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Abstract: 
 
The purpose of this dissertation is to examine how OECDs Transfer Pricing Guidelines have 

been implemented in national regulation in Sweden and in the USA. This to determine to which 

extent national accounting tradition affects the implementation of international tax regulations. 

To fulfil the purpose we have undertaken a comparative study, which is based upon a qualitative 

content analysis, where we classify the regulations based on to which extent they are principle-

based or rule-based. The study is relevant since international transfer pricing is considered to 

be one of the most important tax issues in present time. It is due to this fact relevant to examine 

if accounting tradition affects the way in which international transfer pricing regulations are 

implemented in national tax regulations. Due to our knowledge there has not been an attempt 

to accomplish a classification in this manner previously. This enhances the relevance to the 

study undertaken. Our contribution to the research field is to try to describe the actuality 

regarding if national accounting tradition affects implementation of international tax 

regulations. We also want to make the discussion regarding the classification of principle-based 

and rule-based standards more nuanced. 

 

To be able to determine if the regulations are principle-based or rule-based we have identified 

concepts and definitions that indicates if regulations are rule-based or principle-based. To 

identify these indicators we have studied both economic and legal literature. Based on the 

information that the indicators provide we present arguments regarding to which extent the 

examined regulations, in the different countries, are principle-based or rule-based. Thus, 

conclusions regarding to which extent national accounting traditions affects implementation of 

international tax regulations can be made.   

 

In the study we discuss that the way in which regulations regarding transfer pricing is 

implemented in national legislation is not only affected by normative supranational 

organisations like the OECD. The impact on the way that regulations regarding transfer pricing 

are implemented can thus take place between OECD and member countries and also between 

member countries. In the study we also discuss the fact that there is a debate regarding if the 

classification of standards as rule-based or principle-based is valid. Our study enhances the 

impression that the classification is valid and relevant. 

 

Our conclusion is that national accounting tradition, regarding if accounting is based on rules 

or principles, affects the implementations of international tax regulations. This becomes clear 

since our study shows that OECDs Transfer Pricing Guidelines are principle-based. 

Furthermore we have determined that accounting in Sweden is based upon principle-based 

regulations. Since OECDs Transfer Pricing Guidelines have been implemented in Sweden 
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without adjustments we can determine an impact from national accounting tradition. In the 

USA, which is a country where accounting is based upon rule-based regulations, the OECD 

Transfer Pricing Guidelines are not implemented in national regulations. In the U.S. separate 

regulations regarding transfer pricing are issued. Our study shows that these regulations are 

formed in a rule-based manner. All together this shows that national accounting tradition largely 

affect the implementation of international tax regulations.  

 

This paper is hereinafter written in Swedish. 

 

Keywords: transfer pricing, principle-based, rule-based, financial accounting standards, tax 

regulations, OECD, U.S., Sweden 



 

 V 

Sammanfattning 
 
Syftet med studien är att utreda hur OECDs riktlinjer för internprissättning implementerats i 

svensk respektive amerikansk lagstiftning, för att fastställa i vilken utsträckning 

redovisningstradition påverkar implementeringen av skattemässiga regler. För att uppfylla 

syftet har vi utfört en komparativ studie, som baseras på en kvalitativ innehållsanalys, där vi 

klassificerar regelverken utifrån i vilken utsträckning de är princip- eller regelbaserade. 

Undersökningen är relevant då internationell internprissättning av många anses vara den mest 

prioriterade internationella skattefrågan i dagsläget. Det blir därför relevant att undersöka om 

redovisningstradition påverkar hur internationella regler för internprissättning implementeras i 

nationell skattereglering. Enligt vår vetskap har inget liknande klassificeringsförsök gjorts 

tidigare vilket ytterligare förstärker relevansen av utförd undersökning och analys. Vårt bidrag 

till forskningen är att försöka beskriva hur verkligheten ser ut avseende om nationell 

redovisningstradition påverkar implementering av internationella skattemässiga regelverk. Vi 

vill även bidra till att göra diskussionen kring klassificering av regel- och principbaserade 

standarder mer nyanserad.  

 

För att kunna avgöra om regelverken är princip- eller regelbaserade har vi identifierat olika 

begrepp och definitioner som indikerar om ett regelverk är regelbaserat eller principbaserat. För 

att identifiera dessa indikatorer har vi studerat både ekonomisk och juridisk litteratur. Utifrån 

den information som indikatorerna resulterar i presenterar vi argument för varje undersökt 

regelverk i de olika länderna, gällande i vilken utsträckning de är princip- eller regelbaserade. 

