made or imposed between the 

applicable entity and its related party with respect to the transaction are arm’s length 

conditions within the meaning of section 34D(1)(b) of the Act, including — 

(i) a comparability analysis to compare the conditions made or imposed between the 

applicable entity and the related party with respect to the transaction, with those made 

or imposed between parties dealing independently with one another in comparable 

circumstances; 

(ii) the tested party or tested transaction and the transfer pricing method used, and the 

basis for their selection; 

(iii) a description of the application of that transfer pricing method, including — 

(A) a list and description of selected comparable companies or transactions; 

(B) the basis for selecting the comparable companies or transactions; 

(C) financial data of the comparable companies or transactions; (D) assumptions 

made; and 

(E) information and documents to support any adjustments made to achieve 

comparability between the tested party or tested transaction and the comparable 

companies or transactions (where applicable); 

(iv) the arm’s length price and the computations made in arriving at that price; and 

(v) financial information of the transaction in applying the transfer pricing method 

and the basis for deriving such financial information (where applicable). 

 

(IRAS 2018, Part l, 6.23) 

5.9.3.1 Analys av företagsspecifik del, local file och entity level 

 
Den företagsspecifika delen av dokumentation utgörs av mer signifikanta skillnader än den 

koncerngemensamma delen. I Sverige benämns detta dokument som den företagsspecifika 

delen, motsvarigheten i Kina kallas the local file och i Singapore för entity level. De likheter 

som framgår är att dokumentationen ska innehålla information om företaget och detaljerad 
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information om gränsöverskridande transaktioner med utländska företag. Den empiri som 

används i studiens analys består av den del som omfattar gränsöverskridande transaktioner 

eftersom det är det studien avser att undersöka. Som OECD uppger i sina riktlinjer är syftet 

med den företagsspecifika delen av dokumentation att försäkra sig om att skattebetalares 

transaktioner uppfyller armlängdsprincipen (OECD 2017, s. 235). OECD lägger stor tyngd på 

beskrivningar och förklaringar, vilket även samtliga länder visar upp i sina lagtexter. Samtliga 

länder presenterar en detaljerad beskrivning om de närstående transaktionerna, 

armlängdsprincipen och prismetoder som är beskrivande i sin karaktär och syftar till att 

förklara vad den företagsspecifika delen om närstående transaktioner ska innehålla. Vidare 

finns det en punkt som skiljer Sveriges dokumentation från övriga två länder. 

Dokumentationen i Sverige ska även omfatta kopior på prissättningsbesked, och andra 

förhandsbesked eller överenskommelser gällande transaktionerna som har ingåtts med eller 

erhållits från andra länders skattemyndigheter som Skatteverket inte varit delaktig i. 

  

Vid vidare analys av den företagsspecifika delen är Kina utmärkande i sin Bulletin 42 och det 

framgår skillnader i jämförelse med övriga två länder. Bulletin 42 omfattar mer krav än de 

som presenteras av OECD, Sverige och Singapore. Skillnaden utgörs av att Bulletin 42 ställer 

ytterligare krav på skattebetalares dokumentation och utöver de rekommendationer från 

OECD, innefattar dokumentation avseende local file i Kina att information ska lämnas om en 

värdekedjeanalys, detaljer om platsspecifika fördelar samt uppgifter om koncerninterna 

tjänster. Det är dessa krav som gör att Kina genom Bulletin 42 har tagit dokumentation om 

internprissättning ett steg längre än OECDs rekommendationer (Riedl & Steinbach 2017, s. 

171). Detta gör i sin tur att de inte fullständigt harmoniserar med OECDs riktlinjer. Efter att 

ha analyserat Bulletin 42 bedömer vi det som att skattebetalare i Kina är skyldiga att lämna 

mer upplysning och genomgå fler administrativa förfarande i sin local file i jämförelse med 

övriga länder som följer OECDs rekommendationer. Vår tolkning av det som presenteras i 

empirin är att Kinas lagstiftning rörande dokumentation är mer omfångsrik men lika detaljrik 

som de övriga länderna. Det är fler aspekter som måste tas med och redogöras för vid 

upprättandet av dokumentation, till skillnad från de krav som Sverige och Singapore ställer. 

Omfattningen av information i Bulletin 42, finner vi vara betydligt större än den information 

framställt av OECD, vilket gör att det ställs högre krav på skattebetalare i Kina och minskar 

därmed i vilken utsträckning Kina harmoniserar med övriga.  

5.9.4 Special issue file  

 
I nedan avsnitt presenteras empiri och analys av special issue file, vilket är ett tillägg Kina har 

utöver resterande dokumentationskrav och saknas i såväl Sverige som Singapore. 

 

Kina 
Special issue files include special issue file on cost sharing agreements and special issue file on thin 

capitalisation. 

 

An enterprise that enters into or implements a cost sharing agreement (hereafter referred to as “CSA”) 

shall prepare a special issue file for the CSA. 

 

An enterprise with a related party debt-to-equity ratio exceeding the threshold shall prepare a special 

issue file on thin capitalisation to demonstrate its conformity with the arm’s length principle. 

