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Förord 
 
Vårterminen 2007 har varit intensiv och lärorik. Arbetet med denna 
uppsats har fungerat mycket bra och har medfört ett ökat intresse för 
ämnesområdet. 
 
Ett flertal personer har bidragit till att uppsatsen kunnat genomföras 
och till dessa är vi evigt tacksamma.  
 
Vi vill framföra ett speciellt tack till Er respondenter på de företag vi 
inkluderat i vår undersökning. Ni har varit uppriktiga och väldigt 
tillmötesgående. 
 
Vi vill även tacka Er revisorer som intervjuats. Våra samtal har utgjort 
en viktig grund för denna uppsats. 
 
Tacksamhet riktar vi även till vår handledare Urban Österlund som 
försett oss med goda tips och vägledning. 
 
 
 
 
Borås maj 2007 
 
 
 
 
 
 
Niclas Borén                                                          Kristoffer Nordström 
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Abstract:  
To make it easier for the National Tax Board of Sweden to control that the 
prices of transactions between group companies are adjusted to the 
conditions of the market a law concerning requirements of documentation 
has been introduced. 
 
Swedish accounting firms think that the group companies should not only 
see documentation of transfer pricing as a burden. Instead they think that the 
group companies should see the documentation as an opportunity that might 
result in benefits.  
 
Our main question is that if the requirement of documentation has brought 
benefits to four group companies or if it only has become a burden to them. 
Further, with the intention to enable the answering of our main question, we 
have designed three part questions. 
 
The purpose of this thesis is to describe what effects the requirement of 
transfer pricing documentation has brought to the group companies that have 
been investigated. 
 
Delimitation has been made. We have studied the effects of the law at four 
group companies. Of these companies three see themselves as medium-sized 
while one sees itself as a small company. We have applied a qualitative 
method to our work process and our scientific behaviour has been 
hermeneutic. 
 
The theoretical frame of reference mainly consists of accounts of the concept 
of transfer pricing, the law of requirement of documentation and facts of 
OECD.  The empirical investigation consists of information that derives 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

from interviews with the four group companies. On the basis of an exploring 
feasibility study, theoretical and empirical facts we have made an analysis. 
The most important conclusions are as follows: 
 
The investigated group companies see a lot of benefits related to the 
documentation. First and foremost, the procedure of the documentation 
means a control of the following of the arm’s length principle. Furthermore, 
the companies focus on their transfer pricing has increased. This has led to 
thoughts about if they apply correct price methods. 
 
A majority of the investigated group companies believe that de 
documentation will lead to an increased knowledge of the risks within the 
group. They think that the documentation could result in an optimization of 
internal immaterial torrents as well. 
 
The attitude to the requirement of documentation has, at most of the group 
companies, changed from being negative to positive. In some aspects, the 
attitude of the companies is influenced by their size and structure. 
 
One thing that the investigated group companies have in common is that 
they think of the law as very vague. 
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Titel: Dokumentationsskyldighet vid internprissättning – En fördel 
eller enbart en börda? 
 
Författare: Niclas Borén & Kristoffer Nordström 
 
Färdigställd (år): 2007 
 
Språk: Svenska 
 
Handledare: Urban Österlund 
 
 
Sammanfattning: 
För att Skatteverket lättare skall kunna granska att prissättningen vid 
transaktioner mellan koncernföretag är marknadsmässig har det i Sverige 
införts en lag om dokumentationsskyldighet.  
 
Svenska revisionsbyråer anser att dokumentation av internprissättning inte, 
ur företags perspektiv, enbart bör ses som en börda. Istället anses att 
koncernföretag bör se dokumentationsskyldigheten som en möjlighet till 
fördelar.  
 
I vår huvudsakliga problemfrågeställning har vi ställt frågan om 
dokumentationsskyldigheten medfört fördelar för fyra koncernföretag eller 
om den enbart är en arbetsbörda? Vidare har vi med avsikt att kunna besvara 
vår huvudsakliga problemfrågeställning utformat tre delfrågeställningar. 
 
Syftet med denna uppsats är beskriva vilka effekter 
dokumentationsskyldigheten av internprissättning har inneburit för de 
koncernföretag som undersökts.  
 
Vi har valt att avgränsa oss till att studera lagens effekter hos fyra olika 
koncernföretag. Av företagen ser tre av dem sig som medelstora medan ett 
ser sig som ett mindre företag. Vi har använt oss av en kvalitativ metod i vår 
arbetsprocess och vårt vetenskapliga förhållningssätt har varit hermeneutiskt. 
 
Den teoretiska referensramen består främst av redogörelser av begreppet 
internprissättning, OECD samt Skatteverkets föreskrift (SKVFS 2007:1). 
Empirin utgörs av information från intervjuer med de koncernföretag som 
inkluderats. Utifrån en explorativ förstudie, vår teoretiska referensram och 
empiri har vi gjort en analys. De viktigaste slutsatserna är följande: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

De undersökta koncernföretagen ser en rad fördelar med 
dokumentationsskyldigheten. Först och främst innebär arbetet med 
dokumentationen en kontroll av att armlängdsprincipen följs. Vidare har 
företagen börjat fokusera mer på sin internprissättning och detta har bland 
annat lett till att de börjat fundera över om de använda prismetoderna är 
korrekta. 
 
En majoritet av de undersökta koncernföretagen tror att dokumentationen 
kommer leda till ökad kunskap om riskerna inom koncernen och de anser att 
dokumentationen kan medföra en optimering av interna immateriella flöden. 
 
Inställningen till dokumentationsskyldigheten hos de flesta koncernföretagen 
har gått från att, i ett tidigt skede, ha varit negativ, till att bli mer positiv. 
Inställningen påverkas i vissa aspekter av företags storlek och struktur.  
 
Gemensamt för koncernföretagen är att de upplever stora delar av lagen som 
väldigt vag.  
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Internprissättning, dokumentationsskyldighet, 
armlängdsprincipen, fördelar
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1 Inledning 
I detta kapitel ges en bakgrundsbild till uppsatsens valda ämne. 
Problemdiskussion, problemfrågeställning och syfte redovisas. Kapitlet avslutas 
med uppsatsens avgränsning samt dess disposition. 
 

1.1 Bakgrund
Enligt Statistiska centralbyrån exporterade Sverige under 2006 varor för 1 085 
miljarder kronor och importerade varor för 935 miljarder kronor. Den 
procentuella ökningen, för både import och export, var under året 12 %. 
 
I takt med den ökande globaliseringen spelar multinationella företag en allt 
större och viktigare roll. Exempelvis uppskattas att 60 % av den svenska handeln 
sker inom internationellt verksamma koncernföretag (Lindström & von Koch, 
2003). I den globala ekonomin blir nationsgränser alltmer irrelevanta för den 
dagliga handeln inom multinationella koncerner. Skattemyndigheter i olika 
länder ser det inte på samma sätt, utan vidtar fler och mer kraftfulla åtgärder för 
att skydda den nationella skattebasen. Denna utveckling har lett till att en 
majoritet av multinationella företag beaktar interprissättning1 som en av de 
viktigaste internationella skattefrågorna (von Koch, 2006).  
 
En grundläggande princip inom internationell skatterätt är att internprissättning 
skall vara förenlig med den så kallade armlängdsprincipen, vilken i Sverige 
regleras genom korrigeringsregeln i inkomstskattelagen 14 kap. 19 §. 
Armlängdsprincipen innebär att priser och villkor vid koncerninterna 
transaktioner ska vara marknadsmässiga och tillämpas som om det saknades 
intresseförhållanden företagen sinsemellan. Det finns annars en risk att 
koncerner, av skatteskäl, flyttar vinster mellan företag i olika länder. Detta kan 
göras genom användning av över- och underpris vid interna transaktioner. 
Nämnvärt i detta sammanhang är dock att felaktigt satta internpriser ofta kan 
relateras till områdets komplexitet, det vill säga det handlar inte alltid om 
medvetna försök till att undvika beskattning (Liedhammar, 2001). 
 
Sverige har länge legat efter stora delar av Europa vad gäller antagande av en 
lag som berör dokumentationsskyldighet av internprissättning. I Sverige har det 
                                                 
1 Med internprissättning menas det pris som sätts då utbyte av varor och tjänster sker 
mellan företag med intressegemenskap (Liedhammar, 2001). 
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tidigare varit upp till koncernföretag själva att välja hur pass utförlig deras 
dokumentation ska vara (KPMG Bohlins AB, 2007). 
 
För att Skatteverket lättare skall kunna granska att prissättningen vid 
transaktioner, mellan företag inom samma koncern, är marknadsmässig, infördes 
den 1 mars 2007 en lag2 om dokumentationsskyldighet vid internprissättning. 
Dokumentationen ska tillämpas på räkenskapsår som börjar den 1 januari 2007 
eller senare (Skatteverket, 2007).  
 

1.2 Problemdiskussion 
Ett flertal uppsatser har skrivits om fenomenet internprissättning. Vi har tagit 
hänsyn till tidigare uppsatser vid utformandet av vår problemformulering 
eftersom vi vill tillföra något nytt till forskningen kring ämnet. Tidigare 
uppsatser om internprissättning, som kan relateras till den nya 
dokumentationsskyldigheten, har bland annat behandlat själva arbetsgången vid 
implementeringen av lagen om dokumentationsskyldighet vid internprissättning3 
samt analys av innehållet i lagen4. 
 
Generellt kan sägas att tidigare forskare antingen behandlat fenomenet 
internprissättning innan dokumentationsskyldigheten blivit aktuell, eller försökt 
förutse vad som tros komma hända efter att lagen trätt i kraft. Uppsatser som 
berört tiden efter att lagen blivit aktuell har således mest resulterat i antaganden 
och gissningar om framtiden. Nu när det gått några månader sedan den 1 januari, 
ser vi det därför som relevant att undersöka vilka konsekvenser lagen faktiskt 
medfört. 
 
Vad som skall dokumenteras, enligt den nya lagen, uttrycks i Skatteverkets 
författningssamling under Skatteverkets föreskrifter om dokumentation av 
prissättning mellan företag i intressegemenskap (SKVFS 2007:1). Föreskrifterna 
anger följande fem delar som dokumentationen måste innehålla: 
 

                                                 
2 Skatteverkets föreskrifter om dokumentation av prissättning mellan företag i 
intressegemenskap (SKVFS 2007:1)
3 Althin Ekelund, Jakobsson & Ringberg, 2007, Dokumentationsskyldighet vid 
internprissättning - en fallstudie 
4 Asplund, 2006, Dokumentationskrav vid internprissättning: En analys av lagförslagen 
till svenska dokumentationsregler i propositionen 2005/06:169 
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3-4 § Beskrivning av företaget, organisationen och verksamheten 
5-6 § Uppgift om arten och omfattningen av transaktionerna 
7 § Funktionsanalys 
8 § Beskrivning av vald prissättningsmetod 
9 § Jämförbarhetsanalys 
 
Enligt Robert Glansberg5 är företags dokumentationsskyldighet av dessa fem 
delar givetvis positiv för staten. Genom dokumentationen ökar dess möjlighet 
till kontroll av landets koncernföretags skatteunderlag. Fördelen för staten, 
menar Glansberg, ligger i att dokumentationen kan möjliggöra en bedömning av 
huruvida företags interna prissättning är förenlig med internationellt vedertagna 
principer eller ej.  
 
Glansbergs uttalande medför en förståelse för statens och Skatteverkets 
inställning till och syfte med dokumentationsskyldigheten. För att kunna 
möjliggöra en bedömning av koncernföretagens inställning till lagen har dock 
inte tillräckligt med relevant information offentliggjorts. 
 
Revisionsbyrån Deloitte AB (2007) menar att dokumentation av 
internprissättning inte enbart, ur företags perspektiv, bör ses som en börda. 
Istället anser de att koncernföretag bör se dokumentationsskyldigheten som en 
möjlighet till fördelar. Detta uttalande har väckt nyfikenhet hos oss angående 
vilka fördelar som arbetet med dokumentationen kan skapa. 

1.3 Problemformulering 
Utifrån vår problemdiskussion har vi utformat följande problemfrågeställning: 
 

 Har dokumentationsskyldigheten medfört fördelar för koncernföretag 
eller är den enbart en börda? 

 
För att kunna svara på vår huvudsakliga problemfrågeställning har vi också 
formulerat tre delfrågeställningar: 
 

 Vilken påverkan har koncernföretags storlek och struktur på 
inställningen till dokumentationsskyldigheten? 

 

                                                 
5 Skatteverkets Robert Glansberg i intervju med Deloitte AB (Deloitte AB, 2007) 
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 Har dokumentationsskyldigheten medfört förändringar av 
koncernföretags internprissättning och i så fall på vilka sätt? 

 
 Vilka svårigheter har koncernföretag med att förstå lagens innehåll?  

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva vilka effekter 
dokumentationsskyldigheten av internprissättning har inneburit koncernföretag. 
 

1.5 Avgränsning 
Vi har i denna uppsats valt att avgränsa oss till vilka konsekvenser det nya 
kravet på dokumentation av internprissättning får för koncernföretag. 
 
Vi har valt att avgränsa oss till att studera lagens effekter hos fyra olika 
koncernföretag. Urvalet av företag har ej skett slumpmässigt. Vi valde primärt 
att intervjua börsnoterade koncernföretag i Borås med omnejd, då vi ansåg att 
expertisen rimligtvis borde vara störst i dessa. 
 
Vi har vidare ej valt att lägga tyngdpunkt på en analys av hur arbetet vid 
implementeringen av det nya arbetssättet har gått till och inte heller redogöra på 
djupet för hur dokumentationen har skett i praktiken. 
 

1.6 Explorativ förstudie 
Revisionsbyrån Deloitte AB (2007) menar att dokumentation av 
internprissättning, ur koncernföretags perspektiv, inte enbart bör ses som en 
börda utan snarare som en möjlighet till fördelar. Därför har, som en grund till 
denna uppsats, undersökts vilka fördelar dokumentationen kan medföra. 
Information om fördelarna har tillgodosetts genom en intervju med Charlotte 
Slettenmark, transfer pricing-specialist6 och senior manager på Lindebergs 
Grant Thornton AB samt en intervju med Henrik Melin, skattekonsult Ernst & 
Young AB. Vidare har uttalanden från Robert Glansberg, en av skatteverkets 
specialister inom internprissättning, inkluderats i vår explorativa förstudie. 

                                                 
6 Transfer pricing är den engelska benämningen på internprissättning. 
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Vilka fördelar kan dokumentationen medföra? 
Att upprätta en dokumentation första gången kan, enligt Slettenmark, innebära 
ett relativt omfattande arbete. Det finns dock många fördelar med att ta fram en 
väl genomarbetad dokumentation. Företag kan, enligt henne, få en tydligare 
överblick och kontroll över sina koncerninterna flöden och få möjlighet till en 
bättre fördelning av funktioner och risker i förhållande till sin prissättning. 
Dessutom ger dokumentationen en god möjlighet till minskade skattekostnader. 
 
Initialt bör det, enligt Slettenmark, påpekas att dokumentationsskyldigheten är 
positiv i sig på det sätt att den medför att företag uppmärksammar sin 
internprissättning mer och tvingas tänka till. Hon menar att detta i sin tur medför 
att företag, om de innehar rätt kompetens, kan utnyttja den information som 
dokumentationen består av, beträffande bland annat effektivisering och 
vinstoptimering. 
 
Slettenmark hävdar att det först och främst är skattemässigt som en god 
dokumentation kan innebära fördelar. Fördelen ligger i att företag genom 
dokumentationen kan få en bättre överblick av vilken stat det är bäst att styra 
vinsten till. Utifrån den information som skapas, kan företag anpassa sina 
transaktioner och vinster så att de blir så gynnsamma som möjligt. Hon påpekar 
dock att det inte får handla om oegentligheter och lagöverträdelser, men att viss 
skatteplanering dock kan ske på rätt sida om lagen. 
 