Således kan sedan slutsatser dras kring i vilken utsträckning nationella redovisningstraditioner 

påverkar implementering av internationella skatteregler.  

I studien diskuteras att hur regler kring internationell internprissättning implementeras i 

nationell lagstiftning inte bara påverkas av normgivande supranationella organisationer som 

OECD. Påverkan på det sätt som regler kring internprissättning implementeras kan således ske 

mellan OECD och medlemsländerna men även mellan medlemsländerna. I studien diskuteras 

även det faktum att det föreligger en debatt kring om klassificeringen av standarder som regel- 

eller principbaserade är giltig. Vår studie förstärker bilden av att indelningen är aktuell och har 

förankring i verkligheten. 

Vår slutsats är att nationell redovisningstradition, avseende om redovisningen bygger på regler 

eller principer, påverkar implementering av internationella skatteregler. Det blir tydligt då vår 

studie visar att OECDs riktlinjer för internprissättning är ett principbaserat regelverk. Vidare 

har vi fastställt att redovisningen i Sverige bygger på principbaserade regelverk. Påverkan från 

nationell redovisningstradition kan fastställas då OECDs riktlinjer för internprissättning har 

implementerats rakt av i Sverige. I USA, där redovisningen bygger på regelbaserade regelverk, 

har däremot OECDs riktlinjer för internprissättning inte implementerats på något område i 

nationell lagstiftning. I USA utfärdas istället separata regler kring internprissättning. Vår studie 

visar att dessa är utformade på ett regelbaserat vis. Sammantaget visar detta att nationell 

redovisningstradition i hög utsträckning påverkar implementeringen av internationella 

skatteregler. 

 

Nyckelord: internprissättning, principbaserad, regelbaserad, redovisningsstandarder, 

skatteregler, OECD, USA, Sverige  
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1 Inledning 

 Bakgrund 

 

Multinationella företags roll i internationell handel har ökat dramatiskt under de senaste 20 

åren. En bidragande faktor till detta är den ökade integrationen av nationella ekonomier och 

teknologisk utveckling (OECD Publishing 2010, s. 17). Intern handel, handel som sker mellan 

enheter i samma koncern, motsvarar en signifikant del av internationell handel (Doupnik & 

Perera 2015, s. 586). Björk (2015, s. 16) beskriver att multinationella företag minskar sin skatt 

med uppåt 2 000 miljarder kronor årligen genom aggressiv skatteplanering. Vidare beskrivs att 

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) har beräknat att 

multinationella företag betalar mellan 4 och 8,5 procentenheter lägre bolagsskatt än företag som 

bara verkar i ett eller några få länder (Björk 2015, s. 16). Således finns det en mängd typer av 

interna transaktioner som alla måste prissättas. Frågan som då måste adresseras är; till vilket 

pris ska en intern transaktion ske? (Doupnik & Perera 2015, s. 586). Internprissättning som 

begrepp används för att fastställa det pris som ska sättas på en transaktion som sker mellan två 

relaterade affärsparter. Dessa parter kan exempelvis utgöras av ett moderbolag och dess 

dotterbolag i utlandet (Dworin 1990, s. 285; Eden & Smith 2001, s. 4; Holtzman & Nagel 2014, 

s. 57; Ilie 2014, s. 9; Yao 2013, s. 2). För att fastställa ett accepterat internpris tillämpas ofta 

armlängdsprincipen genom att jämföra olika förhållanden för en kontrollerad transaktion1 med 

en okontrollerad transaktion2. Om internpriset anses avvika signifikant från armlängdspriset så 

har medarbetare på nationella skattemyndigheter rätt att korrigera priset (Yao 2013, s. 2). 

 

Internprissättning är signifikant för både skattebetalare och skattemyndigheter eftersom dessa 

priser till stor del påverkar intäkter och kostnader, och därmed det skattemässiga resultatet, för 

multinationella företag. Valet av priser på interna transaktioner påverkar således de 

multinationella företagens finansiella rapporter och därmed även företagets intressenter. 