          

     (SAT 2016, Bulletin 42, Article 15) 
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5.9.4.1 Analys av special issue file 

 
En väsentlig skillnad mellan länderna avseende dokumentation är att Kina har som krav att 

företag ska upprätta en special issue file. Vi finner att Kina har ett utökat dokumentationskrav 

när vi jämför med Sverige och Singapore, samt OECD. Utöver att Kina i Bulletin 42 

föreskriver att en master file och local file samt CbCR ska upprättas, presenterar de dessutom 

en så kallad special issue file samt flera formulär om transaktioner med närstående parter ska 

lämnas in. Special issue file ska innehålla information om kostnadsfördelningsavtal, benämnt 

som cost sharing arrangement (CSA) som ingås med närstående parter samt information om 

thin capitalisation i syfte att påvisa överensstämmelse med armlängdsprincipen. CSA 

återfinns inte i Sveriges eller Singapores lagstiftning. Skatteverket har dock hänvisningar 

gällande cost contribution arrangement (CCA), vilket uppges vara mindre reglerat än CSA 

(Skatteverket 201842). Kapitel VIII i OECDs riktlinjer behandlar CCA, den mindre reglerade 

varianten av kostnadsavtal, vilket inte ingår i det kapitel som berör dokumentation. Det går 

dock att utläsa i riktlinjerna (OECD 2017, Chapter VIII 8.51) att dokumentation på group 

level inkluderar CCA. Thin capitalisation ingår inte i den dokumentation som ska upprättas i 

enlighet med skattemyndigheten i Sverige respektive Singapore. Detta gör Kinas 

dokumentation till mer krävande med tanke på både omfattningen samt användningen av det 

mer reglerade kostnadsfördelningsavtalet, CSA.  

5.9.5 Country-by-Country-Reporting 

 

Nedan presenteras empiri i avseendet. 

Sverige 
Ett svenskt moderföretag i en multinationell koncern ska lämna land-för-land-rapport till Skatteverket, 

om inte koncernen är undantagen enligt 33a kap. 6 §.  

 

(33a kap. 4 § SFL 2011:1244) 

 

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.  

 

(33a kap. 6 § SFL 2011:1244) 

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, 

                                                 
42 Skatteverket 2018 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/331428.html 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/331428.html
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- 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. 

(33a kap. 10 § SFL 2011:1244) 

Kina            
Tax resident enterprises that fall into any of the following categories shall file the Country-by-Country 

Report at the time of submitting their “Annual Related Party Transactions Reporting Forms”:  

 

(i)  The resident enterprise is the ultimate holding company of a multinational 

enterprise’s (hereafter referred to as the “MNE”) group having total consolidated group 

revenue of more than 5.5 billion RMB during the fiscal year immediately preceding the 

reporting fiscal year as reflected in its consolidated financial statements for such preceding 

fiscal year. Ultimate holding company is the enterprise that can consolidate the financial 

statements of all constituent entities that belong to its MNE group and cannot be included in 

the consolidated financial statements of another enterprise.  

... 

The Country-by-Country Report is to disclose information relating to the global income, taxes 

and business activities of all constituent entities of the MNE group to which the ultimate 

holding company belongs on a country-by-country basis. 

(SAT 2016, Bulletin 42, Article 5)  
Singapore 

TP documentation is based on a three-tiered structure consisting of:  

… 

(c) Country-by-Country Report  

If the taxpayer is the ultimate parent entity of a Singapore multinational enterprise (“MNE”) 

group, in addition to the TP documentation at Group level and Entity level, it may be required 

to file a Country-by-Country Report providing information about the global allocation of the 

MNE group’s revenues, profits, taxes and economic activity. The details are provided in the e-

Tax guide on Country-by-Country Reporting. 

(IRAS 2018, Part l, 6.19) 

 
Broadly, CbCR is required for an MNE group in relation to a financial year (the first such year being 

FY 2017), where:  

(a) The MNE group is a Singapore MNE group;  

(b) The consolidated group revenue in the preceding financial year is at least S$1,125 million; 

and 

(c) The MNE group has subsidiaries or operations in at least one foreign jurisdiction. 

 

(IRAS 2017, e-Tax Guide, 3.3) 

    

The following specific instructions should be followed in completing Table 1 of the template for a CbC 

Report:  

Tax Jurisdiction  

... 

Revenues  

  ... 

Profit (Loss) before Income Tax  

... 

Income Tax Paid (on Cash Basis)  

  ... 

Income Tax Accrued (Current Year)  

  ... 

Stated Capital  

  ... 

Accumulated Earnings  

  ... 

Number of Employees  
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  ... 

Tangible Assets other than Cash and Cash Equivalents 

... 

(IRAS 2017, e-Tax Guide, 5.5)  
 

The following specific instructions should be followed in completing Table 2 of the template for a CbC 

Report:  

 

Constituent Entities Resident in the Tax Jurisdiction  

  ... 

Tax Jurisdiction of Organisation or Incorporation if Different from Tax Jurisdiction of 

Residence  

  … 

Main Business Activity(ies)  

  ... 

                                       (IRAS 2017, e-Tax Guide, 5.6) 

5.9.5.1 Analys av Country-by-Country-Reporting 

 

Enligt de svenska dokumentationsreglerna ska en CbCR upprättas när multinationella företags 

omsättning överstiger 7 miljarder kronor under föregående år. Detta överensstämmer med 

Kina och Singapore dokumentationsregler, vars krav på företag att upprätta en CbCR också 

utgörs av motsvarande omsättning. I samtliga länder framgår att innehållet i denna typ av 

rapport ger information om den multinationella koncernens globala fördelning av intäkter, 

vinster, skatter och företagets verksamhet. Rapporten ska bestå av uppgifter uppdelat på de 

jurisdiktioner som den multinationella koncernen har bedrivit verksamhet i. Sverige har ett 

tillägg i sin lagtext om att uppgifter ska lämnas om vilken valuta som används i rapporten. För 

övrigt i jämförelsen mellan länderna samt OECD finner vi att CbCR utgörs av innehåll och 

omfattning samt är lika detaljerad. 

5.9.6 Avslutande analys av samtliga dokumentationsdelar 

 

Slutligen, är vår analys att samtliga länder har tagit stöd i OECDs riktlinjer vid utvecklandet 

av dokumentationsregler. Däremot är Kina det land som valt att sätta en egen prägel, med 

OECDs riktlinjer som bas, samt tagit reglerna till en högre nivå. Vi bedömer att det ställs fler 

krav i form av att dokumentationen har en bredare omfattning med de ytterligare tillägg i the 

local file samt att en special issue file ska upprättas. Kraven i Kina har därmed intensifierats i 

jämförelse med övriga två länder samt OECD och på så vis finner vi att det inte råder 

fullständig harmonisering mellan länderna avseende dokumentation.  