Melin pekar på en annan elementär fördel beträffande beskattning. Om ett 
företag upprättar en genomarbetad och täckande dokumentation över sina 
interna transaktioner så minskar dess bevisbörda gentemot skatteverket. Skulle 
det, vid en dokumentationsförfrågan från Skatteverket, visa sig att fullgod 
dokumentation saknas, blir det således svårt för företaget att hävda sin rätt. 
Glansberg7 på Skatteverket hävdar att en minskad bevisbörda i framtiden 
kommer bli allt mer åtråvärd för företag då skatteverket rekryterar både internt 
och externt för att bättre kunna följa upp internprissättning och utvecklas inom 
området. I och med detta kommer skatteverkets uppföljning och fokusering på 
svenska företags internprissättning att öka i framtiden. 
 
Slettenmark menar vidare att dokumentationen med dess fem delar även kan ge 
företag nya perspektiv beträffande sin organisation och sina funktioner. Företag  

                                                 
7 Skatteverkets Robert Glansberg i intervju med Deloitte AB (Deloitte AB, 2007) 

 
 
 
 
 
 

5



kan bland annat genom funktionsanalysen analysera fram vilka funktioner som 
är mest väsentliga för koncernens vinstgenerering.  Ett exempel är tillverkning. 
Här kan de komma till insikt om att de bör byta sin vanliga tillverkningsfunktion 
mot en mera uppdragsinriktad funktion. Beträffande försäljning kan de, utifrån 
funktionsanalysen, kanske inse att användandet av en extern mellanhand vore 
mer lönsamt än ett eget försäljningsbolag. Slettenmark menar med andra ord att 
dokumentationen i dessa fall medför möjligheter till att ”strippa” verksamheten 
och på så sätt minska affärsrisken. Genom att förändra organisationsstrukturen 
kan företag således få andra parter att bära riskerna, vilka kan vara stora och 
svårtolkade på en annan marknad än hemmamarknaden. 
 
Slettenmark förklarar att initialt vid implementeringen av 
dokumentationsdokumentet har företag ofta inte så bra kontroll över sina 
koncerninterna flöden. I många fall, menar hon, ger dokumentationen tydligare 
överblick samt bättre kontroll över dessa och det är inte ovanligt att nya flöden 
kan identifieras. Alla sorts flöden är viktiga att identifiera. Exempelvis skall 
även immateriella flöden prissättas internt, allt för att få en så rättvisande bild av 
koncernen som möjligt. I många fall kan en god dokumentation skapa ny 
förståelse för koncernens immateriella flöden. Med andra ord menar hon att 
dokumentationsskyldigheten kan leda till en mer rättvisande bild av koncerner i 
helhet. 
 
Enligt Slettenmark bidrar även en god dokumentation till en klarare överblick 
över koncernens värdekedja. Dokumentationen kan skapa en bättre insikt över 
vilka funktioner som tjänar vad samt vilka kostnader som bör hänföras till vilken 
del av kedjan. Det blir även lättare att förstå var i värdekedjan som exempelvis 
eventuell effektivisering eller stripping bör ske. 
 
Vidare, menar Slettenmark, fungerar en god dokumentation som ett bra underlag 
för företags momshantering. Frågor kring moms kan ofta vara komplexa och 
detta speciellt för företag som handlar mycket med utlandet. Det är vanligt att 
momshanteringen inom dessa företag ofta blir fel. 
 
Slettenmark poängterar slutligen att många företag idag fortfarande inte vet om 
att det trätt i kraft en lag om dokumentationsskyldighet vid transaktioner med 
företag i intressegemenskap. Detta, tillsammans med det faktum att många 
företag tycks ta lätt på skyldigheten, menar hon kommer att innebära problem i 
framtiden om Skatteverket knackar på dörren.  
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2 Metod 

I detta kapitel redogörs för de vetenskapliga förhållningssätt, ansatser och 
angreppssätt som antagits i uppsatsen. Vidare förklaras hur datainsamling gått 
till och vilken intervjuteknik som använts. Slutligen redogörs för 
giltighetsanspråk och källkritik. 
 
Metodkapitlet inleds med följande metodschema i syfte att genom en bild 
visualisera studiens tillvägagångssätt samt alternativa tillvägagångssätt: 
 

 
Figur 2.1 Metodschema (Källa: egen) 
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2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Forskare har olika vetenskapliga förhållningssätt och det finns ingen regel som 
säger att det ena är bättre än det andra. Två vetenskapliga förhållningssätt, eller 
skolbildningar, kan dock urskiljas som ofta förekommande. Dessa är positivism 
och hermeneutik och de delar, i och med sina karaktärer, vetenskapssamhället i 
olika grupper (Patel & Davidsson, 1994). 
 
Begreppet hermeneutik härstammar från grekiskan och betyder tolka efter den 
grekiske guden Hermes. Denne var budbärare mellan gudarna och de dödliga 
och tolkade gudarnas dunkla budskap8. Hermeneutiken är ett förhållningssätt där 
tolkningen är central. Den ses som en vetenskaplig riktning där forskaren 
studerar och försöker förstå fenomen genom att tolka hur dessa kommer till 
uttryck i språket (Patel & Davidsson, 1994). 
 
En hermeneutiker är subjektiv i förhållande till forskningsobjektet. Inom 
hermeneutiken anses att forskarens förförståelse och känslor är tillgångar som 
bidrar till att förstå och tolka forskningsobjektet. För att kunna förstå och tolka 
objektet skall forskaren se helheten i problemet och denna skall ställas i relation 
till delarna för att skapa en så god förståelse som möjligt (ibid.). 
 
Ett hermeneutiskt förhållningssätt karaktäriserar denna uppsats. Hermeneutiken 
yttrar sig på flera sätt. Bland annat spelar vår förförståelse en central roll. Utifrån 
denna har vi tolkat den information vi samlat in empiriskt, vilken senare låg till 
grund för vår analys. Vår förförståelse består dels av de grundliga fakta som vi 
tillgodosett oss i ett tidigt skede, men också av de inre referensramar som formar 
vårt medvetande. 
 
Med vår förförståelse som grund förhåller vi oss subjektivt till empirin. 
Subjektiviteten präglar genomgående denna uppsats. Subjektiviteten bör inte ses 
som en begränsning utan snarare en nödvändighet, eftersom den är elementär vid 
en personlig och djupgående tolkning. Det är dock viktigt att vi som forskare 
vårdar vår subjektivitet. Denna får ej utgöra ett hinder i vår arbetsprocess och vi 
har till exempel varit noggranna med att subjektiviteten inte yttrat sig i form av 
fördomar eller olämpliga känslor. 
 
Beaktansvärt inom hermeneutiken är den så kallade hermeneutiska spiralen (se 
figur 2.2). Denna är en metafor för hermeneutikens syn på forskarens 

                                                 
8 Bassim Makloufi, universitetsadjunkt Högskolan i Borås, föreläsning 2007-01-30. 
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tolkningsakt. Det finns ingen bestämd utgångspunkt eller slutpunkt för 
tolkningsförfarandet. Varje del och helhet samt subjekt och objekt utgör en 
helhet som lever och utvecklas. Alla delar av forskningsförfarandet ses alltså 
som en helhet som ständigt växer och utvecklas (Patel & Davidsson, 1994). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.2 Hermeneutiska spiralen (Andersen, 1998) 
 
Den hermeneutiska spiralen kan sägas karaktärisera vårt genomförande av denna 
undersökning. Vi startade med en viss förförståelse och tillgodosåg oss därefter 
information genom våra intervjuer. Informationen tolkades sedan och i vårt 
tolkningsförfarande har vi genomgående, i vår strävan efter förståelse, pendlat 
mellan del och helhet samt subjekt och objekt. 
 

2.2 Vetenskaplig ansats 
I syfte att skapa kunskap om samhället, organisationer och mänskligt beteende 
finns det företrädelsevis tre vägar att gå. Det brukar talas om tre olika ansatser; 
deduktion, induktion och abduktion (Andersen, 1998).  
 
Deduktion är den ansats där forskaren från allmänt vedertagna principer drar 
slutsatser om enskilda företeelser. Genom att använda teorin som utgångspunkt 
och utifrån denna göra ett antagande om relationen mellan olika fenomen i 
verkligheten, har en deduktion gjorts (Patel och Tebelius, 1987). 
 

 
 
 
 
 
 

9



En induktion innebär att forskaren utgår i empirin för att, utifrån enskilda fall, 
sluta sig till en princip eller allmän lag. Induktiva undersökningar karaktäriseras 
ofta av ett fåtal undersökningsobjekt, där syftet är att skapa grund för en 
generalisering (Patel och Tebelius, 1987). 
 
Enligt Makloufi9 är abduktion det tredje ledet inom vetenskaplig metod och 
denna är en blandning av deduktion och induktion. Han menar att ren deduktion 
eller induktion sällan används vid forskning. Abduktion, menar han, är en bättre 
metod vid forskning då det först är genom abduktion som ny teori kan bildas. 
Karaktäristiskt vid abduktion är att växelverkan hela tiden sker mellan teori och 
empiri. 
 
Vår uppsats bygger på analys av empiri. För att kunna analysera vår empiri 
krävs att den sätts i relation till befintlig teori. Enligt Åsberg (2000) är abduktion 
den ansats som ger utrymme för både empiri och teori att ha en ömsesidig 
inverkan på uppsatsen. Vi har i denna uppsats använt oss av en abduktiv ansats. 
Vi anser att denna ansats är mest lämplig i vår strävan att besvara vår 
frågeställning och uppfylla uppsatsens syfte. 
 
Det abduktiva i vår uppsats ligger i att vi, under hela vår arbetsprocess, pendlat 
mellan teori och empiri. Denna växelverkan har bidragit till att vi under 
processens gång hela tiden utvidgat vår förståelse för ämnet och utvecklat vår 
personliga referensram. Vi har i vår arbetsprocess utgått från befintlig teori och 
sedan genom empiriska undersökningar skapat en grund för modifiering av vår 
referensram. Vår syn på ämnet har således reviderats och utvecklats, allt 
eftersom vi tolkat den empiri vi tillgodosett oss. 
 

2.3 Vetenskaplig metod 
Det finns två huvudsakliga metoder inom samhällsvetenskapen; kvantitativ och 
kvalitativ metod. Valet av metod görs utifrån den information forskaren 
undersöker. Även frågeställningen ligger till grund för vilken som väljs. Den 
största skillnaden mellan de två metoderna är omfattningen av användandet av 
siffror och statistik (Holme och Solvang, 1997). 
 

                                                 
9 Bassim Makloufi, universitetsadjunkt Högskolan i Borås, föreläsning 2007-01-30. 
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Vid kvantitativa metoder läggs tonvikten på statistik och matematik. 
Karaktäristiskt för denna metod är att det ofta finns klara riktlinjer för hur en 
undersökning genomförs (Andersen, 1998).  
 
Centralt vid en kvalitativ metod är att utifrån olika typer av datainsamling 
eftersöka en djupare förståelse av ett problem. Vid en kvalitativ metod är det 
centralt att förstå problemets samband med helheten. Liten fokus läggs på 
statistik och matematik. Kunskapssyftet är i första hand förstående, inte 
förklarande (ibid.). Vidare innebär en kvalitativ metod att forskaren försöker 
sätta sig in objektets situation och se världen ur objektets perspektiv. Det anses 
nämligen att fenomenets komplexitet inte kan förstås om forskaren inte arbetar 
på detta sätt (Holme och Solvang, 1997). 
 
Vi har med denna uppsats sökt en djupare förståelse för den nya lagen om 
dokumentationsskyldighetens effekter på koncernföretag. Det är svårt att 
tillgodose sig en djupgående förståelse av vårt problem genom en kvantitativ 
metod, eftersom tonvikten där läggs på kvantiteter såsom statistik. Vi har således 
använt oss av en kvalitativ metod i denna uppsats. 
 
Den djupgående förståelsen, vilken kännetecknar en kvalitativ metod, har vi 
tillgodosett oss genom att vi satt oss in i de intervjuade företagens situation och 
sett till fenomenet internprissättning ur deras perspektiv. Vidare har våra 
intervjuer i den empiriska undersökningen, varit kvalitativa på så sätt att de varit 
av öppen och diskuterande karaktär. Frågorna i sig har ej varit rigida, utan de har 
främjat ett mera levande och djupgående samtal.  
 
Vidare medför vår tolkning av empirin att subjektivism rymts i arbetsprocessen, 
vilket inneburit en exkludering av en kvantitativ metod. Tolkningen har varit ett 
nödvändigt verktyg i vår bearbetning av den insamlade informationen. 
 

2.4 Praktiskt tillvägagångssätt 
Under arbetets gång har data samlats in till den teoretiska referensramen samt till 
det empiriska kapitlet. Nedan redogörs för datainsamlingmetod, empiriskt urval 
och intervjuteknik. 

2.4.1 Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingsmetoder kan delas in efter många olika kriterier. Det är viktigt att 
skilja på om data är primär eller sekundär. Primärdata är data som forskaren har 
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samlat in själv. Insamlingen kan ske genom till exempel intervjuer, enkäter och 
observationer. Sekundärdata är data som har samlats in av någon annan. Det kan 
vara till exempel dokument, artiklar och register (Andersen, 1998). 
 
Uppsatsens primärdata har erhållits från de genomförda intervjuerna. 
Primärdata utgörs dels av den information vi tillgodosett oss hos de intervjuade 
företagen där vi diskuterat deras syn på internprissättning och 
dokumentationsskyldigheten, dels av de fakta vi erhållit från de två revisorer vi 
har intervjuat, beträffande de fördelar som en god dokumentation kan medföra. 
 
Uppsatsen bygger även på sekundärdata. Då vår teoretiska referensram utgörs av 
sekundärdata, medför det att dessa data är av mycket stor betydelse. 
Sekundärdata består i denna uppsats av böcker och artiklar som behandlar 
interprissättning och internprissättningsmetoder, svensk lagtext, OECD: s 
riktlinjer, en regeringsproposition samt ett PM från Skatteverket.  
 

2.4.2 Empiriskt urval 
De fyra koncernföretag som inkluderats i denna uppsats är Borås Wäfveri AB, 
Hemtex AB, Nilörngruppen AB samt X AB10. Urvalet har påverkats så till vida 
att vi har velat undersöka koncernföretag med Borås-anknytning. Hemtex AB 
och Nilörngruppen AB har sina huvudkontor i Borås, medan Borås Wäfveri AB: 
s huvudkontor finns i Göteborg och X AB ligger strax utanför Borås. 
 
Vi valde primärt att intervjua börsnoterade, medelstora företag. Anledningen till 
detta var att vi på så sätt trodde oss kunna skapa en bättre förståelse för 
problemet i fråga, då vi trodde att kunskapen torde vara störst hos de noterade 
företagen. Vi valde dock att även inkludera X AB i vår undersökning. De ser sig 
själva som ett mindre företag och är ej noterade på någon börs eller marknad. Vi 
tyckte det vore intressant att även belysa ett mindre företags syn på 
dokumentationsskyldigheten och utreda om den skiljer sig från de medelstoras. 
 
Urvalet av intervjupersoner spelar en stor roll för undersökningen. De personer 
som väljs ut för att ingå i en undersökning måste vara rätt personer, annars kan 
resultatet bli vilseledande och oanvändbart (Holme & Solvang, 1997). 
 
Vår empiri består av att vi utfört intervjuer med sakkunniga personer hos dessa 
fyra koncernföretag. De intervjuade har varit finanschefer, redovisningschefer 
                                                 
10 Företaget har valt att vara anonymt, varför vi benämner det som X AB. 
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och controllers, det vill säga personer som besitter relevant kunskap och som är 
ansvariga för dokumenteringsförfarandet i sina respektive företag. Dessa 
kriterier var ett krav då vi vid en tidig kontakt med företagen diskuterade 
lämpliga intervjupersoner. Intervjuerna har utgjort kärnan i empirin eftersom det 
är företags perspektiv på dokumentationsskyldigheten som problematiserats och 
då det är utifrån de empiriska data som erhållits ur intervjuerna som en analys 
gjorts. Med facit i hand har respondenterna i vår undersökning varit mycket 
lämpliga. Deras kompetens och tillmötesgående attityd har i högsta grad bidragit 
till våra slutsatser. 

2.4.3 Intervjuteknik 
Intervjuer kan, likt vetenskapliga angreppssätt, delas upp i kvalitativa och 
kvantitativa. En kvantitativ intervju innebär att alla tillfrågade ges samma 
instruktioner. Det medför dock inte att informationen kommer att uppfattas lika 
av alla. En kvalitativ intervju innehåller inte några standardiserade 
frågeformulär. Meningen med detta är att det inte ska finnas en för stor styrning 
från forskarens sida. Intervjun skall vara utformad så att den på bästa sätt ger 
utrymme för undersökningspersonernas egna uppfattningar (Holme & Solvang, 
1997). 
 