(OECD Publishing 2010, s. 17). För multinationella företag är internprissättning ett viktigt 

verktyg för att maximera globala vinster (Yao 2013, s. 2). Sikka och Willmott (2010, s. 342) 

menar att internprissättning blir allt viktigare eftersom i en globaliserad ekonomi ökar 

möjligheten för företag att bedriva verksamhet i andra länder med olika skattesystem och 

regleringskapacitet. Även Hunter, Herr och Heyland (2015, s. 78) påvisar att internprissättning 

har blivit allt mer uppmärksammat i takt med att den ekonomiska globaliseringen ökar. Detta i 

kombination med företags strävan att nå högre vinster, kassaflöden, skalfördelar och 

konkurrensfördelar genom divisionalisering, joint ventures, dotterbolag och filialer i utlandet 

leder till att antalet multinationella företag ökar. Det nödvändiggör att dessa företag utvecklar 

processer och designar strategier för att kunna uppskatta interna priser för varor och tjänster 

(Copithorne 1971, s. 337; Sikka & Willmott 2010, s. 342). 

 

Burke (2011, s. 14) menar att internprissättning, ur ett finansiellt perspektiv, ofta beskrivs som 

den viktigaste skattefrågan i världen. Det finns flera indikatorer på detta. För det första utgörs 

mer än 60 % av världshandeln av handel som sker inom multinationella företag. Även 

medelstora företag har idag dotterbolag i andra länder än det land där moderbolaget är 

lokaliserat. Vidare finns det ekonomiska drivkrafter, såsom val av produktionsplats för 

                                                 
1 Med kontrollerad transaktion avses en transaktion mellan två företag som är närstående (OECD Publishing 2010, 

s. 27). 
2 Med okontrollerad transaktion avses en transaktion mellan företag som är oberoende av varandra (OECD 

Publishing 2010, s. 32). 
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slutproduktion, tillgänglighet till kvalificerad arbetskraft, skatteincitament och möjlighet till 

minskade produktionskostnader som leder till att företag genomför gränsöverskridande 

transaktioner. Möjligheten till handel dygnet runt har också påskyndat globaliseringen (Burke 

2011, ss. 614-615). Drury (2008, s. 517) menar vidare att minskningen av globala skatter är den 

viktigaste frågan för multinationella företag vid övervägande av vilket internpris som ska 

fastställas. I en omfattande undersökning från år 2010, genomförd av revisionsbyrån Ernst & 

Young (EY), identifieras internprissättning som den viktigaste skattefrågan för multinationella 

företag. Av moderbolagen svarade 74 %, och av dotterbolagen svarade 76 % att de uppfattar att 

internprissättning kommer vara en kritisk eller väldigt viktig fråga för deras organisationer 

under de närmsta åren. Vidare svarade 30 % av respondenterna att internprissättning är den 

viktigaste frågan i jämförelse med andra internationella skattefrågor (EY 2010). Det märks 

också att internprissättning är en viktig fråga för multinationella företag på att de så kallade 

“Big 4”, de fyra största revisionsbyråerna i världen, har stora avdelningar som arbetar med 

frågan. De erbjuder även tjänster, så som rådgivning, och genomför omfattande utredningar på 

området (Deloitte 2015; EY 2014; KPMG 2014; PwC 2015/2016). Internprissättning har även 

uppmärksammats den senaste tiden på grund av att IKEA, ett av de största och mest kända 

svenska multinationella företagen, varit i blåsväder avseende skatteplanering med hjälp av 

internprissättning (Forsberg 2015, s. 16; Kristensson 2015, s. 13). Skatteverket ville upptaxera 

Ikea med 835 miljoner kronor. År 2015 gav dock förvaltningsrätten i Växjö Ikea rätt i tvisten 

(Lindgren 2015). Det är svårt för Skatteverket att komma åt och bedöma prissättning av interna 

transaktioner i ett bolag eller en koncern, vilket Margareta Nyström på Skatteverket uttrycker 

genom att påpeka det informationsmässiga underläge som Skatteverket har i relation till de 

företag som granskas (Björk 2015, s. 16). 

 

Yrkesverksamma på nationella skattemyndigheter är medvetna om att företag kan använda 

internprissättningssystem för att manipulera skattemässiga resultat, för att på så vis undvika att 

betala inkomstskatt och importtullar (Drury 2008 s. 517; Doupnik & Perera 2015, s. 595). 

Medarbetare på skattemyndigheter runt om i världen undersöker därför faktorerna som ligger 

till grund för val av internprissättning inom företag, för att på så vis säkerställa att de inte 

undviker lokal beskattning (Drury 2008 s. 517). De flesta länder har riktlinjer angående vad 

som anses vara accepterade internpriser av skatteskäl. OECD utvecklade riktlinjer för 

internprissättning år 1979, som sedan dess har kompletterats och ändrats flertalet gånger. 