5.10  Kulturellt perspektiv  

 

I detta avsnitt utförs en analys av respektive länders klassificering utifrån Grays modell för 

dimensionerna sekretess kontra transparens respektive konservatism kontra optimism. Syftet 

är att utreda om de kulturella dimensionerna påverkar de studerade ländernas lagstiftningar 

samt riktlinjer avseende internprissättning. Vår utgångspunkt i nedanstående avsnitt är att 

testa vår hypotes; att kulturdimensioner, vilka Gray tar upp, påverkar implementering och 

utformning av lagar och riktlinjer om internprissättning i respektive länder.   

5.10.1 Analys utifrån ett kulturellt perspektiv 
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Utifrån kulturella särdrag placerades Kina relativt nära Germanic i Grays modell. Placering 

skulle således indikera att Kina är benägna att ha hög sekretess och vara konservativa i sin 

redovisning. Placeringen bygger på forskning av Chow, Chau och Gray (1995, ss. 34-35) 

vilka lyfter fram vissa karaktärsdrag som exempelvis hög grad av kollektivism samt 

osäkerhetsundvikande inom den kinesiska kulturen, vilka, som nämnt, går i linje med Grays 

hypotes 3 och 4. Vidare påvisar Chow, Chau och Gray (1995, ss. 34-35) de låga formella krav 

som finns på upplysningar inom kinesisk redovisning.  

 

Kinas regler avseende armlängdsprincipen och prismetoder är mer kortfattade och inte lika 

utförliga i sina beskrivningar av hur dessa bör tolkas och implementeras i jämförelse med 

Sveriges och Singapores regler samt OECDs riktlinjer. Detta innebär att den information som 

är tillgänglig i Kina både är begränsad och skapar tolkningsutrymme. Dessa särdrag 

återspeglar en stark koppling till vår placering av Kina i Grays modell. Vi bedömer att Kinas 

redovisningsvärderingar går i linje med landets kulturella dimensioner. Baserat på Grays 

modell och hypoteser kan man således anta att kulturella dimensioner i Kina har haft stark 

inverkan på utformningen av dess internprissättning i lagar och riktlinjer. Detta påstående 

styrks ytterligare av andra iakttagelser vilka presenteras senare i analysen.  

 

Dokumentationskraven i Kina har sin grund i OECDs riktlinjer men vidare ställer de mer 

omfattande krav och har ytterligare tillägg jämfört med Sverige, Singapore och OECD. Vår 

bedömning är att det indikerar på att Kinas lagstiftning samt riktlinjer för dokumentation har 

utvecklats till att bli mer systematisk och rör sig allt mer mot internationella riktlinjer. Detta 

skulle stämma överens med de observationer som gjorts av Nobes (1998, ss. 180-182), som 

påpekar att Kina uppvisat tendenser att reformera sitt redovisningssystem och närma sig Klass 

A i Nobes klassificering. Klass A karaktäriseras av mindre konservatism och mer omfattande 

krav på upplysning. Denna förändring har även observerats av Riedl och Steinbach (2017, s. 

171) vilka konstaterar att Kina under de senaste tio åren genomgått en utveckling i hög takt 

gällande krav på dokumentation. Jämfört med Sverige, Singapore och OECD är kraven 

gällande dokumentation numera högre i Kina. Förändringen kan dock inte förklaras av Grays 

modell, då de frångår metodiken i övriga lagar och riktlinjer vi undersökt. Skillnaden har 

sannolikt en koppling till Kinas kulturella förändringar eller dess ökade involvering med 

OECD alternativt en kombination av de båda.  

 

I Grays modell43 framgår det att Sverige och Singapore är transparenta och optimistiska i sin 

redovisning, men att Sverige i något högre utsträckning är optimistiska i sitt sätt att redovisa. 

Enligt Gray (1998, s. 8) innebär transparens en öppenhet vid utlämnande av information och 

optimism karaktäriseras av en öppen bedömning. Som tidigare nämnt menar även Gray (1984, 

s. 10) att sekretess och försiktighet är stark sammankopplat med konservatism. Lagstiftningar 

och riktlinjer för internprissättning i Sverige och Singapore bedömer vi, precis som 

redovisningen, speglas av värdena transparens och optimism.  

 

Utifrån Sveriges och Singapores lagar samt riktlinjer kan vi observera att båda länderna är 

mer öppna och beskrivande till sin karaktär än vad Kina är, vilket också stämmer överens med 

ländernas placering i modellen. Lagar och riktlinjer som kräver mer öppenhet leder till att 

omgivningen kan granska, bedöma och kritisera multinationella företags användning av 

internprissättningsregler och hur väl företag förhåller sig till dessa. Kinas 

internprissättningsregler är mer kortfattade och tillåter tolkning i högre utsträckning, vilket 

även innebär att företag ges möjlighet att vara mer försiktiga samt lämna ut uppgifter och 

                                                 
43 Se figur 1 i kapitel 3 teoretisk referensram. 
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information i lägre utsträckning än Sverige och Singapore. Kina placeras därmed längre ut på 

den konservativa skalan än Sverige och Singapore som ett resultat av vår analys. Vidare går 

det att utläsa i modellen att Sveriges redovisningskultur är mer optimistisk än Singapores och 

jämbördig gällande transparens (Gray 1988, s. 13). Detta stämmer överens med vår 

undersökning eftersom Sveriges lagar och riktlinjer har mer utförliga beskrivningar och ligger 

närmre OECDs riktlinjer. Då Sveriges lagar och riktlinjer i hög utsträckning är utformade 

utifrån internationellt överenskomna riktlinjer ökar möjligheten för olika aktörer att göra 

undersökningar av företagsverksamheter i Sverige, således kan Sverige definieras som mer 

öppet och optimistiskt än Singapore. 