Vi bestämde oss i ett tidigt skede för att använda oss av en kvalitativ metod i 
intervjuerna med våra respondenter. Orsaken till detta var att vi genom 
diskussioner, snarare än enkätfrågor, bäst trodde oss kunna besvara våra 
problemfrågor och skapa en bra grund för vår analys.  
 
Genom att inte standardisera intervjuerna, till exempel genom enkätfrågor med 
fasta svarsalternativ, medförde intervjuerna att vi fick en djupare bild av både 
del och helhet, vilket var det vi eftersträvade. För att underlätta en friare 
diskussion valde vi att inte ställa flera smala frågor.  
 
Fokus låg på att genom färre och bredare frågor, låta respondenterna själva 
fördjupa sig och redogöra för sina egna uppfattningar. De frågor som vi valt att 
inkludera i vårt intervjuunderlag11, bör således ses som katalysatorer som syftat 
till att främja en fortsatt diskussion. I vår undersökning har likadana frågor 
ställts till de olika respondenterna. Den medvetna öppenheten och friheten i 
diskussionerna medförde att olika frågor diskuterades olika mycket. 
 

                                                 
11 Bilaga I: Diskussionsunderlag vid intervjuer 
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I vårt frågeformulär har vi inriktat oss på två områden; frågor som berör 
internprissättningen inom företagen och frågor som berör deras syn på 
dokumentationsskyldigheten och de effekter som skyldigheten medfört. Genom 
att inkludera dessa två områden har vi skapat en tillräcklig grund för att kunna 
besvara våra problemfrågor. 
 
Alla våra intervjuer har skett genom besök på de respektive koncernföretagens 
huvudkontor. Beträffande intervjuerna med revisorerna så skedde intervjun med 
Henrik Melin genom ett besök hos Ernst & Young AB, medan diskussionen med 
Charlotte Slettenmark skedde per telefon. 
 

2.5 Giltighetsanspråk 
Vid en studie är det viktigt att beskriva och reflektera över studiens 
giltighetsanspråk. Forskaren skall, bland annat genom mått som reliabilitet och 
validitet, kritiskt granska sina resultat och sina tillvägagångssätt (Patel och 
Tebelius, 1987). 
 

2.5.1 Reliabilitet 
Med reliabilitet menas hur tillförlitligt ett mätinstrument är, det vill säga hur bra 
det motstår olika slumpinflytanden (Patel & Tebelius, 1987). En mätning har 
hög reliabilitet om det skulle göras andra oberoende mätningar kring samma 
fenomen och dessa ger ett liknande resultat. Hur hög reliabiliteten blir beror på 
hur mätningen utförts samt hur noggrant informationen bearbetats. Om 
reliabiliteten är låg kan inte informationen belysa frågeställningen på ett bra sätt 
(Holme & Solvang, 1997). 
 
Vi har undersökt hur fyra företag anser att de har påverkats av 
dokumentationsskyldigheten. Om en annan forskare skulle göra en liknande 
studie på andra företag, skulle denne antagligen inte få samma svar som vi. 
Detta i sig, menar vi, innebär dock inte att vår uppsats har låg reliabilitet. Skulle 
samma företag undersökas av en annan forskare så skulle liknande slutsatser 
kunna dras. Det är dock viktigt att påpeka att våra fria och öppna intervjuer samt 
våra tolkningar av dessa minskar reliabiliteten. 
 
För att öka reliabiliteten i uppsatsen har de intervjuer som genomförts spelats in. 
Genom detta har risken för feltolkningar av det empiriska materialet minimerats. 
Att vi spelat in intervjuerna medför att innehållet i empirikapitlet kan ses ha 
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tämligen god reliabilitet. Vidare har våra respondenter fått godkänna 
empiriutkasten för sina respektive företag. 
 

2.5.2 Validitet 
Validitet är ett mått som uttrycker om forskaren verkligen mäter det denne avser 
att mäta (Patel & Tebelius, 1987). Validiteten är beroende av vad vi mäter och 
huruvida detta framgår i frågeställningen eller ej12. Det är mycket enklare att få 
valid information i en kvalitativ studie än i en kvantitativ studie. Detta eftersom 
forskaren, i en kvalitativ studie, kommer mycket närmare det objekt som skall 
studeras (Holme & Solvang, 1997). 
 
Validiteten i vår uppsats är hög eftersom vi utfört en kvalitativ studie och har 
haft en nära kontakt med våra respondenter. Detta har medfört att vi kunnat styra 
diskussionen för att få svar på de frågor vi vill ha svar på. I de fall vi i efterhand 
känt att vi inte fått ett tillfredsställande svar på någon vital fråga, har våra 
respondenter varit tillgängliga för ytterliggare frågor. Detta har stärkt validiteten. 
 

2.6 Källkritik 
Vid forskning är det viktigt att utvärdera hur pass användbar en källa är för att 
kunna uppnå forskningens syfte. Det är även viktigt att bestämma hur stor 
tillförlitlighet en källa har (Holme & Solvang, 1997). 
 
Det är vår uppgift som forskare att reflektera över hur tillförlitliga dessa källor 
är. De böcker och artiklar som använts anser vi är mycket tillförlitiga och 
relevanta, då författarna till dessa verk är erkänt framstående inom ämnet 
internprissättning. Den information som tillgodosetts genom intervjuer bedömer 
vi vara tillförlitlig eftersom de tillfrågade står för expertis. Vi är medvetna om att 
Internetkällors innehåll bör granskas noggrant. De Internetkällor som använts ser 
vi som tillförlitiga.  

                                                 
12 Vedran Omanović, Högskolan i Borås, föreläsning 2007-02-15. 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel redogörs för den relevanta teori som finns inom problemområdet. 
Kapitlet är avsett att ge läsaren den nödvändiga teoretiska kunskap som krävs 
för att förstå den kommande analysen. 
 

3.1 Internprissättning 
Internpriser är priser på interna prestationer, varor och tjänster inom ett företag 
eller en organisation. Med interna prestationer avses varor eller tjänster som 
levereras mellan enheter i ett företag för vilka separat resultat- eller 
kostnadsberäkning görs. Ett internpris kan vara ett kostnadsvärde, 
marknadsvärde, konstruerat värde eller framförhandlat värde (Arvidsson, 2004). 
 
Syftena med internprissättning kan sammanfattas i några få, distinkta kategorier: 
Möjliggöra uppdelning av ett företag i autonoma enheter, möjliggöra rättvisande 
resultatbedömning av delverksamheter, ge underlag för beslutsfattande centralt 
och lokalt samt motivera till affärsmässighet och kostnadsmedvetande (ibid.). 
 
Olika multinationella företag använder sig av olika internpriser beroende på 
syftet med prissättningen. Framtagandet av internpriser är en väldigt subjektiv 
process, vilket gör att internpriserna på liknande varor kan variera väldigt 
mycket, inom lagens gränser, beroende på olika företags syften. Det finns två 
ytterligheter vid hanteringen av internprissättning. Antingen sker de interna 
transaktionerna efter armlängdsprincipen så strikt som möjligt. Vid användandet 
av denna policy underlättas kontrollen inom koncernen, då de internationella 
internpriserna stämmer överens med de nationella och vinsterna hamnar där de 
rättrådigt hör hemma. Om internpriserna sätts enligt denna policy är det svårt för 
myndigeter att ifrågasätta internprissättningen. Dock kan kostnaderna för skatt 
och tull bli högre än nödvändigt (Anthony, Dearden & Govindarajan, 2003).  
 
Den andra policyn innebär att internpriser sätts i syfte att minimera skatt- och 
tullkostnader. Denna metod minskar dock den rättvisande bilden av koncernen, 
då vinsterna inte hänförs dit de egentligen uppstått (ibid.).  
 
Internprissättning kan utgöra ett lämpligt verktyg vid ekonomistyrning. Då 
priserna är interna så finns en stor frihet för ledningen att utforma 
internprissystemet som en viktig del av den totala ekonomistyrningen. Hur detta 
ska ske är i många företag en fråga för ständig debatt. En form av prisstyrning 
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som är praktiskt genomförbar är att justera de ”normala” priserna upp eller ner, 
beroende på vad som för tillfället är avsett att främjas (Arvidsson, 2004). 
 
Det finns vissa risker med internprissättning. Då internpriset representerar en 
kostnad för mottagaren och en intäkt för den levererande innebär det en risk för 
interna intressekonflikter och schismer. Ju större ekonomiskt ansvar som ges till 
dotterbolagen inom en koncern, desto större är intresset för internprisernas 
påverkan på det ekonomiska utfallet. Detta i sin tur leder ofta till 
internprisdiskussioner, vilka ofta handlar om hur fel internpriserna slår på 
enheters resultat (ibid.). 
 

3.2 Internprismetoder 
Det finns ett flertal olika metoder som kan användas när ett internpris sätts. I 
syfte att följa armlängdsprincipen rekommenderar Skatteverket tre traditionella 
transaktionsbaserade metoder. Dessa är marknadsprismetoden, 
återförsäljningsmetoden och kostnadsplusmetoden. Utöver de 
transaktionsbaserade metoderna kan företag, även använda sig av två 
transaktionsbaserade vinstmetoder. Dessa är vinstfördelningsmetoden och 
nettomarginalmetoden (Skatteverket, 2005). 
 

3.2.1 Traditionella transaktionsbaserade metoder 

Marknadsprismetoden 
Vid marknadsprismetoden sätts det interna priset utifrån det rådande 
marknadspriset. Det är denna metod som först och främst rekommenderas 
(Skatteverket, 2005). Här visar företag att de följer armlängdsprincipen genom 
att jämföra den interna transaktionen med externa transaktioner. 
Jämförelsetransaktionen kan äga rum mellan det egna företaget och ett externt 
företag, eller mellan två externa parter. Giltigheten av den interna transaktionen 
bedöms således utifrån likheten med den externa (Anthony et al. 2003).  
 
För att kunna använda sig av det marknadspris som tagits fram är det viktigt att 
priset är representativt för den aktuella interna transaktionen (Skatteverket, 
2005). Det finns ett flertal olika faktorer som är viktiga att ta hänsyn till för att 
jämförelsetransaktionen skall vara representativ. En viktig faktor är att kvalitén 
på produkten skall kunna jämställas med den interna transaktionen. Sedan skall 
även marknader, geografiska försäljningsområden och försäljningsvillkor vara 
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liknande. Prisskillnader som härrör från valutaförluster och kreditkostnader skall 
ej inkluderas i beräkningen (Anthony et al. 2003).  
 
Återförsäljningsmetoden 
Om marknadsprismetoden ej går att tillämpa är återförsäljningsmetoden den 
metod som rekommenderas (Skatteverket, 2005). Utgångspunkten vid denna 
metod är det pris som ett försäljningsföretag använder sig av vid försäljning till 
en oberoende köpare. Detta försäljningspris minskas sedan med en passande 
handelsmarginal som baseras på försäljningar som koncernen tidigare gjort till 
externa parter. Denna metod får användas om det inte finns några externa 
transaktioner att jämföra med. Vid denna metod är det viktigt att den externa 
försäljning som används vid framtagandet av handelsmarginalen har skett inom 
rimlig tid samt att återförsäljaren ej gjort betydande värdeökande åtgärder på 
produkten (Anthony et al. 2003). 
 
Kostnadsplusmetoden 
Kostnadsplus är den metod som minst rekommenderas av de tre traditionella 
transaktionsbaserade metoderna (Skatteverket 2005). Vid denna metod fastsälls 
ett armlängdspris genom att företag utgår från vad det kostar att producera 
produkten. Till denna kostnad adderas en marknadsmässig vinstmarginal, vilken 
härrör sig från tidigare genomförda transaktioner (Anthony et al. 2003). 
 

3.2.2 Transaktionsbaserade vinstmetoder 
De traditionella transaktionsbaserade metoderna är de som bäst fastställer ett 
armlängdspris. Det går dock inte alltid att använda sig av dem. Om så är fallet 
finns det flertalet alternativa metoder som kan användas. Av dessa metoder är 
det enbart två som anses kompatibla med armlängdsprincipen. Dessa är 
vinstfördelningsmetoden och nettomarginalmetoden. Ett gemensamt namn för 
dessa är transaktionsbaserade vinstmetoder (von Koch, 1996) 
 
De transaktionsbaserade vinstmetoderna kan ge ett ungefärligt rättvisande 
internpris utifrån armlängdsprincipen. Eftersom metoderna ger en mer orättvis 
bild skall de dock enbart användas som en sista utväg. De skall heller inte 
användas per automatik, enbart för att det är svårt att få fram den information 
som de traditionella metoderna kräver vad det gäller att göra jämförelser (ibid.). 
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3.3 OECD  
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) är en 
global organisation, vilken har till uppgift att främja en positiv utveckling av 
världsekonomin, i syfte att skapa grund för så stor ekonomisk tillväxt i dess 
medlemsstater som möjligt. OECD: s arbete är viktigt då internationella företags 
verksamhet ofta i hög grad är integrerad och skillnader i olika staters 
skattesystem ökar risken för dubbelbeskattning13 (Lindström & von Koch, 
2003). OECD kan ses som ett forum för att etablera spelregler för 
globaliseringen samt kan även betraktas som en viktig mötesplats där globala 
aktörer kan föra en diskussion kring utveckling (Regeringskansliet, 2007). 
 

3.3.1 OECD: s riktlinjer för företag 
OECD: s arbeten och riktlinjer används flitigt av såväl företag, 
skattemyndigheter som domstolar i utredningar och skatteprocesser. Eftersom 
riktlinjerna ger uttryck för internationellt vedertagna principer beträffande global 
handel kan de skattskyldiga i många fall hämta värdefull vägledning från dessa 
riktlinjer (Regeringens proposition 2005/06:169). 
 
OECD har i sitt arbete, för att motverka skadlig skattekonkurrens, arbetat fram 
en rekommendation om internprissättning. Denna innehåller riktlinjer som 
staterna konsekvent bör följa. Detta kan till exempel ske genom att utveckla 
regler och tillvägagångssätt för att få tillgång till dokumentation beträffande 
internprissättningen från företag. Regeringen förväntar sig att svenska företag 
följer OECD: s riktlinjer. När det gäller internprissättning är utgångspunkten att 
om en stat inte lyckas följa internationella principer på området, så är det troligt 
att skatteutfallet blir lägre än om armlängdsprincipen hade tillämpats på ett 
korrekt sätt. Detta leder oftast till lägre effektiv beskattning och kan därmed 
innebära skadlig skattekonkurrens. Det ligger därför i varje stats intresse att följa 
OECD-rekommendationen (RSV Rapport 2003:5). 
 
I OECD: s rekommendation finns en korrigeringsregel som reglerar felaktig 
tillämpning av armlängdsprincipen. Denna korrigeringsregel lyder enligt 
följande (ibid.): 
 
”I fall då ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i 
ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra avtalsslutande staten 
                                                 
13 Dubbelbeskattning innebär beskattning av samma inkomst hos olika skattesubjekt. 
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eller äger del i detta företags kapital, eller samma personer direkt eller indirekt 
deltar i ledningen eller övervakningen av såväl ett företag i en avtalsslutande 
stat som ett företag i andra avtalsslutande stater eller äger del i båda dessa 
företags kapital, iakttas följande: Om mellan företagen ifråga om 
handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, 
som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende 
företa, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena 
företaget men som på grund av villkoren ifråga inte tillkommit detta företag, 
inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed ”. 
 

3.3.2 EU: s uppförandekod och EUTPD 
Inom EU har ett stort antal stater introducerat specifika dokumentationskrav för 
internprissättning. EU-kommissionen ansåg dock att detta motverkade EU: s 
övergripande mål om harmonisering. I syfte att främja harmonisering även inom 
internprissättningsområdet, bildades inom ramarna för OECD: s riktlinjer EU 
Joint Transfer Pricing Forum (JTPF). JTPF bestod av representanter från 
samtliga medlemsstaters skatteadministrationer. Dess arbete ledde 2002 till att 
en uppförandekod togs fram. Denna uppförandekod innehöll en modell för 
dokumentation; EU Transfer Pricing Documentation (EUTPD). EUTPD gäller 
än idag och är en modell och rekommendation över hur varje enskild stat bör 
utforma sin lag om dokumentation vid internprissättning mellan företag i 
intressegemenskap (von Koch, 2006). 
 