Mellan länder så kan dessa riktlinjer stå i konflikt. Det kan skapa risk för dubbelbeskattning när 

ett pris som accepteras av ett land inte accepteras av ett annat land (Doupnik & Perera 2015, s. 

595).   

 

 Problemdiskussion  

 

Genom uppkomsten och ökningen av antalet multinationella företag och internationell handel 

uppstår problem vid fastställande av internpriser (Drury 2008, s. 517). Företag som bedriver 

utländsk verksamhet stöter således på problem som de måste ta hänsyn till. Dessa problem blir 

inte aktuella vid intern handel i företag där hela verksamheten är belägen i ett och samma land. 

För att komma fram till ett internpris måste företag ta hänsyn till bland annat skatt, statliga 

regleringar, importtullar och valutakontroller (Anthony & Govindarajan 2007, s. 680). När 

levererande och mottagande företagsenheter ligger i olika länder med olika skattesatser, och 

skattesatsen i det ena landet är mycket lägre än i det andra landet, så ligger det i företagets 

intresse att merparten av intäkterna placeras i enheten i lågskattelandet. Det leder till att företag 

kommer utnyttja internprissättningen för att placera intäkter i lågskattelandet och kostnader i 

högskattelandet (Drury 2008, s. 517). I en kontext av internationell bolagsskatt så leder därför 
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expansionen av den globala ekonomin till att flertalet nationella skattemyndigheter letar efter 

mer effektiva sätt att skydda sina skattebaser för att undvika förluster i skatteintäkter (Holtzman 

& Nagel 2014, s. 57). Därför har de flesta länder upprättat regler eller förordningar för att kunna 

bedöma lämpligheten hos de internpriser som multinationella företag fastställer (Yao 2013, s. 

2). Dessa regler har upprättats för att kontrollera att multinationella företag inte undviker att 

betala sin beskärda del av skatt och importtullar (Doupnik & Perera 2015, s. 586). Detta har 

skapat utmaningar för multinationella företag i form av krav på detaljerad reglering kring 

fastställandet av interna priser, strikta dokumentationskrav och avancerade revisionsmetoder 

(Holtzman & Nagel 2014, s. 57). 

 

Eden och Smith (2001, s. 4) beskriver att det ursprungliga syftet med internprissättning är att 

kunna fastställa priser på interna transaktioner. Internprissättning ses dock ofta som en metod 

som multinationella företag använder för att minimera sina skattekostnader, men Eden och 

Smith (2001, s. 6) påpekar att internprissättning som sådan inte är en strategi för minimering 

av skattekostnader. Även Hunter, Herr och Heyland (2015, s. 78) hävdar att det inte är 

internprissättning i sig som utgör ett problem utan att det är risken för att multinationella företag 

manipulerar internprissättningen som är det faktiska problemet. Eden och Smith (2001, s. 6) 

menar vidare att en sådan manipulation inte bara leder till reducerade nationella skatteintäkter 

utan även skapar förvrängningar av placeringen av internationell produktion och arbetskraft. På 

grund av dessa nationella förluster så reglerar de flesta länder, däribland alla medlemsländer i 

OECD, internprissättningen genom att kräva att internpriser sätts i enlighet med 

armlängdsprincipen. Principen stipulerar att internpriset ska fastställas till det pris som två 

oberoende affärsparter hade valt om de handlat med samma produkt under samma förhållanden 

som relaterade affärsparter gör (Bartelsman & Beetsma 2003, s. 2227; Behrens, Peralt & Picard 

2014, s. 651; Doupnik & Perera 2015, s. 595; Eden & Smith 2001, s. 6). Det innebär att ingen 

av parterna är under den andres kontroll eller dominerande influens (Yao 2013, s. 2). 

 

Skattemässiga och redovisningsmässiga skillnader kan som sagt skapa incitament för 

multinationella företag att minimera bolagsskatten genom att utnyttja det faktum att de är 

verksamma i olika länder (Sikka & Willmott 2010, s. 342; Copithorne 1971, s. 337). Ökningen 

av antalet multinationella företag skapar därmed komplexa skattefrågor, både vad det gäller 

skatteadministration och för företagen i sig, på grund av separata nationella skatteregler. 