 

Sveriges regler liknar OECDs riktlinjer i högre utsträckning än Singapores, detta är rimligt 

med tanke på att Sverige är medlem i OECD och Singapore varken är medlem eller 

nyckelpartner. Singapores regler liknar de svenska mer än de liknar de kinesiska. Det vore 

inte en orimlig uppfattning att två asiatiska länder, vilka båda saknar medlemskap i OECD, 

skulle ha större likhet i lagar och riktlinjer med varandra än att det ena till större grad liknar 

ett nordiskt land som Sverige. Detta kan dock besvaras genom Grays modell44. Singapore var 

tidigare en brittisk koloni och har därför till viss del influerats av den brittiska kulturen och 

därmed präglats av den brittiska redovisningstraditionen, Anglo. Anglo karaktäriseras av hög 

grad av transparens och optimism (Gray 1988, s. 13), vilket vi bedömer att även 

internprissättningen i Singapore gör. Vi bedömer det möjligt att redovisningstraditionen 

inverkat på Singapore genom Storbritannien som räknas till denna tradition. Vår analys av 

Singapores likhet med Sverige och OECD leder därför fram till att kulturen även spelat en 

viktig roll vid utformningen av regler för internprissättning. Resonemanget kan styrkas av 

Johanssons (2010, s. 52) avhandling, där han uppger att det brittiska samväldets länder också 

brukar räknas till Anglo. Samtidigt befinner sig Singapore närmare Kina kulturellt sett än vad 

Sverige gör och påverkas både av asiatiska kulturinfluenser samt den anglosaxiska 

redovisningstraditionen. Detta kan förklara varför Singapore, gällande OECDs riktlinjer, inte 

anpassat sin reglering i lika snabb takt (Pheny & Wong 2011, s. 29). Vidare påpekar 

Johansson (2010, s. 52) att indelningen av den anglosaxiska- och kontinentala 

redovisningstraditionen i stor utsträckning har sin grund i historiska traditioner men att 

skillnader mellan olika kulturer tenderar att avta över tid på grund av bland annat nationella 

företags verksamhet i andra länder. 

 

Vi anser att institutionell teori till viss del haft en påverkan trots ländernas olika relation till 

OECD och dess riktlinjer, däremot anser vi att den inte är den starkast påverkande faktorn för 

utformning av lagar och riktlinjer för internprissättning. Ser man OECD som en institution 

föreligger förväntningar om att Sverige och Kina i större omfattning skulle likna varandra i 

utformningen av lagar och riktlinjer om internprissättning. Detta på grund av att båda 

länderna har en anknytning till organisationen genom medlemskap respektive 

nyckelpartnerskap, något Singapore saknar. Trots detta faktum är Sverige och Singapore mer 

lika varandra avseende lagar och riktlinjer för internprissättning, trots det faktum att 

Singapore ses som ett land utanför institutionen och bör enligt institutionell teori inte visa på 

större likheter. Detta besvaras och förklaras av Grays analys av kulturens signifikans inom 

redovisning och vår applicering av dessa kulturella dimensioner på utformningen av lagar och 

riktlinjer inom internprissättning. Att den institutionella teorin har en påverkan står klart när 

man beaktar Kinas förflyttning i en riktning inom vissa områden mot internationella riktlinjer. 

Det styrks främst genom att det inte finns en stor skillnad i utformning och beskrivning av 

lagar och riktlinjer inom internprissättning från OECDs riktlinjer. Det innebär att även om de 

                                                 
44 Se figur 1 i kapitel 3 teoretisk referensram. 
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olika länderna inte implementerat OECDs riktlinjer fullt ut har dessa ofta influerat och 

påverkat länderna. OECDs riktlinjer blir alltså någonting så gott som alla länder förhåller sig 

till på ett eller annat sätt och därav har den institutionella teorin en inverkan. 

Det faktum att Singapore anpassat sina riktlinjer i den utsträckning de gjort tyder på en vilja 

att likna internationella standarder. Då landet blivit självständigt kan sannolikt sökandet efter 

ett fungerande system ha lett till att man vänt sig mot internationella standarder för att 

motverka osäkerhet. Vidare innebär kulturen i Singapore att landet med relativ lätthet 

anpassar sig efter dessa standarder, då de ligger relativt nära deras redovisningskultur. 

Landets anpassning kan således härledas till mimetisk isomorfi. 

Kina har utvecklats till en ekonomisk stormakt i ett globalt system, av denna anledning har 

landet rört sig i en mer internationell riktning. För att ses på som en trovärdig aktör i detta 

globala system där många använder sig av internationella standarder har Kina tvingats 

anpassa sig utefter dessa standarder. Även om Kina ännu inte är helt i linje med OECDs 

standarder är de förändringar som sker sannolikt en konsekvens av tvingande isomorfism.  
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6  Slutsatser och diskussion 

6.1 Inledning 

 

I detta avsnitt presenteras en övergripande diskussion samt de slutsatser som har dragits från 

studiens analys. Diskussionen syftar till en fördjupad skärskådning av analysen och att tillföra 

intressanta aspekter för läsaren kopplat till studien. Avslutningsvis sker en redogörelse för 

förslag till vidare forskning samt studiens praktiska och teoretiska bidrag presenteras.   

6.2 Slutsatser och diskussion 

 

Vår studie har syftat till att undersöka lagar och riktlinjer för internprissättning i länder med 

olika relation till OECD samt varierande kulturer gällande redovisning. Detta för att 

undersöka om kultur har en inverkan på implementering och utformning av 

internprissättningsregler. Syftet har nåtts och frågeställningarna besvarats genom en 

komparativ studie om tre länder med olika relation till OECD och olika redovisningskulturer: 

Sverige, medlemsland i OECD, Kina, nyckelpartner till OECD och Singapore, icke-

medlemsland. Studiens syfte har besvarats genom granskning av respektive länders lagar och 

riktlinjer samt OECDs riktlinjer avseende armlängdsprincipen, prismetoder och 

dokumentation. Resultatet har analyserats med utgångspunkt i kulturella dimensioner utifrån 

Grays ramverk och modell samt institutionell teori för att på så vis besvara studiens hypotes. 