EUTPD består av två delar. Första delen utgörs av standardiserade uppgifter som 
behandlar hela den del av företagsgruppen som är belägen inom EU, en så kallad 
masterfile. Andra delen utgörs av en landsspecifik dokumentation. En masterfile 
bör enligt uppförandekoden bland annat innehålla följande delar (ibid.): 
 
a) allmän översiktlig beskrivning av verksamheten och affärsstrategier, 
innefattande information avseende förändringar i affärsstrategin jämfört med 
tidigare beskattningsår, 
b) allmän beskrivning av företagsgruppens organisatoriska, legala och 
operationella struktur,  
c) förteckning över samtliga koncernföretag, 
d) beskrivning av transaktionerna mellan företag i intressegemenskap,  
e) allmän beskrivning av funktioner som utförs och risker som bärs, 
f) åtagande att inom rimlig tid förse fiskus med ytterligare information om sådan 
begärs 
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Den landsspecifika dokumentationen bör, enligt von Koch (2006), utöver vad 
som anges i den standardiserade delen av dokumentationen, innehålla följande 
information:  
 
a) detaljerad beskrivning av verksamhet och affärsstrategi samt uppgift om 
eventuella förändringar sedan föregående år, 
b) beskrivning och förklaring av transaktionerna mellan företaget med hemvist i 
staten i fråga och företag i intressegemenskap, innefattande transaktionsflöden, 
fakturaflöden samt storleken på dessa transaktioner, 
c) jämförbarhetsanalys,  
d) beskrivning av de internprissättningsmetoder som tillämpas samt hur dessa 
valts 
 

3.4 Armlängdsprincipen i svensk lagstiftning 
En grundläggande princip i internationell skatterätt är således att prissättning vid 
transaktioner mellan företag i intressegemenskap skall ske enligt den så kallade 
armlängdsprincipen (Regeringens proposition 2005/06:169). I en rapport från 
OECD, utgiven 1995, uttalas att principen bör vara internationell standard vid 
gränsöverskridande koncerninterna transaktioner (Liedhammar, 2001). 
 
Armlängdsprincipen innebär att närstående företag skall handla med varandra på 
samma villkor som de handlar med fristående, oberoende företag. Med andra ord 
ska de handla med varandra som om de befinner sig på ”armlängds avstånd”. 
För att transaktioner ska kunna vara förenliga med armlängdsprincipen ska de 
ske på marknadsmässiga villkor. Principen skall medföra att det inte ska vara 
möjligt att flytta vinster från en stat till en annan genom felaktig prissättning. 
Armlängdsprincipen är tillämplig på alla sorts transaktioner som ett svenskt 
aktiebolag genomför med utländska koncernföretag, men tillämpas dock ej på 
sådana transaktioner som ägt rum till ett fast driftställe (ibid.). 
 
Armlängdsprincipen i svensk lagstiftning finns reglerad genom 
korrigeringsregeln i Inkomstskattelagen (1999:1229) 14 kap. 19 § och lyder 
enligt följande: 
 
”Om resultatet av en näringsverksamhet blir lägre till följd av att villkor 
avtalats som avviker från av vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan 
oberoende näringsidkare, skall resultatet beräknas till det belopp som det skulle 
ha uppgått till om sådana villkor inte funnits. Detta gäller dock bara om: 
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1. Den som på grund av avtalsvillkoren får ett högre resultat inte skall 
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. 

3. Det inte av omständigheterna framgår att villkoren kommit till av andra 
skäl en ekonomisk intressegemenskap.” 

 
Utformningen av regeln anpassades år 1965 till att bättre stämma överens med 
motsvarande regel i OECD: s rekommendation och kom då att gälla alla former 
av ägarförhållanden. Regeln ändrades år 1983 så att beviskraven för de fiskala 
myndigheterna sänktes. Bakgrunden till ändringen var att Brottsförebyggande 
rådet påpekade att det i förhållande till länder med sträng sekretess kan vara 
svårt för skattemyndigheterna att visa att intressegemenskap föreligger 
(Liedhammar, 2001). 
 
Begreppet intressegemenskap, vilket är ett centralt begrepp, specificeras i 
Inkomstskattelagen (1999:1229) 14 kap. 20 §: 
 
”Ekonomisk intressegemenskap som avses i 19 § anses föreligga om: 

1. En näringsidkare, direkt eller indirekt, deltar i ledningen eller 
övervakningen av en annan näringsidkares företag eller äger del i detta 
företags kapital, eller 

2. Samma personer, direkt eller indirekt, deltar i ledningen eller 
övervakningen av de båda företagen eller äger del i dessa företags 
kapital.” 

 

3.5 Skatteverkets föreskrifter: SKVFS 2007:1 
Förenligt med OECD: s riktlinjer och EUTPD har det, enligt Regeringens 
proposition 2005/06:169, i Sverige framtagits en lag om 
dokumentationsskyldighet. Lagen trädde i kraft 1 mars, 2007 och 
dokumentationsskyldigheten berör räkenskapsår efter 1 januari, 2007. Lagen 
återges i Skatteverkets författningssamling, Skatteverkets föreskrifter om 
dokumentation av prissättning mellan företag i intressegemenskap (SKVFS 
2007:1)14. Första gången färdigställd dokumentation kan begäras av 

                                                 
14 Bilaga 2: SKVFS 2007:1 
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Skatteverket är efter upprättad deklaration för taxeringsåret 2008 (Skatteverket, 
2007).  
 
Nedan återges vad lagen, SKVFS 2007:1, uttrycker att en dokumentation skall 
innehålla: 
 

• 3-4 § Beskrivning av företaget, organisationen och verksamheten 
Dokumentationen skall innehålla en beskrivning av företagsgruppens juridiska 
struktur. Det innebär att en beskrivning av ägarstrukturen samt en beskrivning av 
hur företaget kontrollerar och kontrolleras av andra företag skall utformas. 
Väsentliga förändringar inom företaget och företagsgruppen under 
räkenskapsåret skall redovisas.  
 
I dokumentationen skall det även redogöras för sådan finansiell information som 
är relevant för tillämpningen av den prissättningsmetod som företaget valt att 
använda sig av vid interna transaktioner. Beskrivningen skall även innehålla 
uppgifter om branschspecifika förhållanden och den inriktning på verksamheten 
som påverkat prissättningen av interna transaktioner. 
 

• 5-6 § Uppgift om arten och omfattningen av transaktionerna 
Företaget skall beskriva transaktioner som har skett med företag där 
intresseförhållande finns, antigen transaktion för transaktion eller i aggregerad 
form. Beskrivningen skall bland annat innehålla vilken typ av transaktion det 
handlar om, värde, mängd, andra avtalsvillkor, eventuella samband med andra 
transaktioner som är väsentliga för prissättningen och kostnadsunderlag.  
 
Dokumentationen skall även innehålla de avtal som är väsentliga för 
prissättningen eller en förteckning över dessa avtal. 
 

• 7 § Funktionsanalys 
Företaget skall specificera sina funktioner, tillgångar och risker samt dessas 
ekonomiska betydelse. En beskrivning av rollerna inom koncernen skall även 
utfärdas. 
 

• 8 § Beskrivning av vald prissättningsmetod 
Dokumentationsskyldigheten innebär även att en beskrivning av den 
prissättningsmetod som används skall ges. Det finns ingen skyldighet för företag 
att redovisa varför de inte valt att tillämpa övriga prissättningsmetoder om det 
inte, beroende på omständigheterna, kan anses nödvändigt. 
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• 9 § Jämförbarhetsanalys 

Jämförbarhetsanalysen innebär att de interna transaktionerna skall jämföras med 
transaktioner som utförts mellan företag som ej är i intressegemenskap med 
varandra. Jämförbarhetsanalyserna ska dokumenteras och beskrivas samt det ska 
framgå hur urvalet av de jämförda företagen skett. I de fall 
jämförelsetransaktioner inte har identifierats skall dokumentationen innehålla en 
beskrivning av hur företaget kommit fram till att prismetodiken överensstämmer 
med armlängdsprincipen. 
 
 

• 10 § Transaktioner av mindre värde 
För interna transaktioner av mindre värde får dokumentationen innehålla en 
förenklad redovisning. Med transaktioner av mindre värde avses varor till ett 
sammanlagt marknadsvärde av högst 630 prisbasbelopp per företag inom 
företagsgruppen samt övriga transaktioner till ett sammanlagt marknadsvärde av 
högst 125 prisbasbelopp per företag inom företagsgruppen.  
 
Den förenklade dokumentationen skall innehålla en beskrivning av; 
företagsgruppens juridiska struktur samt företagets och företagsgruppens 
organisatoriska struktur, motpart i den interna transaktionen och uppgift om 
dennes verksamhet, aktuella transaktioner med angivande av typ, omfattning och 
värde, använd metod för att fastställa att prissättningen av de interna 
transaktionerna överensstämmer med marknadspris och eventuellt utnyttjade 
jämförelsetransaktioner (SKVFS 2007:1). 
 
I en artikel i Skattepärmen 2007 behandlar Tholin & Larsson (2007) 
skatteverkets föreskrifter och vi ges följande fakta: Dokumentationen skall 
kunna sammanställas och tillhandahållas Skatteverket efter förfrågan. Den 
behöver däremot inte sändas in till Skatteverket.  

3.6 Psykologisk aspekt vid förändring av interna rutiner 
Dokumentationsskyldighet vid internprissättning har inneburit en nyhet för 
svenska koncernföretag (Skatteverket, 2007). Vid en förändring inom en 
organisation reagerar individer olika. Vissa ser förändring som något positivt 
medan andra, av natur, är mer kritiskt inställda. Generellt för att en förändring 
skall leda till något positivt är att bra och tillräcklig information tilldelas 
personen som drabbas av förändringen (Angelöw, 1991). 
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4 Empiri 
I det här kapitlet redovisas resultatet av de kvalitativa intervjuer som har 
genomförts. Vår empiri består av intervjuer med fyra koncernföretag. Dessa är 
de noterade företagen Hemtex AB, Borås Wäfveri AB och Nilörngruppen AB 
samt det onoterade företaget X AB.  
 

4.1 Hemtex AB 
Hemtex är en hemtextilkedja med 550 årsanställda och grundades 1973. 
Hemtexkoncernen har sitt moderbolag, Hemtex AB, i Borås. Det finns totalt 183 
Hemtexbutiker, varav 136 i Sverige, 32 i Finland, 9 i Danmark och 6 i Norge. 
Av butikerna är 160 ägda av Hemtexkoncernen och 23 av franchiseföretag. 
Samtliga butiker utanför Sverige ägs av Hemtexkoncernen. Under gemensamt 
varumärke säljer butikerna heminredningsprodukter med tonvikt på hemtextil. 
Hemtexkoncernens årsomsättning uppgick per den 31 januari 2007 till totalt 1,4 
miljarder kronor och koncernens rörelseresultat uppgick under räkenskapsåret 
2005/2006 till 181 miljoner kronor (Hemtex AB, 2007). 
 
Enligt Per Johansson, redovisningschef, så har Hemtex AB helägda dotterbolag i 
tre olika länder: Hemtex Oy i Finland, Hemtex A/S i Danmark och Hemtex AS i 
Norge. Dotterbolagen är rena försäljningsbolag som, enligt Johansson, till 
största delen köper sina varor internt av Hemtex AB. Dotterbolagen säljer 
varorna till slutkonsument genom butiker i respektive land. 
 
Gällande styrning av dotterbolagen använder sig Hemtex AB, enligt Esko 
Österbacka, business controller, inte i första hand av olika avkastningskrav för 
de olika dotterbolagen. Istället har företaget ett övergripande mål som är att 
rörelsemarginalen skall överstiga 15 % över en konjunkturcykel. Målet är att 
inget enskilt bolag ska prestera lägre än denna procentsats. Hänsyn tas dock till 
om ett bolag är nystartat eller är under expansion. Vid sådana fall kan det 
övergripande målet undantas. Målen sätts i budgetarbetet utifrån strategiska 
beslut med huvudfokus på försäljning. Styrning av dotterbolagen sker med andra 
ord främst genom budgetering.  
 
Johansson ser Hemtexkoncernen som en centraliserad organisation och menar 
att dotterbolagen styrs ganska hårt från Hemtex AB. Dotterbolagens styrelser 
utgörs av moderbolagets VD samt en eller två personer ur övriga 
koncernledningen. Dessa faktorer bidrar till att dotterbolagen arbetar för 
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koncernens bästa. Det upplevs således inte som att dotterbolagen enbart arbetar 
för att själva prestera bra, utan hänsyn till koncernen som helhet. Österbacka 
menar att sådana tendenser möjligen kan vara vanligare i betydligt större 
koncerner. 
 
Internprissättning 
Enligt Österbacka används marknadsprismetoden vid internprissättningen av 
varor, det vill säga att utgångspunkten är det rådande marknadspriset. Johansson 
menar att det är relativt enkelt för dem att uppskatta ett marknadspris, detta 
eftersom Hemtex AB säljer varor både internt till dotterbolagen samt externt till 
de olika franchiseföretagen. Genom den externa försäljningen ges koncernen 
automatiskt ett marknadsmässigt underlag för sin internprissättning. Detta gör 
att de på ett bra sätt kan följa armlängdsprincipen. Johansson hävdar vidare att 
utan försäljningen till de externa parterna, skulle det ha varit betydligt svårare att 
få fram ett marknadspris. 
 
Enligt Österbacka så prissätter Hemtexkoncernen inte bara sina interna 
materiella flöden, utan även de immateriella. Den immateriella prissättningen 
grundar sig på de tjänster och det arbete som Hemtex AB utför, vilka 
dotterbolagen drar nytta av. Det kan, enligt Österbacka, till exempel handla om 
annonsering, administration, inköp och etablering. Detta tar Hemtex AB betalt 
för i form av en så kallad management fee, vilken dotterbolagen debiteras. 
 
Österbacka hävdar att de på Hemtex AB inte aktivt styr var vinsterna skall 
hamna. Deras princip och målsättning är att vinsterna skall hamna där de 
rätteligen hör hemma. Detta för att de ska ha kontroll på var koncernens vinster 
genereras och att armlängdsprincipen vid prissättningen efterlevs. Eftersom 
skattesatserna är i stort sett lika i alla nordiska länder har det ingen betydelse 
skattemässigt var vinsterna hamnar. 
 
Dokumentation 
Enligt Johansson dokumenterades internprissättningen inte tidigare. Givetvis, 
menar han, ses dokumentationsskyldigheten därför som en pålaga av arbete. 
Första intrycket var att lagens innehåll kändes svårgreppbart och besvärligt. 
Dock tror han att det säkert inte kommer att vara svårt när de väl börjat arbeta 
med dokumentationen. Österbacka tror inte att dokumentet kommer att bli alltför 
omfattande, utan snarare ett mindre dokument som de uppdaterar kontinuerligt. 
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Johansson känner inte att första delen, beskrivningen av företaget, kommer att 
innebära några större problem. Allt som skall ingå i den finns redan tillgängligt, 
i till exempel deras årsredovisning. Uppgift om arten och omfattningen av 
transaktionerna kommer inte heller att innebära större svårigheter, menar 
Österbacka. Det viktiga för Hemtexkoncernen blir här att på ett bra sätt kunna 
motivera deras internprissättning utifrån de olika metoder som valts. 
 
På Hemtex AB ses, enligt Österbacka, vissa fördelar med det arbete som 
dokumentationen innebär. Genom dokumentationsskyldigheten har de på 
företaget ytterligare fått upp ögonen för internprissättningen. Enligt Johansson 
har de börjat fundera över vad det är för internprissättning som egentligen 
används? Även tidigare har dock en medvetenhet funnits om att prissättningen 
måste vara riktig mellan moderbolaget och dotterbolag i andra länder. 
Österbacka och Johansson tror att dokumentationsskyldigheten generellt får 
företag att öppna upp ögonen för internprissättningsproblematiken. 
 