Multinationella företag kan således inte ses som isolerade utan måste sättas i ett internationellt 

sammanhang (OECD Publishing 2010, s. 17). En följd av detta blir att nationella 

skattemyndigheter har tvingats utöka sina kontroller av beskattningen för multinationella 

företag. Även kraven på de enskilda företagen ökar, genom bland annat mer omfattande 

dokumentationskrav (Holtzman & Nagel 2014, s. 57). Även om multinationella företag inte har 

för avsikt att minimera bolagsskatten genom internprissättning så utgör det faktum att 

regelverken är tolkningsbara ett problem. Det blir svårt för företaget att uppskatta ett korrekt 

pris för de interna transaktionerna när detta ”korrekta pris” är en tolkningsfråga i sig (Burke 

2011, s. 621; Yao 2013, s. 2). Problematiken kring fastställandet av priser på interna 

transaktioner utgörs exempelvis av; val av metod för att fastställa internpriser, vilket regelverk 

som ska tillämpas för att uppnå bästa möjliga situation för både nationella och internationella 

intressen samt en praktisk problematik för multinationella företag (Yao 2013, s. 2; Ilie 2014, s. 

9; Holtzman & Nagel 2014, s. 57).  

 

Multinationella företag ska, enligt OECDs riktlinjer, fastställa priser för interna transaktioner i 

enlighet med armlängdsprincipen.  Principen uttrycks i flera olika metoder för val av pris på 

interna transaktioner (Bartelsman & Beetsma 2003, s. 2227; Behrens, Peralt & Picard 2014, s. 

651; Eden & Smith 2001, s. 6). De olika metoderna för internprissättning kan vara 
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problematiska att tillämpa men framför allt ifrågasätts om dessa metoder resulterar i en korrekt 

uppskattning av transaktionens värde (Burke 2011, s. 621). Avseende de bakomliggande 

regelverken för dessa metoder så tillämpar många länder OECDs riktlinjer för 

internprissättning. Dessa riktlinjer för internprissättning får vidare implementeras på valfritt vis 

i nationell skattelagstiftning. Lagstiftningen kan därför se ut på olika sätt i olika länder beroende 

på vilka underliggande skatteprinciper som lagstiftningen i respektive land bygger på (Yao 

2013, s. 2). Arvidsson (1990, s. 51) beskriver vidare att syftet med att studera olika länders 

hantering av internprissättning i nationell lagstiftning är att undersöka på vilket sätt 

prissättningsregler bör utformas. Följaktligen undersöks huruvida prissättningsreglerna bör 

utformas som abstrakta eller konkreta, det vill säga om det behövs mer detaljerade anvisningar 

för olika prissättningssituationer eller om det räcker med abstrakt form (Arvidsson 1990, s. 51). 

Transaktioner i multinationella företag med verksamhet i olika länder påverkas följaktligen av 

nationella skillnader i lagregleringar av internprissättning (Yao 2013, s. 2). Även sambandet 

mellan redovisning och beskattning, för respektive land, kan påverka hur regelverket för 

internprissättning uttrycks och hur priser på interna transaktioner fastställs (Collins, Pasewark 

& Riley 2012, ss. 681-682).  

 

Redovisningsstandarders påverkan på världsekonomin har blivit allt mer uppmärksammat i 

samband med flera uppdagade redovisningsskandaler som de gällande Enron3, WorldCom4 och 

nedläggningen av det berömda revisionsbolaget Arthur Andersen (Godfrey, Hodgson, Tarca, 

Hamilton & Holmes 2006, s. 104; Braun, Haynes, Lewis & Taylor 2015, ss. 45-46; Johansson 

2010, s. 78). Det föreligger därför en pågående debatt på redovisningsområdet, med starka 

förespråkare på var sida, om regel- eller principbaserade regelverk är mest lämpliga för företag 

att tillämpa (Schipper 2003, s. 61). Olika länder har vid uppbyggnad av regelverk olika 

redovisningstraditioner. Sverige är ett land som har redovisningsregelverk av mer 

principbaserad karaktär och USA är ett land som har redovisningsregelverk av mer regelbaserad 

karaktär (Collins, Pasewark & Riley 2012, ss. 681-682). Vidare beskriver Collins, Pasewark 

och Riley (2012, ss. 681-682) att ett land som kännetecknas av regelbaserad redovisning 

troligtvis kommer att ha mer precisa regler än ett land som karaktäriseras av principbaserad 

redovisning. Frågan är då, i vilken utsträckning redovisningstradition påverkar skattemässiga 

regler och mer specifikt regler kring internprissättning. Problemdiskussionen utmynnar i 

följande syfte och forskningsfrågor. 