 

Resultatet visar på en stor spridning i tid gällande implementering av internprissättningsregler 

i Sverige, Kina och Singapore samt deras relation till OECD, något analysen visar sannolikt 

kan kopplas till ländernas kultur. Samtliga länder har präglats av olika historiska 

omständigheter och först när rätt förutsättningar fanns inom nationen har ländernas nationella 

regleringar närmat sig OECDs internationellt accepterade riktlinjer. Kinas skattereform och 

Singapores självständighet, i kombination med dess kulturella särdrag i egenhet av tidigare 

koloni, finner vi har skapat förutsättning för länderna att anta internprissättningsregler. Detta 

leder till slutsatsen att införandet av regler i Singapore och Kina har dröjt, då rätt 

förutsättningar först krävdes, i jämförelse med Sverige vars redovisningskultur länge legat 

nära OECDs principer. 

 

Kina är det land som skiljer sig mest från de övriga två länder. I Kina ser vi att den höga 

graden av konservatism och sekretess medfört att de inte tidigare gett vika för externa 

påtryckningar, vilket i vår mening resulterat i en motsättning till att anpassa sig internationellt. 

Detta kan förklara resonemanget i analysen att Kina endast delvis antagit OECDs riktlinjer 

trots dess roll som nyckelpartner. Då alltfler länder efterföljer OECDs riktlinjer för 

internprissättning resulterar det i ett ökat standardiserat förhållningssätt till internprissättning 

runt om i världen. Det leder till att det uppkommer påtryckningar från omgivningen som 

uppfattar det som nödvändigt att även Kina, som ekonomisk stormakt, efterföljer OECDs 

riktlinjer. Vidare är Kina i en fas av kulturell förflyttning mot mer öppenhet, sannolikt i 

samverkan med dessa internationella påtryckningar. Slutsatsen blir således att Kina påbörjat 

en anpassning utefter internationella standarder, vilket förklaras av tvingande isomorfism 

kombinerat med en kulturell förändring, men att Kina än så länge förblir längst ifrån de 

internationella internprissättningsreglerna av de jämförda länderna. 

 

Riktlinjerna i Singapore är i stor likhet med OECDs riktlinjer, vilket vi finner visar på en vilja 

att anpassa sig efter internationella riktlinjer. Den osäkerhet som råder inom nationen, som 
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medförts av en lång tids osjälvständighet efterföljt av en period av sökande efter ett 

fungerande system i självständighet, ligger till grund för den pågående internationaliseringen. 

Vi drar slutsatsen att Singapore imiterar OECDs riktlinjer ur trygghetssynpunkt och vetskapen 

om att riktlinjerna är internationellt accepterade. Denna vilja att ta efter internationella 

riktlinjer bedömer vi kan förklaras av en redovisningskultur influerad av dess före detta 

kolonisatörer förstärkt av mimetisk isomorfi. 

 

Vi finner att det föreligger stora likheter mellan Sverige, Kina och Singapore gällande 

armlängdsprincipen. Armlängdsprincipen omnämns i respektive lands lagstiftning med 

samma syfte och innebörd. Tillhörande vägledning som komplement till lagen skiljer sig dock 

mellan länderna och i Kinas fall är den mer begränsad, vilket minskar graden av 

harmonisering mellan länderna vilket går att utläsa i figur 4.  

 
 

Figur 4. Ländernas harmonisering med OECDs riktlinjer för armlängdsprincipen i lagen och utgivna riktlinjer 

 

När det kommer till prismetoder utgörs syfte och innebörd av likheter precis som 

armlängdsprincipen. Gällande Kina finner vi dock att likheter återfinns i en begränsad 

utsträckning med övriga två länder och OECDs riktlinjer sett till omfattning och detaljer. En 

tydlig skillnad är att Kina inte är vägledande i hur metodvalet ska ske och inte heller i vilken 

metod som ska väljas framför den andra, vilket ländernas harmonisering avseende 

prismetoder visar i figur 5. 

 
 

Figur 5. Ländernas harmonisering med OECDs riktlinjer för prismetoder 

 

Slutsatsen av ovanstående resonemang om armlängdsprincipen och prismetoder, vilket figur 4 

och 5 illustrerar, är att det råder relativ harmonisering gällande armlängdsprincipen, sett till 

både lagar och riktlinjer. Harmonisering gällande prismetoder råder dock inte i lika hög grad 

mellan länderna. Sammanfattningsvis är det huvudsakliga syftet för prismetoder 

samstämmigt, dock finns det skillnader som främst utgörs av att Sverige och Singapore ger 

ytterligare vägledning i jämförelse med Kina. 

 

I dokumentationen har samtliga länder tagit stöd i OECDs riktlinjer. Gemensamt är att 

dokumentation ska upprättas och bestå av övergripande information på koncernnivå, 

företagsnivå samt CbCR. Sverige och Singapore har utformat sina lagar och riktlinjer för 

dokumentation utefter OECDs riktlinjer i högre utsträckning än Kina. Kinas 

dokumentationsregler är dock annorlunda från Sveriges och Singapores på ett annat sätt i 

jämförelse med övriga principer, då Kinas lagar och riktlinjer är mer omfattande och ställer 

fler krav än OECD och övriga två länder. Det ska tilläggas att vår studie visar att Kina rör sig 

mot de egenskaper som karaktäriserar ett Klass A-system, vilket innebär omfattande krav på 
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upplysning och en lägre grad av konservatism. De högre kraven på dokumentation i Kina 

utgör en indikation på förändring mot ett Klass A-system och leder till slutsatsen att Kinas 

placering i Grays modell sannolikt bör omvärderas i framtiden. 