Då det gäller immateriella flöden och prissättningen av dessa, så tror Österbacka 
att företag kan komma att upptäcka kostnader hos dotterbolagen som aldrig syns 
i resultatet, eftersom dokumentationen tvingar fram en översyn av interna 
flöden. På Hemtex AB anses dock att kontrollen över de immateriella flödena 
redan är god. En översyn görs av beräkningen av tjänsterna, vilket egentligen 
inte har med dokumentationsskyldigheten att göra utan grundar sig i behovet och 
önskan av att veta att kostnaderna hamnar på rätt ställe inom koncernen. 
Beräkningar hittills visar att Hemtex AB: s management fee till stor del täcker in 
alla tjänster på ett adekvat sätt. Däremot, menar Österbacka, kommer 
dokumentationsskyldigheten att bidra till att de på Hemtex AB kan motivera 
sina beräkningar utifrån de förklaringsmodeller som lyfts fram i Skatteverkets 
handledning. 
 
Hemtex AB ser positivt på den funktionsanalys som skall utföras. 
Funktionsanalysen är ett bra angreppssätt för att motivera debiteringen enligt 
Österbacka. I funktionsanalysen måste bolaget redovisa vem som står för 
merparten av riskerna i relationen mellan moderbolaget och dotterbolagen. 
Riskerna i Hemtexkoncernen står Hemtex AB för och moderbolaget äger även 
konceptet, vilket motiverar ett högre pris på tjänster och varor gentemot 
dotterbolagen.  
 
Johansson påpekar att Skatteverket har bevisbördan för att ett företag följer 
armlängdsprincipen. En fördel som han ser med dokumentationen är att en god 
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dokumentation skapar ett bättre utgångsläge för att argumentera för sin 
internprissättning vid en eventuell granskning av Skatteverket.  
 
Österbacka menar att dokumentationen tas på allvar och den kommer att göras 
så fullständig som möjligt. Dels, menar han, vore det dumdristigt att inte göra 
det då Skatteverket kommer att granska företag. Dels bidrar dokumentationen 
till att kompetens kring regelverket sprids inom företaget. Ambitionen kommer 
vara att upprätta en dokumentation som är så utförlig att den skulle kunna 
användas som ett instrument inom företaget.    
 
Inom Hemtexkoncernen arbetas det, enligt Johansson, för att det upprättade 
dokumentet skall vara helt klart den dag Skatteverket knackar på dörren. Dock, 
menar han, går det idag säkerligen att skjuta på framtagningen av vissa detaljer, 
men Hemtex AB kommer att ha färdig dokumentationen i god tid före den 
tidpunkt när den måste finnas på plats, i deras fall den 2 maj 2009. 
 

4.2 Borås Wäfveri AB
Borås Wäfveri AB grundades 1870 och utgör idag moderbolaget i koncernen 
Borås Wäfveri Group. Bolaget verkar inom textilindustrin och verksamheten 
omfattar framförallt produktion och handel med textila produkter. I februari 
2007 hade koncernen 3 151 anställda, varav cirka 85 % var sysselsatta 
utomlands. Koncernens omsättning var 2006 621,8 miljoner kronor och 
rörelseresultatet var -50,9 miljoner kronor (Borås Wäfveri AB, 2007). 
 
Borås Wäfveri AB har, enligt Stefan Borg, Controller, ett flertal utländska 
dotterbolag. I Estland finns Krenholm Holding Ltd, vilket är ett 
tillverkningsbolag. Vidare har Krenholm Holding Ltd en rad dotterbolag under 
sig. Dessa fungerar som tillverknings- och försäljningsbolag och finns i Estland, 
Sverige, Tyskland och England. All tillverkning inom koncernen sker under 
Krenholm Holding Ltd. Borås Wäfveri AB har även direkt understigande 
dotterbolag i länder såsom Tyskland, Holland, Norge, Danmark och Finland. 
Dessa fungerar som försäljningsbolag i respektive land. Enligt Borg är 
skattesatserna i länderna som Borås Wäfveri AB har dotterbolag i snarlika den 
svenska, med undantag från i Estland. Där behöver bolagen inte betala någon 
bolagsskatt alls, utan beskattning sker enbart av eventuell utdelning. 
 
Enligt Borg kan Borås Wäfveri Group: s organisation ses som decentraliserad då 
Krenholm Holding Ltd utgör en så pass stor del av koncernen och då bolaget har 
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ett eget management. Alla operativa beslut som rör Krenholm Holding Ltd tas i 
Estland, men givetvis finns gemensamma grundläggande regler för hela 
koncernen.  
 
Internprissättning 
Enligt Borg köper Krenholm Holding Ltd in råvaror externt som de sedan gör 
tyg och syr vissa produkter av. Det är dessa tyger och produkter som sedan säljs 
internt. Borg förklarar att vid internprissättningen av dessa varor använder sig 
Borås Wäfveri Group av kostnadsplusmetoden. De utgår från det säljande 
bolagets kostnader vid produktionen. Fastställandet av kostnaden sker utifrån 
dotterbolagets kalkyl. Till denna kostnad läggs även på ett vinsttillägg.  
 
Marknadsprismetoden är inte ett alternativ för Borås Wäfveri Group. Borg anser 
att den information om konkurrenternas priser som behövs inte går att få fram. 
Det står nämligen inget om dessa priser i några offentliga handlingar. Dessutom 
säljer Borås Wäfveri Group olika produkter, med vilka de konkurrerar med olika 
företag. Detta medför att ett flertal företag skulle behövas undersökas väldigt 
noggrant för att marknadsprismetoden ska kunna tillämpas, vilket enligt Borg i 
princip är en omöjlighet. 
 
Vidare förklarar Borg att Borås Wäfveri AB debiterar sina dotterbolag en 
management fee. Denna är en betalning från dotterbolagen till Borås Wäfveri 
AB för arbete och tjänster som dotterbolagen nyttjat. Summan för management 
fee har varierat för olika dotterbolag, då Borås Wäfveri AB ej begärt en så stor 
summa att dotterbolaget på grund av detta gått med förlust. Normalt brukar den, 
enligt Borg, ligga runt 5 % av dotterbolagens omsättning.  
 
Borg anser att det ur skattesynpunkt skulle vara gynnsamt för koncernen om de 
största vinsterna hamnade hos Krenholm Holding Ltd. Han anser dock att det 
finns olika aspekter att se till när det gäller vinstflyttning inom koncernen. En 
aspekt är visserligen att Borås Wäfveri Group vill betala så lite skatt som 
möjligt. Sett till de senaste årens resultat har dock beskattningen varit liten, 
vilket gör att denna aspekt inte väger så tungt. Andra aspekter, vilka talar mot 
vinstförflyttning, är att de olika bolagen måste ha en viss likviditet och ett visst 
kassaflöde samt att personalen ser det som mycket trevligare att arbeta i ett 
bolag som går med vinst.  
 
Internprissättningen används således inte för att på något sätt styra vinsterna. 
Priserna baseras enbart på det säljande bolagets kalkyler. Som det är nu tycker 
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Borg att internpriserna är satta på ett sådant sätt att de ger en rättvisande bild av 
var i koncernen som vinsterna genereras och hur de olika bolagens verksamhet 
fungerar.  
 
Dokumentation 
Borås Wäfveri AB hade viss dokumentation av sin internprissättning innan 
lagen om dokumentationsskyldighet kom. Dock menar Borg att den ej var högt 
prioriterad. Detta ledde till att dokumentationen ofta släpade efter. De hade ett 
internt regelverk rörande prissättningen som uppdaterades hjälpligt i 
budgetarbetet. På Borås Wäfveri AB har de länge känt på sig att en 
dokumentationsskyldighet rörande internprissättning skulle införlivas i svensk 
lagstiftning. I och med den nya lagen måste prisförändringar dokumenteras på 
ett annorlunda och ett mer grundligt sätt, förklarar Borg. För tillfället finns inga 
färdigställda rutiner för den nya dokumentationen.  
 
Borg anser att om dokumentationen görs på ett utförligt och ordentligt sätt så 
kommer den inbringa fördelar. Dock har Borås Wäfveri AB ej för avsikt med 
dokumentationen att styra det interna regelverket så att någon enskild del i 
koncernen får några fördelar gentemot andra delar. En nivå på 
internprissättningen som är så rättvis som möjligt eftersträvas således. 
 
Borg tycker att det är mycket bra att det har kommit en lag om 
dokumentationsskyldighet. Dels har lagen medfört lite mer fokus på deras 
internprissättning och dels innebär lagen spelregler, vilket är något som behövs 
inom koncernen. Tidigare har ofta diskussioner och konflikter uppstått inom 
koncernen angående internprissättningen. De bolag som säljer tycker att priset är 
för lågt och vice versa. I och med det nya interna regelverket menar Borg att 
dessa diskussioner försvinner, då en hänvisning alltid kan göras till regelverket 
för att visa att priserna måste sättas på ett visst sätt.   
 
Vidare förklarar Borg att en elementär fördel med dokumentationen är att de 
inom koncernen ges ett underlag som underlättar en intern kontroll av att 
armlängdsprincipen efterlevs. Dock anser han att lagens utformning kan 
diskuteras. Han tycker i dagsläget att lagen känns oklar och det är svårt att veta 
exakt vad som gäller. 
 
En annan fördel som Borg ser med dokumentationen är att den hjälper till att 
kartlägga interna flöden. Denna kartläggning tror han kan bidra till en 
optimering av olika flöden och han tror att detta exempelvis kan leda till att de 
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på Borås Wäfveri AB lättare kan undvika att ligga ute med moms. Att de 
kommer att upptäcka några nya flöden mellan bolagen som borde tas betalt för 
tror han dock inte. Borg anser att de redan vet vilka risker som finns och var de 
finns, men han tror ändå att företaget genom dokumentationen kan komma att 
tillgodose sig en ökad kunskap om deras risker.  
 
För att skapa ökad förståelse för vad lagen innebär och vad som krävs inom 
koncernen så har de, enligt Borg, fått information och rådgivning av sin 
revisionsbyrå. Dessvärre har inte så mycket information givits. De diskuterade 
även med revisionsbyrån om eventuell konsultation vid utformningen av 
dokumentet. Dock ansåg Borås Wäfveri AB att kostnaderna skulle bli för dyra. I 
stället skall, enligt Borg, ett försök göras att utforma dokumentet på egen hand. 
Han tror dock inte att de kan lösa alla delar av dokumentationen själva. 
Jämförbarhetsanalysen är ett exempel på en del där hjälp kommer att behövas. 
Anledningen till detta är att konkurrenterna givetvis inte vill lämna ut sina 
interna priser.  
 
Borg tror inte att dokumentationen kommer att vara så tidskrävande när de väl 
har fått ordning på grunddokumentet. Det som kommer att ta lite tid är att 
stämma av om de följer reglerna. Det måste göras en eller ett par gånger per år, 
menar Borg. Han poängterar dock att detta är något som redan görs. Borås 
Wäfveri AB kommer att arbeta med dokumentationen på ett sådant sätt att de 
kan vara säkra på att de kan färdigställa dokumentet inom den tidsfrist på 30 
dagar som ges, från det att Skatteverket kräver att få granska dokumentationen. 
Denna strategi, menar Borg, ger ett bra utgångsläge inför en argumentation med 
Skatteverket. 
 

4.3 Nilörngruppen AB
Nilörngruppen är en koncern med rötter från början av 1970-talet som har sitt 
moderbolag, Nilörngruppen AB, i Borås. De säljer produkter såsom etiketter, 
namnband och förpackningsmaterial över hela världen. Nilörngruppens affärsidé 
är att formge, tillverka och sälja etiketter och branded products för mode- och 
konfektionsbranschen. Medelantalet anställda 2006 var inom koncernen 255 
personer, varav 43 arbetade i Sverige. Nettoomsättningen för 2006 uppgick till 
drygt 278 miljoner kronor och de uppvisade ett rörelseresultat på 1,2 miljoner 
kronor (Nilörngruppen AB, 2007). 
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Inom Nilörngruppen finns dotterbolag främst i Europa, men även i Hong Kong. 
I Europa finns, enligt Stefan Georgsson, CFO, dotterbolag i Danmark, Tyskland, 
Belgien, England och Portugal. Vissa av dem är försäljningsbolag eller 
produktionsbolag och vissa är hybrider. Enligt Georgsson är försäljningskedjan 
väldigt varierad då all försäljning ej sker genom moderbolaget. Det är mycket 
vanligt att externa kunder köper varor direkt från de tillverkande dotterbolagen. 
 
Enligt Georgsson så skiljer sig vinstskatten i de olika dotterbolagens hemländer 
ganska mycket från den i Sverige, vilken ligger på 28 %. I Hong Kong är 
skattesatsen exempelvis 17,5 %. I Europa är skattesatserna någorlunda lika den 
svenska, men han påpekar att i ett land är skattesatsen 34 %. 
 
Styrningen av dotterbolagen sker, enligt Georgsson, främst genom budgetering 
samt genom vissa nyckeltal som berör volym och marginal. Beträffande 
huruvida Nilörngruppen är en centraliserad eller decentraliserad organisation, 
menar Georgsson att koncernen befinner sig någonstans mittemellan. 
 

Internprissättning 
Vid internprissättningen av de olika produkterna används, enligt Georgsson, 
kostnadsplusmetoden. De utgår ifrån en produktionskalkyl och en viss 
vinstmarginal och sätter sedan priset efter det. Han förklarar vidare att samma 
internprissättningsmetod används för alla dotterbolag. Dock, menar han, har det 
inte alltid varit fallet. Tidigare hade de inom koncernen egentligen inga metoder 
alls utan priserna sattes utifrån marknadsförväntningar, vilket är oförenligt med 
dagens lagstiftning. 
 
Det faktum att det i Hong Kong råder en lägre skattesats på vinster än i Sverige 
medför dock inte att det sker någon aktiv styrning av vinster dit. Georgsson 
förklarar att Nilörngruppen AB har en annan strategi. Då det sedan tidigare år 
finns stora underskott hos flera av de europeiska dotterbolagen, ses det hellre att 
vinsterna hamnar hos dessa bolag. Han medger att det är möjligt att deras 
internprissättning ger en legal men inte alltid så rättvisande bild av koncernen, 
exempelvis beträffande var vinsterna egentligen uppstår. Nilörngruppen AB 
försöker dock hitta en prissättningsmetod med viss skatteplanering som skall ge 
en så legal och rättvisande bild av koncernen som möjligt. 
 
Georgsson förklarar att utöver varutransaktioner så debiterar Nilörngruppen AB 
även sina dotterbolag för immateriella flöden. Detta sker genom en management 
fee. Prissättningen av de immateriella flödena har inneburit vissa problem för 
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koncernen. Dels har prissättningen medfört påpekanden ifrån Skatteverket, dels 
har den ibland lett till konflikter med dotterbolagen. 
 
Dokumentation 
Innan ett införlivande av dokumentationsskyldighet började diskuteras i Sverige, 
så hade Nilörngruppen AB ingen direkt dokumentation av internprissättningen. 
Dock förklarar Georgsson att det sedan en längre tid funnits dokumentation av 
management fee samt ett underlag för hur de olika dotterbolagen debiterats för 
denna.  Arbetet med det nya dokumentet påbörjades för ett par år sedan, med 
anledning av debatten om en ny dokumentationsskyldighet. Idag finns ett utkast 
färdigställt. Dock är dokumentet ännu inte är helt komplett och tillfredsställande.  
 
För att få kunskap om den nya lagen har de på Nilörngruppen AB, enligt 
Georgsson, bland annat fört diskussioner med sin revisionsbyrå. De har dock 
inte helt klart för sig vad lagen innebär. På grund av att det skulle kosta flera 
hundratusentals kronor att använda sig av konsulter vid framställningen av 
dokumentet har de på Nilörngruppen AB valt att försöka sköta arbetet internt. 
Inom koncernen finns redan lite erfarenhet om dokumentationsskyldighet av 
internprissättning då kravet funnits sedan tidigare, i de länder där bolaget har 
dotterbolag. Dock känner Georgsson att de inte kan dra så stor nytta av detta vid 
framställandet av det svenska dokumentet.   
 
När Georgsson fick höra talas om lagen tyckte han att den verkade väldigt 
ansträngande och att den bara innebar ännu en stor arbetsbelastning. Nu när det 
hela sjunkit in är han dock positiv till att en lag om dokumentationsskyldighet 
har framställts. Framförallt ses positivt på lagen då det dokument som upprättas 
medför fokus på att armlängdsprincipen följs. Dock tror han att själva 
dokumentationen kan vara jobbig för mindre företag. 
 