 

 Syfte 

 

Syftet med studien är att utreda hur OECDs riktlinjer för internprissättning implementerats i 

svensk respektive amerikansk lagstiftning, för att fastställa i vilken utsträckning 

redovisningstradition påverkar implementeringen av skattemässiga regler.  

 

 Forskningsfrågor 

 

1. I vilken utsträckning är OECDs riktlinjer för internprissättning princip- eller 

regelbaserade? 

                                                 
3 Enron var ett amerikanskt energibolag som 2001 lämnade in konkursansökan efter dåtidens största 

företagsskandal (Li 2010, s. 37). 
4 WorldCom var ett stort Telecom-företag som hade stora framgångar på 1990-talet. Företaget fick stora problem 

2001 då det uppdagades att företaget manipulerat sin redovisning (Zekany, Braun, & Warder 2004, s. 101). 
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2. I vilken utsträckning har OECDs riktlinjer för internprissättning implementerats på ett 

mer princip- eller regelbaserat vis i Sverige respektive i USA. 

 

 Avgränsningar  

 

Vi har valt att avgränsa studien till att beröra OECDs riktlinjer för internprissättning. Det på 

grund av att riktlinjerna utgör de enda riktlinjerna som tillämpas internationellt och ligger 

således till grund för flertalet länders regler kring internprissättning. Vidare behandlar studien 

de regler kring internprissättning som tillämpas i Sverige samt i USA. Studien berör även de 

redovisningsmässiga regler och principer som är tillämpliga på området. Vidare har studien 

avgränsats i tid för att återspegla det aktuella rättsläget per den 5 juni 2016. Således behandlas 

endast gällande riktlinjer och lagregler.  

 

 Ämnets relevans 

 

Ämnet som valts för vår studie anses vara relevant av flera anledningar. Dels identifieras 

internprissättning, och reglering på området, som den viktigaste skattefrågan för multinationella 

företag (Burke 2011, s. 14).  Multinationella företag, så som IKEA, har ifrågasatts i sin 

hantering av internprissättning (Forsberg 2015, s. 16; Kristensson 2015, s. 13). Det skapar 

funderingar kring de regelverk som internprissättningen bygger på. Olika länder har vid 

uppbyggnad av regelverk olika redovisningstraditioner, avseende om redovisningsstandarder 

upprättas på ett princip- eller regelbaserat vis (Collins, Pasewark & Riley 2012, ss. 681-682). 

Inom ekonomisk forskning föreligger en pågående diskussion kring om regel- eller 

principbaserade regelverk är mest lämpliga för företag att tillämpa (Schipper 2003, s. 61). Det 

stärker således även studiens relevans. Oss veterligen har ingen liknande studie gällande i vilken 

utsträckning redovisningstradition påverkar skattemässiga regler, mer specifikt regler kring 

internprissättning, tidigare genomförts. Detta gör också ämnesvalet relevant. Förhoppningsvis 

kan vår studie således bidra med ny kunskap på området.  

 

 Terminologi 

 

Vår insamlade litteratur består till stor del av texter som är skrivna på engelska. Det har föranlett 

ett behov av vissa ställningstaganden vid översättningen av ämnesspecifika ord för att generera 

en korrekt översättning från engelska till svenska. I de fall en översättning till svenska skapar 

utrymme för problematik avseende förståelse och tolkning av relevanta begrepp har vi valt att 

konsekvent tillämpa det engelska ordet. Exempel på engelska uttryck, som används 

genomgående i vår studie, utgörs av common law5, code law6 och bright-lines7. Vissa principer 

och begrepp finns både på svenska och på engelska då dessa innehar en specifik betydelse på 

respektive språk. Ett sådant uttryck som kommer återges på båda språk utgörs av rättvisande 

bild (true and fair view). 