 
 

Figur 6. Ländernas harmonisering med OECDs riktlinjer för dokumentation 

 

Sammanfattningsvis avspeglar Sveriges regler OECDs riktlinjer. Singapores 

internprissättning har stora likheter med OECDs riktlinjer, dock inte i riktigt lika stor 

utsträckning som Sverige. Vidare är Kina det land som i lägst utsträckning harmoniserar med 

OECDs riktlinjer, men den föreliggande slutsatsen är att Kina rör sig mer mot internationella 

riktlinjer och till att bli mer harmoniserade med Sverige och Singapore gällande 

internprissättningsregler. Studien visar att Singapores regler i högre grad är mer lik OECDs 

riktlinjer än Kinas regler. Vidare drar vi slutsatsen att detta beror på att Singapore influerats 

av den anglosaxiska redovisningskulturen och dess dimensioner av transparens och optimism. 

Därav har Singapore en redovisningskultur som ligger närmre OECDs principer och således 

naturligare kunnat implementera OECDs riktlinjer för internprissättning i högre utsträckning. 

 

Med studiens forskningsfrågor i beaktning, mynnar vår slutsats ut i att samtliga studerade 

länder följer OECDs riktlinjer för internprissättning men att omfattningen varierar då Kina är 

den som avviker mest, trots dess roll som nyckelpartner. Vi finner att relativ harmonisering 

råder även utanför OECD som institution och att ett medlemskap i organisationen inte är en 

förutsättning för att likhet i internprissättningsregler ska existera. Vår studie visar att de funna 

likheterna beror på kulturella dimensioner i högre utsträckning än institutionella influenser, att 

institutioner har påverkan på lagstiftning och riktlinjer, men att denna påverkan blir större om 

kulturen i landet är snarlik institutionens kultur. Vi kan härmed verifiera vår hypotes; att 

kulturella dimensioner påverkar implementeringen och utformningen av 

internprissättningsregler på liknande sätt som de påverkar redovisningen.  

 

 
 

Figur 7. Kulturella dimensioner i internprissättningen i Sverige, Kina och Singapore 
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6.3 Förslag till vidare forskning 

 

Internprissättning är ett komplext område som berör såväl företag som länder på ett 

världsomfattande vis. Studien har varit begränsad i tid och omfattning vilket medfört en 

begräsning att undersöka det valda området i dess helhet. Det har därmed identifierats ett par 

förslag på vidare forskning som vi anser vara relevanta och intressanta inom området. 

 

Vår studie har fokuserat på skillnader i reglering av internprissättning mellan Sverige, som är 

medlem i OECD, samt Kina och Singapore, som inte är medlemmar. Med denna anledning 

anser vi att det vore intressant för framtida studier att undersöka och jämföra 

internprissättningsregler mellan andra medlemsländer samt icke-medlemsländer. Detta för att 

undersöka om man skulle komma fram till liknande slutsatser och om dessa hade kunnat 

styrka våra slutsatser.  

 

Vidare hade det varit intressant att studera Kina, som rör sig allt mer mot internationella 

riktlinjer i vår mening. Denna förändring kan sannolikt härröras till en generell kulturell 

förändring i Kina och bör således granskas med aspekten av en eventuell förflyttning av vår 

placering av Kina i Grays modell till att karaktäriseras i högre utsträckning av transparens och 

optimism. De bakomliggande faktorerna för förändringen i Kinas redovisningssystem är ett 

intressant område för vidare forskning som kräver genomlysning av det kontemporära Kinas 

kultur och kulturella skiftningar de senaste åren. I koppling till detta hade en intressant aspekt 

också varit att vid framtida uppdateringar av lagar och riktlinjer avseende internprissättning i 

Kina undersöka om de fortsättningsvis går i linje med internationella riktlinjer och till att vara 

mer omfattande samt mer beskrivande såsom dokumentationsreglerna.  

 

Ytterligare en intressant aspekt för vidare forskning på området är att undersöka varför en del 

länder väljer att avstå medlemskap i OECD, men ändå tar stöd i organisationens riktlinjer. Det 

vore intressant att utforska för- och nackdelar för länder som är medlemmar respektive icke-

medlemmar samt undersöka om valet kan bero på kulturella dimensioner med utgångspunkt i 

Grays hypoteser som bygger på Hofstedes kulturella dimensioner. 

6.4 Praktiska och teoretiska bidrag 

 

Praktiskt bidrar vår studie till en ökad förståelse av Sveriges, Kinas och Singapores 

lagstiftningar och riktlinjer för internprissättning samt dess likhet med OECDs riktlinjer för 

internprissättning. Studien bidrar även med en inblick i hur ländernas riktlinjer i samspel med 

kulturella dimensioner påverkar både medlemsländer samt icke-medlemsländers utformning 

av sina lagstiftningar och riktlinjer inom internprissättning. Genom vår undersökning av de 

valda kapitlen av OECDs riktlinjer, har vi kunnat genomföra en jämförelse mellan länderna. 

Vidare har det medfört en förbättrad förståelse för hur de respektive länderna valt att utforma 

sina lagar och riktlinjer inom internprissättning samt hur lika dessa är OECDs riktlinjer trots 

medlemskap eller icke-medlemskap.  

 

Ur ett teoretiskt perspektiv bidrar vår studie således med ökad insikt om OECDs inflytande. 

Insikten gäller även avseende länder som inte är medlemmar i organisationen, samt kulturens 

vikt för att inflytandet också får praktisk påverkan på utformningen av lagtexter och riktlinjer 

för internprissättning.  
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7 Reflektion över studien 

7.1 Inledning 

 

I det avslutande kapitlet redogörs för en egen reflektion av studiens resultat. Reflektionen 

utgörs av tankar och resonemang som uppstått under studiens gång och som vi anser 

intressanta att avslutningsvis belysa. 