Från början ansågs att dokumentationen enbart skulle göras för ”görandets 
skull”. Georgsson hävdar att de, nu när de har satt sig in i dokumentationens 
innebörd, har börjat ifrågasätta sina egna prissättningsmodeller. Att lagen leder 
till diskussioner om internprissättningen tycker han är en mycket positiv 
bieffekt. De positiva saker han ser att lagen kan medföra har lett till att 
ambitionen med dokumenteringen ökat.  
 
Inom Nilörngruppen kan lagen motverka interna konflikter angående 
internprissättningen. Ett exempel på en konflikt angående internpriser, som 
Georgsson tar upp, handlar om att det tidigare sagts att tillverkningsbolaget i 
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Portugal skall kunna försörja de andra dotterbolagen till samma kostnad som 
bolaget i Hongkong. Georgsson själv anser att det inte är hållbart att helt bortse 
från kalkylerna från det portugisiska bolaget vid internprissättning. Andra inom 
koncernen menar att det inte skulle fungera att ha högre priser i ett land, 
eftersom ingen då skulle vilja köpa därifrån. I och med lagen menar Georgsson 
att han kan visa att priserna måste vara olika hos dotterbolagen.  
 
Funktionsanalysen tycker Georgsson är det svåraste området av 
dokumentationen och han tror att extern hjälp här kan behövas. För tillfället 
anser han att deras funktionsanalys är lite bristfällig och de avser att utveckla 
den. Han tycker dock att de för tillfället har bra koll på var riskerna finns i 
koncernen. Ändå tror han att de, genom en god funktionsanalys, mer detaljerat 
kan hitta olika risker och med mer precision se var de finns. Detta ser han som 
positivt. Riskerna i koncernen, menar Georgsson, påverkar idag inte 
Nilörngruppens internpriser. En precisering av riskerna kan dock leda till att de 
upptäcker att riskerna inte är jämt fördelade mellan bolagen. Då ska det vara så 
att de som står för riskerna också skall få betalt för det. 
 
En annan svårighet med dokumentationen, som Georgsson ser, är 
jämförbarhetsanalysen. Det som han tycker är svårt här är att få fram väsentlig 
information från konkurrenterna. Hur detta skall lösas har han inte helt kommit 
underfund med än. Resterande delar av dokumentet anses inte vara så 
besvärliga. 
 
Nilörngruppen AB kommer enligt Georgsson att färdigställa ett dokument som i 
stort sett är fullständigt hela tiden, detta så att dokumentet kan lämnas till 
Skatteverket i tid ifall en granskning blir aktuell. 
 

4.4 X AB 
X AB är ett familjeföretag beläget i utkanten Borås. Företaget verkar inom 
verkstadsindustrin och utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter under ett 
eget varumärke. 
 
Inom denna koncern finns, enligt Y som är Group Financial Manager, 
dotterbolag i flera olika länder i olika världsdelar. De flesta av dotterbolagen är 
säljbolag. Den huvudsakliga tillverkningen sker i fabriken här i Sverige, men då 
produkterna säljs till dotterbolagen i satser så sker viss montering på plats. 
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Vidare har X AB ett dotterbolag som enbart är ett agentbolag samt ett som 
enbart är ett servicebolag.  
 
Enligt Y så är koncernen väldigt centraliserad. Alla strategiska beslut tas hos 
moderbolaget. Centraliseringen medför att de har bra koll på sina dotterbolag 
och det upplevs som att de olika dotterbolagen prioriterar koncernens bästa.  
 
X AB sätter inte upp några specifika resultatmål för sina dotterbolag och det 
sker ingen aktiv styrning genom exempelvis avkastningskrav. Y menar att de 
överlag är dåliga på att definiera sina mål. De uteblivna målen har, enligt Y, 
delvis att göra med att en hög grad av uthållighet vid förluster råder inom 
koncernen, speciellt beträffande dotterbolagens första levnadsår. En uthållighet 
som, enligt honom, förmodligen är vanligare vid privat ägande än vid 
exempelvis vid ett konsortium.  
 
Internprissättning 
Inom koncernen används, enligt Y, en internprissättningsmetod som närmast kan 
jämföras med kostnadsplusmetoden. Då produkterna är så pass unika och 
konkurrensen är relativt begränsad så är det svårt att fastställa ett internpris 
genom marknadsprismetoden. X AB har istället satt ett internpris utifrån 
kostnaderna för produktionen, för att sedan lägga till 20 % pålägg. Denna metod 
används för alla försäljningar till dotterbolagen. 
 
Y påstår att skattesatserna i de olika länderna, där dotterbolagen är verksamma, 
inte skiljer sig avsevärt ifrån den i Sverige. Därför ser de på X AB inga stora 
skattemässiga fördelar med att flytta sina vinster. Däremot menar han att det är 
optimalt om så stor del av vinsterna som möjligt hamnar i Sverige. Detta är dock 
inte av skatteskäl, utan av den orsaken att all tillverkning och alla investeringar 
finns hos moderbolaget. 
 
Dokumentation 
På X AB förs diskussioner med revisorer angående att eventuellt få upprätta en 
förenklad dokumentation. Y menar att då koncernen är såpass liten så skulle en 
ordinarie dokumentation innebära ett, med deras mått, väldigt kostsamt 
förfarande. Jämfört med betydligt större koncerner, menar Y, måste X AB i 
större utsträckning ta hjälp av konsulter. Då företaget eventuellt kommer att få 
upprätta en förenklad dokumentation, hoppas Y att det inte kommer att behöva 
krävas så mycket arbete vid dokumentationen. Arbetet med dokumentet har inte 
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påbörjats ännu, utan Y har mer funderat kring dess innehåll och utformning. 
Dokumentet är dock tänkt att utformas inom de närmsta månaderna. 
 
Generellt upplevs lagen som luddig hos X AB. Enligt Y är det svårt att förstå 
exakt vad som krävs av företagen genom att enbart se till lagen. Dock vet han i 
huvuddrag vad som krävs. Bland annat har X AB erfarenhet av andra staters 
dokumentationskrav eftersom sådana funnits en längre tid i dotterbolagens 
länder. Dock har de dokument som upprättats av dotterbolagen inte varit alls så 
omfattande som det Skatteverket numera kräver. 
 
Y tror inte att dokumentationsskyldigheten kommer att innebära någon stor 
förändring, om än en tyngre arbetsbörda. Metoderna för internprissättningen 
kommer vara de samma och någon vinstoptimering är ännu inte aktuell. X AB 
försöker välja en okomplicerad väg så länge som möjligt, menar han. 
Beträffande utformningen av dokumentets fem delar, så anser inte Y att de två 
första delarna, beskrivning av företaget och uppgifter om art och omfattning av 
transaktionerna, kommer att bli så betungande. 
 
Y förstår statens syfte med dokumentationsskyldigheten. Han tycker dock att det 
är fel att mindre företag som ”råkar exportera lite varor” skall krävas på en lika 
utförlig dokumentation som många av storföretagen. Det är att skjuta 
jättemycket över målet. Vidare menar han att de flesta mindre företag, såsom X 
AB, inte arbetar aktivt med skatteplanering utan de har en produkt som säljs och 
detta är tillräckligt. Y påstår att den utförliga dokumentationen drabbar mindre 
företag, som exempelvis X AB, negativt eftersom arbetsbördan och kostnaden 
blir så stor i proportion till de interna transaktionerna. 
 
Positivt med dokumentationsskyldigheten, menar Y, är att de på X AB riktat 
mer fokus på sin interna prissättning. I och med den nya lagen har bland annat 
immateriella flöden inom koncernen analyserats noggrannare. Tidigare har X 
AB tagit ut en management fee av sina dotterbolag, vilken har representerat 
saker såsom ritningar, administration och utveckling. Fokusen på 
internprissättning har medfört en insikt om att moderbolaget bör ta betalt för 
andra immateriella ting som dotterbolagen tillgodoses. I X AB: s fall handlar 
det, enligt Y, främst om att det i framtiden kommer att inkluderas exempelvis 
valutarisker och andra risker i den management fee som dotterbolagen debiteras.  
 
Vidare har dokumentationsskyldigheten lett till funderingar kring om 
internpriset på reservdelar som säljs till dotterbolagen är korrekt och 
marknadsmässigt. Således, menar Y, har insikten om interprissättningen ökat 
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inom företaget och nya tankegångar har väckts i takt med den fokus som riktats 
genom att lagen trätt i kraft. 
 
Enligt Y kommer dokumentationen i huvudsak ”göras för görandets skull”, då 
den kommer vara av så ringa omfattning. Dokumentet kommer att uppdateras 
löpande så att förberedelserna är goda inför en granskning från Skatteverket.  
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras och tolkas det empiriska material som har samlats in. 
Det empiriska materialet ställs i relation till den teoretiska referensramen samt 
den explorativa förstudien. 
 

5.1 Hur långt har koncernföretagen kommit med sin 
dokumentation? 
I problemformuleringen lyfts fram att det vore intressant att undersöka hur långt 
olika koncernföretag kommit med sin dokumentation, då det gått ett flertal 
månader sedan lagen trädde i kraft den 1 januari 2007. Första gången 
färdigställd dokumentation kan begäras ifrån företag är, enligt Skatteverket 
(2007), efter upprättad deklaration för taxeringsåret 2008. 
 
På Hemtex AB dokumenterades inte internprissättningen tidigare. Deras är 
dokument långt ifrån klart, men de har dock påbörjat arbetet. Bland annat har de 
börjat fundera över hur deras funktionsanalys skall utformas samt vad som skall 
ingå i denna. På Borås Wäfveri AB har de för tillfället inte några färdigställda 
rutiner över huvudtaget för den nya dokumentationen.  
 
X AB har inte heller påbörjat arbetet med sin dokumentation ännu. Ett dokument 
skall dock framtas inom de närmsta månaderna. Nilörngruppen AB är det 
företag som kommit längst i sitt arbete med dokumentet. Ett utkast påbörjades 
redan innan dokumentationsskyldigheten trädde ikraft. Dokumentet är dock än i 
dag, likt hos de andra koncernföretagen, ej helt färdigställt eller tillfredställande. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att inget av de undersökta koncernföretagen har 
färdigställt sitt dokument ännu, trots att ett flertal månader har gått sedan den 1 
januari. Det beror dock inte på att dokumenteringen ej tas på allvar. Snarare 
beror det på att företagen i detta skede ännu inte ser förfarandet som akut samt 
att lagen upplevs som svårtolkad.  
 

5.2 Inställning till dokumentationsskyldigheten 
Transfer pricing-specialisten Charlotte Slettenmark menar, grundat på sina 
erfarenheter, att många företag tycks ta lätt på dokumentationsskyldigheten. 
Detta, hävdar hon, kan leda till problem den dag skatteverket knackar på dörren. 
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Angelöw (1991) förklarar att vid en förändring av interna rutiner så är det viktigt 
att bra och tillräcklig information ges, för att förändringen inte skall bemötas 
negativt.  
 
I ett tidigt skede, då de undersökta koncernföretagen fick höra om den nya lagen, 
så hävdar de alla att dokumentationsskyldigheten upplevdes som jobbig och 
påfrestande Det var svårt för företagen att veta hur de skulle gå till väga med 
arbetet då informationen är begränsad. På Borås Wäfveri AB var de dock inte 
lika negativa initialt eftersom lagen var väntad och de tidigt ansåg att det är bra 
internt med en extern reglering inom området.  
 
Generellt för alla intervjuade koncernföretag är dock att nu när de satt sig in i 
vad dokumenteringen egentligen innebär, så har inställningen till 
dokumentationsskyldigheten ändrats. Trots de initiala negativa aspekterna ser 
alla företag nu positivt på dokumentationen. 
 
Hos Hemtex AB är ambitionen att upprätta en dokumentation som är så utförlig 
att den skulle kunna användas som ett instrument vid olika beslutsfattanden. 
Denna ambition beror delvis på att de insett att dokumentationen kan ge 
fördelar. Hemtex AB ser lagen som positiv, bland annat eftersom de börjat se sin 
internprissättning ur ett nytt perspektiv. De tar allvarligt på dokumentationen 
och kommer att försöka göra den så fullständig som möjligt.  
 
Hos Borås Wäfveri AB anses att det är bra att en lag trätt i kraft och de tar 
allvarligt på dokumentationen. Om de gör dokumentationen på ett utförligt och 
ordentligt sätt så tror de att arbetet med den kommer att inbringa fördelar. Dock 
är de kritiska till lagens utformning och de tycker att dess innehåll kan 
diskuteras.  
 
På Nilörngruppen AB är de nu positiva till lagen. Från början ansågs det att 
dokumentationen enbart skulle göras för ”görandets skull”. När de nu satt sig in 
i dokumenteringens innebörd så har ambitionen ändrats. Eftersom de sett att 
dokumenteringen givit positiva effekter så kommer de arbeta för att upprätta ett 
seriöst dokument. 
 
X AB ser, likt de andra koncernföretagen, vissa fördelar i en god dokumentation 
och arbetet med denna. Dock är de väldigt negativt inställda till det arbete och 
de resurser som förfarandet kräver. De förstår statens syfte med lagen, men 
tycker det är fel att mindre företag krävs på en lika utförlig dokumentation som 
storföretagen. I detta avseende anser sig X AB vara ett litet företag. De hoppas 
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att de inte kommer att behöva lägga ner så mycket arbete på dokumentationen. 
Då arbetsbördan och kostnaden blir så stor i proportion till de interna 
transaktionerna, så kommer dokumentationen huvudsakligen göras för 
”görandets skull”. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att inställningen till dokumentationsskyldigheten 
hos de flesta koncernföretagen har gått från att, i ett tidigt skede, ha varit 
negativ, till att bli mer positiv.  Den tidiga negativa inställningen kan delvis 
kopplas till det faktum att information om tillvägagångssätt vid 
dokumenteringen är begränsad, precis som Angelöw (1991) hävdar. 
Slettenmarks påstående om att många företag tycks ta lätt på 
dokumentationsskyldigheten stämmer inte överens på de företag som inkluderats 
i vår undersökning.  
 

5.3 Utförandet av dokumentationen 
Förenligt med OECD: s riktlinjer och utifrån SKVFS 2007:1 skall svenska 
koncernföretag upprätta en dokumentation om sin interna prissättning 
innehållande fem delar.  
 
Första delen består, enligt SKVFS 2007:1, av en beskrivning av företaget, 
organisationen och verksamheten. Gällande denna del anser inget av de fyra 
koncernföretagen att framtagandet av informationen kommer att innebära några 
svårigheter. Hemtex AB menar till exempel att de, genom att använda 
information från årsredovisningen, på ett smidigt sätt kan färdigställa denna del. 
Den andra delen, uppgift om arten och omfattningen av transaktionerna, ser 
inget av företagen heller som någon svårighet. 
 
Beträffande funktionsanalysen råder det delade meningar hos koncernföretagen. 
Nilörngruppen AB tycker exempelvis att det här är väldigt svårt att veta vad 
Skatteverket vill ha för information. Borås Wäfveri AB anser tvärtom att denna 
del inte är fullt så problematisk. Alla är dock överens om att funktionsanalysen 
är en viktig del som kräver en djupare analys. Beskrivning av vald 
prissättningsmetod ser inget företag som något större problem. Hemtex AB 
kommer här att ange att de använder sig av marknadsprismetoden och resterande 
företag kommer att ange att de använder kostnadsplusmetoden.  
 
Den jämförbarhetsanalys som skall genomföras innebär svårigheter för nästan 
alla undersökta koncernföretag. Inget av företagen upplever det som enkelt, om 
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ens möjligt, att jämföra sina interna transaktioner med externa, oberoende 
parters transaktioner. Nilörngruppen AB hävdar exempelvis att det är oerhört 
svårt att få väsentlig information från konkurrenter och de menar att de ej vet hur 
de skall lösa detta. Borås Wäfveri AB måste antagligen söka hjälp för att kunna 
färdigställa denna del av dokumentationen. Hemtex AB har här en fördel då de 
kan använda sig av transaktionerna till sina franchiseföretag. 
 
Gemensamt för koncernföretagen är att de upplever stora delar av lagen som 
väldigt vag. Framförallt upplevs den information som skall ingå i 
jämförbarhetsanalysen vara svår att få fram och vad som skall specificeras i 
funktionsanalysen ses i mångt och mycket ännu som oklart. 
 

5.4 Fördelar med dokumentationsskyldigheten 
De undersökta koncernföretagen hävdar att dokumentationsskyldigheten innebär 
en rad fördelar. Vissa fördelar är gemensamma för alla företag, andra är 
specifika och beror på varje enskilt företags situation. Hur företagen förhåller sig 
till de fördelar som tas upp i förundersökningen och teoretiska referensramen 
följer härmed: 
 

5.4.1 Efterlevnad av armlängdsprincipen 
Enligt Regeringens proposition 2005/06:169 är armlängdsprincipen en 
grundläggande princip vid internationell skatterätt. Det huvudsakliga syftet med 
dokumentationsskyldigheten är att staten effektivare skall kunna kontrollera att 
svenska koncernföretag följer principen. Anthony, Dearden & Govindarajan 
(2003) hävdar att efterlevnad av armlängdsprincipen är ett av två huvudsakliga 
syften som företag kan ha med sin internprissättning. 
 
Ett av de undersökta koncernföretagens mål är att internprissättningen skall följa 
armlängdsprincipen, för att på så sätt ge en rättvisande bild av var vinsterna 
uppstår koncernen. De menar att dokumentationen ger ett underlag för kontroll 
och uppföljning av att principen följs. Detta faktum ses som en elementär fördel 
med dokumentationen. 
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5.4.2 Ytterligare fokus på internprissättningen 
Karlsson (1990) tar upp att många företag som strävar efter att följa 
armlängdsprincipen ändå misslyckas. Det beror oftast på att de anställdas 
kunskap är begränsad och att information om hur internpriser skall sättas saknas.  
 
Slettenmark menar att första upprättandet av dokumentationen kan innebära ett 
relativt omfattande arbete. Dock kan en väl genomarbetad dokumentation leda 
till många fördelar. Enbart att kravet på en dokumentation finns får företag att 
tänka till mer kring sin internprissättning, vilket är positivt. 
 
Alla undersökta koncernföretag påstår, precis som Slettenmark tar upp, att de i 
och med dokumentationsskyldigheten fått upp ögonen för sin internprissättning. 
Hos flera av företagen har ökad fokus lett till att de börjat ifrågasätta sina interna 
prismetoder. Detta har i sin tur lett till att företagen fått mer kunskap om sin 
internprissättning. Således minskar risken för att oavsiktliga fel görs, vilket 
Karlsson (1990) anser är vanligt förekommande. 
 

5.4.3 Möjlighet till skatteoptimering 
Anthony et al. (2003) menar att företag kan ha som policy att genom 
internprissättningen minimera skattekostnaderna. Slettenmark belyser att en av 
de mest användbara fördelarna som en god dokumentation kan leda till, är att 
företag kan få en bättre bild av vilken stat det är bäst att styra vinsten till, i syfte 
att minska skattekostnaderna.  
 
De undersökta koncernföretagen har inte den policy som Anthony et al. (2003) 
här beskriver. Att dokumentationen, enligt Slettenmark, kan leda till en mer 
effektiv skatteplanering är således inget som de undersökta koncernföretagen 
anser sig ha nytta av.  Hemtex AB styr exempelvis inte aktivt vart vinsterna skall 
hamna. Deras princip är att vinsterna skall hamna där de rätteligen hör hemma.  
 

5.4.4 Minskad bevisbörda gentemot skatteverket 
En annan elementär fördel med dokumentationen, som Anthony et al. (2003) 
och Henrik Melin, skattekonsult på Ernst & Young AB i Borås nämner, handlar 
även den om beskattning. De menar att om ett företag upprättar en utförlig 
dokumentation så blir det, vid en eventuell skatterevision, lättare för dem att 
försvara sina interna priser gentemot myndigheter. Företags bevisbörda minskar 
således, vilket är något som Robert Gansberg, en av skatteverkets specialister 
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inom internprissättning, påstår bör eftersträvas då Skatteverket nu ökat sin fokus 
på internprissättning. 
 
Ovanstående argument är något som de undersökta koncernföretagen definitivt 
håller med om. De menar att dokumentationen skapar ett bättre utgångsläge 
inför en eventuell argumentation mot Skatteverket. En minskad bevisbörda får 
företagen att känna sig mindre försvarslösa, vilket hos dem skapar en 
trygghetskänsla. 
 

5.4.5 Nya perspektiv beträffande interna funktioner och flöden 
Slettenmark hävdar att funktionsanalysen kan bidra till en klarare bild av vilka 
funktioner som är viktigast vid företagets vinstgenerering och att den kan hjälpa 
till vid analys av dess interna funktioner. Det kan leda till en insikt om att 
förändring av vissa funktioner skulle kunna vara fördelaktigt i syfte att minska 
riskerna. Företag kan genom detta göra förändringar inom sin organisation, där 
risker fördelas och minimeras så mycket som möjligt. Dokumentationen ger 
även, enligt Slettenmark, en bättre klarhet i hur företagets värdekedja ser ut och 
vart pengarna tjänas. Det ger underlag för vilka funktioner som är vitala och 
vilka som fördelaktigt skulle kunna outsourcas.  
 
Ovanstående resonemang är ingenting som koncernföretagen tar upp vid 
diskussionen kring funktionsanalysen. Angående risker ser företagen däremot 
andra fördelar. Borås Wäfveri AB tror att dokumentationen kan ge en bättre bild 
och ökad kunskap om riskerna. Även Nilörngruppen AB och X AB anser detta. 
Hemtex AB däremot upplever att de redan har bra koll på sina risker. Då 
merparten av riskerna finns hos moderbolaget är funktionsanalysen positiv på så 
sätt att de, med hjälp specificeringen av riskerna, kan motivera en högre 
prissättning gentemot dotterbolagen. 
 
Slettenmark tar upp en annan fördel gällande funktionsanalysen där de 
undersökta koncernföretagen däremot är av liknande åsikt som henne. Fördelen 
gäller immateriella flöden, vilka hon menar ibland kan vara svåra att identifiera. 
Funktionsanalysen kan ge en bättre överblick över dessa flöden och leda till att 
nya flöden identifieras eller att gamla flöden ses i ett nytt ljus.  
 
Borås Wäfveri använder sig av en management fee vid prissättningen av de 
interna, immateriella flödena. De tror att deras kartläggning av dessa flöden 
kommer att kunna fungera som ett underlag vid optimering av flödena. 
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Kartläggningen tros kunna leda till att de uppmärksammar att kostnader skall 
fördelas annorlunda.  
 
På X AB anses att den fokus på internprissättningen som 
dokumentationsskyldigheten lett till har gjort att de börjat se noggrannare på 
sina immateriella flöden. Genom detta har de kommit till insikt om att det finns 
vissa immateriella flöden som de ej tidigare tagit betalt för. I framtiden kommer 
exempelvis valutarisker att inkluderas i den management fee som dotterbolagen 
debiteras.  
 
Hemtex AB är införstådda i problematiken som de immateriella flödena kan 
skapa. De tror att många företag genom dokumentationen kommer att upptäcka 
nya flöden som borde debiteras dotterbolagen. På Hemtex AB har de dock redan 
bra koll på sina flöden och deras management fee täcker in alla immateriella 
flöden på ett adekvat sätt. 
 
Nilörngruppen AB har behövt se över sina immateriella flöden redan tidigare då 
Skatteverket gjort påpekanden angående detta. De anser att området är väldigt 
komplext och att dokumentationen här säkerligen kan underlätta arbetet för 
många företag. 

5.4.6 Ytterligare fördelar 
Enligt Slettenmark kan en god dokumentation fungera som ett utmärkt underlag 
för ett företags momshantering. Borås Wäfveri AB är det enda företag som, likt 
Slettenmark, ser positivt på dokumentationsskyldigheten ur ett momsperspektiv. 
De menar att den optimering av olika interna flöden som dokumentationen 
innebär för dem, förhoppningsvis leder till att de kan undvika att ligga ute med 
moms. 
 
På Borås Wäfveri AB och Nilörngruppen AB ses dokumentationen som en 
lösning på det problem som Arvidsson (2004) hävdar kan uppstå vid 
internprissätting, nämligen att denna kan leda till interna intressekonflikter och 
schismer. Hos Borås Wäfveri AB har det alltid förekommit dispyter mellan olika 
avdelningar, exempelvis mellan försäljnings- och tillverkningsavdelningar. 
Dokumentet kan här komma till stor nytta. Genom att hänvisa till dokumentet då 
avdelningar inte kommer överens menar de att de, svart på vitt, kan säga att ”så 
här är det”. Det faktum att det finns en lag att hänvisa till är alltså väldigt 
positivt inom koncernen.  
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Även hos Nilörngruppen AB ses en fördel i att dokumentet kan leda till en 
samsyn och minskade interna konflikter. Dokumentet kommer att kunna hjälpa 
dem motivera varför det inte bör vara liknande priser hos dotterbolagen, även 
vid de fall då bolagens kalkyler och kostnader skiljer sig åt, vilket inneburit 
konflikter inom koncernen tidigare. 
 
Vidare hävdar Arvidsson (2004) att ju större ekonomiskt ansvar som ges till 
dotterbolagen inom en koncern, desto oftare sker internprisdiskussioner. 
Diskussionerna handlar oftast om hur fel internpriserna slår på enheternas 
resultat. Kopplingen mellan ett större ekonomiskt ansvar hos dotterbolagen och 
internprisdiskussioner kan tydligt ses hos de undersökta koncernföretagen. Hos 
Borås Wäfveri AB och Nilörngruppen AB, vilka är av en mer decentraliserad 
form och där det ekonomiska ansvaret mer är fördelat till dotterbolagen, är 
internprisdiskussioner mer förekommande inom koncernen. Hos Hemtex AB 
och X AB, vilka är centraliserade, förekommer liknande diskussioner ej i samma 
utsträckning. 
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6 Slutsats 
I detta kapitel redovisas de slutsatser som dragits genom att 
problemformuleringarna besvaras. Besvarandet av problemformuleringarna 
medför att uppsatsens syfte uppnås, vilket är att beskriva vilka effekter 
dokumentationsskyldigheten av internprissättning har inneburit koncernföretag. 
 
 

 Har dokumentationsskyldigheten medfört fördelar för koncernföretag 
eller är den enbart en börda? 

 
Den första reaktionen, då de undersökta koncernföretagen fick höra om att 
dokumentationsskyldighet av internprissättning skulle införlivas i svensk 
lagstiftning, var inte positiv.  Dokumentationen sågs i ett tidigt skede mest som 
en börda och som en pålaga av arbete.  
 
Nu, då företagen satt sig in i dokumentationens innebörd, har de ändrat sin 
uppfattning. Alla företag hävdar att en god dokumentation kan inbringa en rad 
fördelar. Vissa fördelar är ömsesidiga, andra är specifika för ett visst företag. 
 
Något som alla företag ser som en elementär fördel är att en god dokumentation 
medför en intern kontroll av att armlängdsprincipen följs. Är dokumentationen 
utförlig minskas bevisbördan gentemot Skatteverket, vilket företagen också ser 
som en fördel. På så sätt ges företagen ett bättre utgångsläge vid en 
argumentation med Skatteverket och detta inbringar en eftersträvad 
trygghetskänsla. 
 
Dokumentationsskyldigheten har medfört att de undersökta företagen börjat 
fokuserat mer på sin interprissättning. Detta faktum, menar alla företag, är 
väldigt positivt. Företagen menar att de fått upp ögonen för sin internprissättning 
och tvingats tänka till kring huruvida deras val av prismetod är förenligt med den 
lag som gäller. Dokumentation minskar således risken för att oavsiktliga fel 
uppstår vid prissättningen.  
 
Många av de undersökta företagen anser även att den funktionsanalys som skall 
utgöra en del av dokumentationen kommer att ge betydande fördelar. De menar 
bland annat att specificering av riskerna kommer leda till en ökad kunskap om 
både de interna och externa riskerna. Vidare, beträffande funktionsanalysen, ser 
de flesta företagen positivt på den kartläggning av immateriella flöden som 
innefattas. De hävdar att genom dokumentationen ges en bättre överblick över 
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immateriella flöden samt att dokumentationen fungerar som ett underlag i deras 
strävan att optimera dessa flöden. 
 
 

 Vilken påverkan har koncernföretags storlek och struktur på 
inställningen till dokumentationsskyldigheten? 

 
Av de undersökta koncernföretagen är X AB det företag som är mest kritiskt till 
dokumentationsskyldigheten.  Företaget hävdar visserligen att det är positivt 
med en reglering, men anser inte att utformningen av lagen är anpassad för 
företag i deras ringa storlek. Brist på resurser gör det svårt för X AB att skapa 
det omfattande dokument som Skatteverket kräver. De medelstora, börsnoterade 
företagen ser inte samma problematik, vilket medför mer positivism till 
dokumentationsskyldigheten från deras sida. Således tycks koncernföretagens 
storlek och resurser vara en avgörande faktor gällande deras inställning till 
dokumentationsskyldigheten.  
 
Gällande företagens struktur är det framförallt graden av decentralisering som 
påverkar inställningen. De mer decentraliserade företagen har haft problem med 
konflikter inom koncernen angående nivån på internpriserna. Den nya 
dokumentationen ses hos dessa företag som en lösning på detta problem, vilket 
bidrar till deras positiva inställning till dokumentationsskyldigheten. De mer 
centraliserade företagen har inte samma problem. Deras inställning till 
dokumentationsskyldigheten stärks således inte ur ett internt konfliktperspektiv.  
 
Med ovanstående skall dock ej förstås att ett moderbolag i en decentraliserad 
koncern har en mer positiv inställning till dokumentationsskyldigheten än i en 
centraliserad koncern. Däremot kan sägas att ett moderbolags inställning härrörs 
från olika faktorer, bland annat beroende på om organisationen är 
decentraliserad eller centraliserad. 
 
 

 Har dokumentationsskyldigheten medfört förändringar av 
koncernföretagens internprissättning? 

 
Dokumentationsskyldigheten har inte förändrat arten av internprismetoderna hos 
de undersökta koncernföretagen. De internprismetoder som användes av 
företagen innan lagen trädde i kraft kommer även att gälla i fortsättningen. 
Däremot menar vissa företag att de genom dokumentationen fått en insikt om att 
fler varor och tjänster bör prissättas enligt deras metoder.  
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Beträffande debitering av immateriella flöden har synen förändrats hos flera av 
koncernföretagen. Vissa företag tror att det i framtiden säkerligen kommer att 
upptäckas att kostnader för management fee bör debiteras annorlunda inom 
koncernen. Ett företag har ej tidigare inkluderat vissa saker, såsom valutarisker, i 
sin management fee och de uppger att dokumentationen medfört att detta 
kommer att ändras. Ett företag hävdar att dokumentationen kan leda till en 
upptäckt av att riskerna inte är jämt fördelade inom koncernen. Det menar att det 
bolag inom koncernen som tar riskerna i så fall också skall få betalt för det, 
vilket inte alltid är fallet idag. 
 
 

 Vilka svårigheter har koncernföretag med att förstå lagens innehåll?  
 
Gemensamt för de undersökta koncernföretagen är att de generellt upplever 
lagen som väldigt vag. I dagsläget anser de att den tillängliga information som 
finns om lagen är begränsad, vilket medför att det är svårt för dem att veta 
specifikt vad Skatteverket vill att dokumentationen skall innehålla samt hur de 
skall gå till väga i sitt arbete. 
 
Framförallt anses funktionsanalysen och jämförbarhetsanalysen som svåra att få 
grepp om. Beträffande funktionsanalysen hävdas att det är svårt att veta i detalj 
hur denna skall upprättas och angående jämförbarhetsanalysen upplevs det som 
komplicerat, om ens möjligt, att jämföra interna transaktioner med externa 
parters transaktioner. 
 