7.2 Egen reflektion  

 

Världen idag präglas av globalisering vilket bland mycket annat har resulterat i att länder 

försöker vinna legitimitet samt skydda sin skattebas genom att implementera riktlinjer för 

internprissättning vilka liknar OECDs riktlinjer. Målet med de riktlinjer OECD tagit fram är 

att ge förutsättningar för en gemensam och enhetlig tillämpning av internprissättning. 

Analysen visar att Kina och Singapore har, trots att de inte är medlemmar i organisationen, 

valt att implementera riktlinjer för internprissättning i likhet med OECDs riktlinjer, dock i 

olika utsträckningar. Enligt vår uppfattning har internationaliseringen varit helt avgörande till 

den likheten i internprissättning som vi ser uppkommit på senare år.  

 

Sveriges relation till OECD som medlem inleddes redan vid organisationen uppkomst 1961 

och 1929 instiftades regler om internprissättning. Kina införde internprissättning i lagen under 

skattereformen tidigt 1990-tal och i samband med detta inleddes en relation med OECD, 

vilken vi anser har resulterat i att Kina idag är nyckelpartner. Vår uppfattning är att 

skattereformen i Kina skedde i samband med en kulturell skiftning mot att bli mer 

transparenta och optimistiska och öppnade upp för möjligheten att anta 

internprissättningsregler och närma sig OECD. Till vår uppfattning är att landet starkt präglats 

av konservatism och sekretess och att dimensionerna fortfarande spelar stor roll i Kina. Vi 

anser att detta resulterar i en begränsad öppenhet för internationella förhållanden och därmed 

kan förklara varför Kina inte följer OECDs riktlinjer fullt ut. Vidare är av den övertygelsen att 

de externa påtryckningarna från en globaliserad värld, alltså tvingande isomorfism, har varit 

avgörande till att Kina trots allt till viss del utformat sina regler utefter OECDs internationellt 

accepterade riktlinjer för internprissättning.  

Singapore införde riktlinjer för internprissättning 2006 i likhet med OECDs riktlinjer, trots att 

de inte är ett medlemsland i OECD, men först 2009 infördes regler om armlängdsprincipen i 

lagen. Singapore blev en självständig nation 1965, efter att ha varit en brittisk koloni samt 

tillhört Malaysia. Vi finner att Singapore efterliknat OECDs riktlinjer till stor del och att det 

kan förklaras av mimetisk isomorfi understödd av kulturella dimensioner. Vi har 

uppmärksammat att det har förelegat en lång period från självständighet till implementering 

av regler för internprissättning. Den mest troliga förklaringen vi finner till detta är att 

Singapore ursprungligen ville söka självständiga vägar men att osäkerheten gjorde att de 

successivt rörde sig mot det mer välkända och trygga. Sannolikt har den anglosaxiska 

redovisningskulturen, som speglas av transparens och optimism, påverkat landet under tiden 

som koloni. Därmed är vår uppfattning att denna påverkan är en underliggande orsak till att 

Singapore imiterat OECD istället för att välja att imitera Kina, ett närliggande land inom den 

asiatiska regionen, då OECDs riktlinjer i vår mening även speglas av transparens och 

optimism i större utsträckning än konservatism och sekretess.  
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Sammanfattningsvis skiljer det sig i omfattning av riktlinjerna gällande armlängdsprincipen 

och prismetoder men syftet och innebörden är densamma. Vi bedömer att detta indikerar på 

att armlängdsprincipen såväl som prismetodernas grundläggande principer som OECD 

förespråkar är allmänt accepterade internationellt och följs av såväl medlemsländer som icke-

medlemsländer. Således anser vi att anledningen till att Kina skiljer sig och valt att inte vara 

medlemmar i OECD står att finna i landets kulturella dimensioner konservatism och sekretess, 

vilket leder till att de är explicita i lägre utsträckning än övriga två länder. Varför just 

armlängdsprincipen är den kring vilken störst harmonisering råder beror i vår mening på att 

den spelar en grundläggande roll för riktlinjer kring internprissättning och är en nödvändighet 

vid gränsöverskridande transaktioner vilka berör flera olika skattejurisdiktioner.  

Kina har genomgående under studiens analys, varit det land som har skiljt sig från Sveriges 

och Singapores regler och OECDs riktlinjer genom att inte vara lika omfattande, tydliga och 

detaljerade. Detta gäller dock inte angående dokumentation då Kina har förändrat sin 

lagstiftning till att bli mer lik övriga. I vår mening har Kina, i och med den ökade 

globaliseringen samt som ekonomisk stormakt, tvingats att bli mer transparenta och 

optimistiska i lagar och riktlinjer. Detta styrker vår analys om en kulturell förändring i Kina 

mot ett Klass A system, i kombination med tvingande isomorfism leder det till en antydan att i 

högre grad speglas av transparens och optimism. Av den anledningen är vår bedömning att 

Kina rör sig mot internationella riktlinjer vilket resulterar i en utveckling mot en mer 

harmoniserad vägledning. Enligt vår uppfattning är detta en utveckling som endast till viss del 

kommer fortlöpa, med grund i landets kulturella dimensioner. I framtiden kommer Kinas 

lagar och riktlinjer ha sin grund i internationella riktlinjer men landet kommer vara starkt 

benägen om att sätta sin egen prägel på dessa och i första hand utforma dem på det vis som 

ger förmån för nationens specifika karaktärsdrag.  

 

Vi ser att ländernas internprissättningsregler påverkats av de kulturella dimensionerna men 

även till viss del institutionell teori. Kina har successivt implementerat OECDs riktlinjer, dock 

inte enhetligt, vilket tyder på att OECD som institution inte haft en direkt påverkan i samband 

med nyckelpartnerskap. Istället bedömer vi att Kinas successiva anpassning mot riktlinjerna 

kan förklaras av förändringar i Kinas kulturella dimensioner snarare än av institutionell teori. 