Viktigt att påpeka vid besvarandet av denna delfrågeställning är dock att inget av 
de undersökta företagen har färdigställt sitt dokument ännu. I takt med att arbetet 
med dokumentet fortskrider är det troligt att företagen skapar sig mer förståelse 
över lagens olika delar. 
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7 Avslutning 
I detta kapitel förs en diskussion kring de slutsatser som dragits och redogörs 
för övriga tankar som slutsatserna väckt. Avslutningsvis ges förslag till fortsatt 
forskning inom problemområdet. 
 

7.1 Avslutande diskussion 
Skatteverkets syfte med lagen, att värna om sin skattebas genom att förhindra 
och upptäcka felaktig internprissättning, anser vi till stor del redan är uppfyllt. 
Även om de undersökta koncernföretagen ännu inte kommit så långt i arbetet 
med dokumentationen ser vi ändå effekter av den. Företagen har blivit mer 
uppmärksamma på sin internprissättning och noggrannare med att de interna 
priserna följer armlängdsprincipen. 
 
De undersökta koncernföretagen ser en rad fördelar med 
dokumentationsskyldigheten. Detta är positivt, men vi tycker oss dock se viss 
problematik.  
 
Vår uppfattning är att få av landets mindre koncernföretag kommer att kunna 
använda dokumentet som det verktyg det skulle kunna utgöra och att 
dokumentationsskyldigheten således, i detta avseende, är gynnsammast för de 
större företagen. Ju utförligare dokumentet görs, desto fler fördelar kan utvinnas. 
I vår mening innebär detta en paradox för de mindre företagen då en utförlig 
dokumentation för dem ofta kräver kostsam konsultation, vilket förmodligen 
inte anses lönsamt då de väger nytta gentemot kostnad. Med detta resonemang 
som grund vill vi belysa att dokumentationsskyldigheten kan bidra till att gapet 
mellan de större och mindre svenska koncernföretagen ökar, både beträffande 
intern kunskap och ekonomisk ställning. Denna utveckling är vi kritiska till, 
speciellt ur ett konkurrensperspektiv.  
 
Vi delar de undersökta koncernföretagens uppfattning om att lagen kan tyckas 
kräva för mycket av de mindre företagen. Vi anser det relevant att fråga sig om 
det är rimligt att små koncernföretag med knappa resurser och liten export skall 
tvingas upprätta en lika utförlig dokumentation som de allra största 
koncernföretagen. Vi är införstådda med att lagen är positiv för staten eftersom 
kontrollen ökar. Det faktum att små företag tvingas lägga stora resurser på 
dokumenteringen, i proportion till deras ringa storlek, anser vi dock inte är 
statligt gynnsamt i ett längre perspektiv. Hos små företag är den 
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gränsöverskridande handeln inte omfattande och vi tycker att det är bättre om 
resurserna i dessa företag kan läggas på annat. 
 
Funktions- och jämförbarhetsanalysen är de delar där en god dokumentation kan 
resultera i flest fördelar. Vi tycker därför att det är väldigt synd att de undersökta 
koncernföretagen upplever dessa delar som allra svårast att förstå. Vi anser att 
bättre riktlinjer beträffande dessa delar skulle gynna svenska koncernföretag och 
därmed även den svenska ekonomin i stort. 
 
En sak som vi tycker är anmärkningsvärt är att Skatteverket givit ut en föreskrift 
utan att förse företag med relevant information om hur föreskriften skall följas. 
Vi har förståelse för att företag känner viss hjälplöshet i frågan. Företag som vill 
utföra dokumentationen på ett bra sätt ges idag inte riktigt möjlighet till detta, 
vilket är olyckligt. 
 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
Vi anser att det vore intressant att belysa ytterligare infallsvinklar inom ämnet 
internprissättning och dokumentationsskyldigheten vid internprissättning.  
 
Då vi i denna uppsats har undersökt företag som ser sig själva som medelstora 
samt mindre, vore det intressant att med liknande frågeställningar som grund 
undersöka betydligt större koncernföretag. Detta för att se hur dessa företag, 
vilka besitter stor kompetens och har stora resurser, använder sig av och drar 
nytta av dokumentationen. Genom att jämföra stora koncerner med mindre 
koncerner skulle fler och distinktare skillnader kunna urskiljas.  
 
Då vi gjort en kvalitativ studie och enbart undersökt fyra företag tycker vi att det 
vore givande att även genomföra en kvantitativ studie. En sådan studie 
möjliggör en generalisering och forskaren kan ge en bredare beskrivning av hur 
koncernföretag i allmänhet ser på dokumentationsskyldigheten.  
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Bilaga I: Diskussionsunderlag vid intervjuer 
 
Inledande fråga 
 
Vad har ni för dotterbolag? Vad är deras funktion? 

• Vilka varor säljs inom koncernen? 
 
Internprissättning 
 
Vilken metod används vid er internprissättning?  

• Varför? 
 
Medför er internprissättning en rättvisande bild inom koncernen? 
 
Styrs olika dotterbolag olika, beroende på skattesats? 
 
Finns det målkonflikter mellan köpare och säljare? 
 
Upplevs det att man inom alla enheter arbetar för koncernens bästa?  
 
Är koncernen decentraliserad eller centraliserad? 
 
Arbetar ni aktivt för att legalt flytta koncernvinster?  
 
Dokumentation 
 
Vad är er allmänna inställning till lagen?  
 
Har ni redan nu rutiner för dokumenteringen?  
 
Ser ni dokumentationen som tidskrävande? 
 
Känner ni att ni har full koll på vad lagen innebär? 
 
Sker dokumentationen samt utformningen av den med avsikt att ge fördelar eller 
sker det enbart för sakens skull? 
 

 
 
 
 
 
 



Anser ni att dokumentationsskyldigheten medför några fördelar? 
 
Är allt klart inför en revision från skatteverket? 

 
 
 
 
 
 



Bilaga II: Skatteverkets föreskrifter om 
dokumentation av prissättning mellan företag i 
intressegemenskap 
 
SKVFS 2007:1 
Inkomsttaxering 
Utkom från trycket 
den 20 februari 2007 
beslutade den 14  februari 2007.  
Skatteverket föreskriver med stöd av 19 kap. 2 b § andra stycket  lagen 
(2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter samt 12 kap. 4 § 
förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter följande. 

Definitioner  

1 §    I dessa föreskrifter förstås med 

armlängdsprincipen: principen att kommersiella och finansiella transaktioner 
skall vara baserade på samma villkor som skulle ha tillämpats om företagen inte 
varit i intressegemenskap,  

EUTPD: den uppförandekod som avses i resolutionen från rådet och 
företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 27 juni 
2006 om en uppförandekod om dokumentationskrav för internprissättning för 
företag i intressegemenskap i Europeiska unionen (EUT C 176, 28.7.2006, s. 
01),  

riktlinjer: riktlinjer antagna av Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling (OECD) år 1995 med därefter gjorda  ändringar publicerade i 
rapporten Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 
Administrations [C (95) 126/Final], 

företagsgrupp: grupp av sådana företag som avses i 19 kap. 2 a §  lagen 
(2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, 

interna transaktioner: internationella transaktioner mellan två eller flera 
företag inom en företagsgrupp, 

 
 
 
 
 
 



prissättningsmetod: någon av de metoder som anges i riktlinjerna, 

jämförelsefaktorer: de faktorer för att fastställa jämförbarhet som anges i 
kapitel I i riktlinjerna, 

externa jämförelsetransaktioner: jämförbara transaktioner mellan oberoende 
företag som kan användas vid kontroll av att priser och övriga villkor mellan 
företag inom företagsgruppen är marknadsmässiga,  

interna jämförelsetransaktioner: jämförbara transaktioner mellan företag i 
företagsgruppen och oberoende företag som kan användas vid kontroll av att 
priser och övriga villkor mellan företag inom företagsgruppen är 
marknadsmässiga. 

 2 §    De uppgifter som dokumentationen skall innehålla enligt 3—9 §§ skall 
göra det möjligt att bedöma om priser och övriga villkor avseende interna 
transaktioner överensstämmer med armlängdsprincipen. Dokumentationen 
behöver endast innehålla sådan information som behövs för en rimlig 
bedömning i dessa avseenden.  

Beskrivning av företaget, organisationen och verksamheten 

3 §    Dokumentationen skall innehålla en beskrivning av företagsgruppens 
juridiska struktur där ägarförhållandena och hur företaget kontrollerar eller 
kontrolleras av andra företag i företagsgruppen anges. Företagets och 
företagsgruppens organisatoriska struktur och verksamhet i operationellt 
hänseende skall anges. Väsentliga förändringar inom företaget och 
företagsgruppen under räkenskapsåret skall redovisas. 

4 §    Beskrivningen skall innehålla sådan finansiell information som är relevant 
för tillämpningen av vald prissättningsmetod för räkenskapsåret avseende 
företaget och de andra företag inom företagsgruppen som företaget haft interna 
transaktioner med under räkenskapsåret. Beskrivningen skall även innehålla 
uppgifter om branschspecifika förhållanden och den inriktning på verksamheten 
som påverkat företagets prissättning av interna transaktioner.   
  

 
 
 
 
 
 



Uppgift om arten och omfattningen av transaktionerna  

5 §    Dokumentationen skall innehålla en beskrivning av företagets interna 
transaktioner i förhållande till vart och ett av de företag med vilka transaktioner 
förekommit, antingen transaktion för transaktion eller i aggregerad form. 

Transaktionerna skall beskrivas utifrån jämförelsefaktorerna och beskrivningen 
skall bland annat innehålla uppgifter om 

1.   typ av transaktion, 
2.   värde, 
3.   mängd, 
4.   andra avtalsvillkor,  
5.   eventuella samband med andra transaktioner 
som är väsentliga för prissättningen, och 
6.   kostnadsunderlag, fördelningsmodell och vinstpålägg vid 
kostnadsbaserad indirekt debitering av tjänster. 

6 §    Dokumentationen skall också innehålla de avtal som är väsentliga för 
prissättningen eller en förteckning över dessa avtal. Företag med ett stort antal 
avtal får istället upprätta en beskrivning av vilka olika huvudkategorier av avtal 
som företaget har ingått och vilken prismetodik dessa innehåller. 

Avtal och andra överenskommelser angående frågor om internprissättning som 
företaget eller annat företag inom företagsgruppen ingått med myndighet och 
som berör företaget skall redovisas. Dokumentationen skall också innehålla 
utländska förhandsbesked eller andra liknande meddelanden angående frågor om 
internprissättning som berör företaget. 

Funktionsanalys 

7 §    Funktionsanalysen enligt 19 kap. 2 b § första stycket 3 lagen (2001:1227) 
om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall beskriva företagens roller och 
innehålla en specifikation av företagens funktioner, tillgångar och risker samt 
dessas ekonomiska betydelse. 

Beskrivning av vald prissättningsmetod 

8 §    Företaget skall i beskrivningen av vald prissättningsmetod enligt 19 kap. 2 
b § första stycket 4 lagen (2001:1227) om självdeklarationer och 
kontrolluppgifter ange hur företaget tillämpar metoden.  

 
 
 
 
 
 



Jämförbarhetsanalys 

9 §    I den  jämförbarhetsanalys som avses i 19 kap. 2 b § första stycket 5 lagen 
(2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall en beskrivning av 
använda interna och externa jämförelsetransaktioner göras samt av hur urvalet 
av dessa skett. Analysen skall ske med beaktande av jämförelsefaktorerna och 
eventuella justeringar som utförts för att förbättra jämförbarheten. I de fall 
jämförelsetransaktioner inte har identifierats skall dokumentationen innehålla en 
beskrivning av hur företaget kommit fram till att prismetodiken överensstämmer 
med armlängdsprincipen. 

Transaktioner av mindre värde 

10 §    För interna transaktioner av mindre värde får dokumentationen innehålla 
en förenklad redovisning av de uppgifter som anges i 19 kap. 2 b § första stycket 
lagen (2001:1221) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Med 
transaktioner av mindre värde avses varor till ett sammanlagt marknadsvärde av 
högst 630 prisbasbelopp per företag inom företagsgruppen samt övriga 
transaktioner till ett sammanlagt marknadsvärde av högst  125 prisbasbelopp per 
företag inom företagsgruppen. Den förenklade redovisningen skall innehålla de 
uppgifter som anges i bilagan till dessa föreskrifter. Denna möjlighet till 
förenklad redovisning gäller inte för transaktioner som avser överlåtelse av 
immateriella tillgångar. 

Sammanställning 

11 §    Interna handlingar och uppgifter som ingår i dokumentationen skall 
finnas för varje räkenskapsår. Företaget skall ha sådana rutiner att det är möjligt 
att på begäran av Skatteverket för varje räkenskapsår sammanställa en 
dokumentation enligt dessa föreskrifter.    

Övriga frågor 

12 §    Dokumentationen skall på begäran av Skatteverket ges in till verket. En 
sådan begäran får ske efter den dag då självdeklarationen för räkenskapsåret 
skall lämnas. Företaget skall beredas rimlig tid att efterkomma en sådan begäran. 
Dokumentationen får ges in i pappersform eller i elektronisk form. 

13 §    Dokumentationen skall upprättas på svenska, danska, norska eller 
engelska språket. 

 
 
 
 
 
 



14 §    Dokumentationen skall bevaras i tio år efter utgången av det kalenderår 
då räkenskapsåret avslutades. 

15 §    En dokumentation, som är upprättad enligt EUTPD, och som uppfyller 
samtliga där angivna villkor, anses upprättad enligt dessa föreskrifter. 

Upprättas dokumentation enligt EUTPD gäller bestämmelserna i 11—14 §§. 

___________ 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2007 och tillämpas på beskattningsår 
som börjar den 1 januari 2007 eller senare.    

Bilaga 

Följande information skall redovisas om dokumentationen får upprättas i 
förenklad form enligt 10 § Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2007:1) om 
dokumentation av prissättning mellan företag i intressegemenskap. 
Dokumentationen skall innehålla en beskrivning av; 

1. företagsgruppens juridiska struktur samt företagets och företagsgruppens 
organisatoriska struktur och verksamhet i operationellt hänseende, 

2. motpart i den interna transaktionen och uppgift om dennes verksamhet, 

3. aktuella transaktioner med angivande av typ, omfattning och värde,  

4. använd metod för att fastställa att prissättningen av de interna 
transaktionerna överensstämmer med marknadspris, och 

5. eventuellt utnyttjade jämförelsetransaktioner. 

 

 
 
 
 
 
 



Högskolan i Borås 
 
 
 
Högskolan i Borås bildades i samband 
med högskolereformen 1977. 
Högskolans textila utbildningar har dock 
sitt ursprung redan i den Tekniska 
Väfskolan från 1866. 
 
Idag är Högskolan i Borås en nationell 
högskola med studenter från hela 
landet. Högskolan i Borås ger 
utbildningar inom följande 
ämnesområden; biblioteks- och 
informationsvetenskap, textil, teknik, 
barn- och ungdomspedagogik samt 
data/informatik och ekonomi.  
 
Forskning och utvecklingsarbete är en 
expanderande del av högskolans 
verksamhet. En viktig del i detta arbete 
är en nära samverkan med företag, 
statliga myndigheter och kommuner 
både i Sverige och utomlands. 
 

Institutionen för data- och  
affärsvetenskap 
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger utbildningar inom 
följande två områden: ekonomi och 
informatik. Samverkan mellan 
institutionens ämnen har lett till unika 
utbildningsprogram, i första hand 
magisterutbildningar som bygger på 
ämneskombinationen informatik och 
företagsekonomi.  
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger följande 
utbildningar: Civilekonomutbildning 
120/160 poäng, Dataekonomutbildning 
120/160 poäng, Systemarkitektur-
utbildning 120/160 poäng, 
Systemvetarutbildning 120/160 poäng. 
Fastighetsmäklarutbildning 80 poäng, 
Event Management 80 poäng, 
Magisterutbildning i entreprenörsskap 
och affärsdesign, Magisterutbildning i 
direktmarknadsföring 121-160 poäng 
Kandidat-/magister-utbildning i 
företagsekonomi 81-120/160 poäng 
samt Kandidat-/magister-utbildning i 
informatik 81-120/160 poäng 
 
Därutöver erbjuder institutionen 
fristående kurser ekonomi, juridik och 
informatik.  

 
 

 
För mer information: 

    Högskolan i Borås 
501 90 Borås 

Tel 033-435 40 00 
Fax 033-435 40 03 
E-post: Info@hb.se 

Internet: http://www.hb.se 
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