Detta grundar sig i att det går att tyda en förändring i Kinas utformning av lagar om 

internprissättning, vilket de nya dokumentationskraven är ett bevis på. Viktigt att poängtera är 

att förändringen sker i riktning mot OECD vilket indikerar på att institutionen har påverkan, 

men sannolikt är denna påverkan först möjlig när landets kulturella dimensioner har 

förutsättningarna för att närma sig institutionens värderingar. Sverige och Singapore å andra 

sidan speglas av andra kulturella dimensioner som gör att de är mer öppna för att närma sig 

OECD och därför har de anpassat sig i högre utsträckning till dess riktlinjer. Trots att 

Singapore inte har någon officiell koppling till OECD har landet valt att efterlikna deras 

riktlinjer i hög grad. Vi anser att redovisningsvärdena, transparens och optimism, som den 

anglosaxiska kulturen medfört påverkar internprissättningen i högre utsträckning än de 

externa faktorerna i den asiatiska regionen.  

 

Med ovanstående resonemang som grund kan vi konstatera att länder implementerar OECDs 

riktlinjer i olika takt utifrån nationella förutsättningar, vilka har sin grund i ländernas kulturer 

och kulturella skiftningar. Den ökade harmoniseringen på senare år är ett exempel på såväl 

detta som den ökade internationaliseringens inverkan på kulturer globalt. Avslutningsvis ser 

vi internationaliseringen som en bidragande faktor till att länderna har blivit mer 

harmoniserade och att såväl medlemsländer som icke-medlemsländer har tagit efter OECDs 

riktlinjer. 
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Indelning av länder i kulturella områden enligt Hofstede (Gray 1988, s. 6). 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se 


	1 Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Problemdiskussion
	1.3 Forskningsfrågor
	1.4 Syfte
	1.4.1 Avgränsningar av syfte
	1.4.2 Hypotes

	1.5 Ämnets relevans
	1.6 Terminologi
	1.7 Disposition

	2  Metod
	2.1 Inledning
	2.2 Forskningsansats
	2.3 Undersökningsansats
	2.4 Studiens genomförande
	2.5 Datainsamling
	2.5.1 Urval
	2.5.2 Primärdata
	2.5.3 Sekundärdata

	2.6 Tillämpad modell för analys
	2.7 Studiens trovärdighet
	2.7.1 Reliabilitet
	2.7.2 Validitet

	2.8 Källkritik
	2.8.1 Internetkällor
	2.8.2 Offentliga dokument
	2.8.3 Vetenskapliga tidskrifter
	2.8.4 Ekonomisk och juridisk kvalificerad litteratur

	2.9 Etisk reflektion

	3  Internprissättning enligt OECD, Sverige, Kina och Singapore
	3.1 Inledning
	3.2 Organisation for Economic Co-operation and Development
	3.2.1 OECDs riktlinjer för internprissättning
	3.2.2 Armlängdsprincipen
	3.2.3 Prismetoder
	3.2.3.1 Comparable Uncontrolled Price Method
	3.2.3.2 Resale Price Method
	3.2.3.3 Cost Plus Method
	3.2.3.4 Transactional Net Margin Method
	3.2.3.5 Profit Split Method

	3.2.4 Dokumentation

	3.3 Internprissättning i Sverige
	3.3.1 Historia
	3.3.2 Anknytning till OECD
	3.3.3 Armlängdsprincipen
	3.3.4 Prismetoder
	3.3.5 Dokumentation

	3.4 Internprissättning i Kina
	3.4.1 Historia
	3.4.2 Anknytning till OECD
	3.4.3 Armlängdsprincipen
	3.4.4 Prismetoder
	3.4.5 Dokumentation

	3.5 Internprissättning i Singapore
	3.5.1 Historia
	3.5.2 Anknytning till OECD
	3.5.3 Armlängdsprincipen
	3.5.4 Prismetoder
	3.5.5 Dokumentation


	4  Teoretisk referensram
	4.1 Inledning
	4.2 Kulturella dimensioner
	4.2.1 Hofstedes kulturella dimensioner
	4.2.2 Grays ramverk för redovisningsvärden kopplat till kulturella dimensioner

	4.3  Institutionell teori
	4.3.1 Tvingande isomorfism
	4.3.2 Mimetisk isomorfism


	5  Empiri och analys
	5.1 Inledning
	5.2 Armlängdsprincipen
	5.2.1 Analys av armlängdsprincipen

	5.3 Prismetoder
	5.3.1 Analys av prismetoder

	5.4 Comparable Uncontrolled Price Method
	5.4.1 Analys av Comparable Uncontrolled Price Method

	5.5 Resale Price Method
	5.5.1 Analys av Resale Price Method

	5.6 Cost Plus Method
	5.6.1 Analys av Cost Plus Method

	5.7 Transactional Net Margin Method
	5.7.1 Analys av Transactional Net Margin Method

	5.8 Profit Split Method
	5.8.1 Analys av Profit Split Method

	5.9 Dokumentation
	5.9.1 Dokumentationens innehåll
	5.9.1.1 Analys av dokumentationens innehåll

	5.9.2 Koncerngemensam del, master file och group level
	5.9.2.1 Analys av koncerngemensam del, master file och group level

	5.9.3 Företagsspecifik del, local file och entity level
	5.9.3.1 Analys av företagsspecifik del, local file och entity level

	5.9.4 Special issue file
	5.9.4.1 Analys av special issue file

	5.9.5 Country-by-Country-Reporting
	5.9.5.1 Analys av Country-by-Country-Reporting

	5.9.6 Avslutande analys av samtliga dokumentationsdelar

	5.10  Kulturellt perspektiv
	5.10.1 Analys utifrån ett kulturellt perspektiv


	6   Slutsatser och diskussion
	6.1 Inledning
	6.2 Slutsatser och diskussion
	6.3 Förslag till vidare forskning
	6.4 Praktiska och teoretiska bidrag

	7  Reflektion över studien
	7.1 Inledning
	7.2 Egen reflektion

	Litteraturförteckning
	Bilagor
	Bilaga 1 – Nationskluster