 

OECDs riktlinjer för hantering av koncerninterna transaktioner utgör ett studieobjekt i vår 

studie. Det officiella namnet på dessa riktlinjer är OECD Transfer Pricing Guidelines for 

                                                 
5 En redogörelse för vad som menas med common law ges i avsnitt 3.3.2. 
6 En redogörelse för vad som menas med code law ges i avsnitt 3.3.2. 
7 En redogörelse för vad som menas med bright-lines ges i avsnitt 3.3.3. 
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Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010. Då detta är en lång titel och därmed 

svår att använda i löpande text har vi valt att benämna dessa riktlinjer som OECDs riktlinjer för 

internprissättning. Vidare har vi inhämtat information från OECD Model Tax Convention on 

Income and on Capital. För att underlätta för läsaren har vi även gällande detta ramverk valt att 

ha en annan benämning, närmare bestämt OECDs modellavtal. Vi anser att dessa 

terminologiska överväganden är nödvändiga för att underlätta förståelsen av vår studie.   
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2 Metod 

 Inledning 

 

I detta kapitel redogörs för utformningen av vår studie. Inledningsvis i kapitlet redogörs för den 

forskningsansats som studien utgår ifrån, en abduktiv forskningsansats. Vidare redogörs för 

studiens undersökningsmetod och de val som gjorts kopplat till denna del av studien. I kapitlet 

beskrivs att studien har en kvalitativ karaktär. Vidare görs en genomgång av det datamaterial, 

primär- och sekundärdata, vi använt i vår studie. För att ge en tydlig bild av genomförandet av 

studien, ges sedan en beskrivning av detta. I nästkommande avsnitt presenteras urvalsprocessen 

för studien. I vår studie har vi använt en utvärderingsmodell och matris som verktyg för studiens 

analys, dessa diskuteras ur ett metodperspektiv i efterföljande avsnitt. Sedan redogörs för hur 

analysen av datamaterialet har gått till. Vidare redogörs för studiens reliabilitet och validitet för 

att stärka dess trovärdighet. Därefter presenteras en etisk reflektion och slutligen förs en kritisk 

diskussion kring valda källor.  

 

 Forskningsansats 

 

För att på ett meningsfullt sätt kunna avgöra i vilken utsträckning OECDs riktlinjer för 

internprissättning är princip- eller regelbaserade, samt hur Sverige och USA har valt att 

implementera riktlinjerna i nationell lagreglering, har vi utfört en komparativ studie. 

Jämförande, eller komparativa studier, är formmässigt nära deskriptiva- eller beskrivande 

metoder (Ejvegård 2009, s. 94). Vår studie bygger på att utifrån en modell, uppbyggd från teori, 

fastställa om OECDs riktlinjer för internprissättning tenderar att vara mer regelbaserade eller 

mer principbaserade. Modellen har vidare använts för att fastställa i vilken utsträckning 

riktlinjerna för internprissättning har implementerats, på ett mer regel- eller principbaserat vis 

i Sverige respektive USA. Vi har således valt att genomföra en komparativ studie mellan 

OECD, Sverige och USA eftersom det essentiella i vår undersökning är att jämföra 

uppbyggnaden av riktlinjerna och lagreglerna. Detta för att kunna dra slutsatser kring om 

ländernas redovisningstradition, avseende om de baserar redovisningen på regler eller 

principer, påverkar i vilken utsträckning de skattemässiga lagreglerna är principbaserade kontra 

regelbaserade.  

 

Vid genomförande av en studie menar Jacobsen (2002, s. 34) att den forskningsansats som 

passar bäst för att nå upp till studiens syfte måste fastställas. Patel och Davidson (2011, s. 23) 

beskriver att det finns tre olika sätt som en forskare kan arbeta på för att relatera teori och 

empiri: deduktivt, induktivt eller abduktivt. För att på bästa vis uppnå studiens syfte har en 

abduktiv forskningsansats valts. Abduktion innebär att välja den bästa av flera konkurrerade 

förklaringar eller tolkningar av materialet som studeras (Bryman & Bell 2015, s. 27). Det blev 

således ett lämpligt val eftersom vi i jämförandet av riktlinjerna och lagreglerna, genom 

alternering mellan teori och empiri, försökt identifiera underliggande mönster för att skapa ökad 

förståelse. 

 

 Undersökningsmetod 

 

Inom samhällsvetenskap brukar man skilja mellan två olika metodangrepp, närmare bestämt 

kvalitativt eller kvantitativt angrepp. Dessa har sin utgångspunkt i vilken typ av information 
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som undersöks: mjukdata eller hårddata (Holme & Solvang 1997, s. 13).  Som Jacobsen (2002, 

s. 38) uttrycker det handlar det primärt om huruvida den information som samlats in bygger på 

siffror, kvantitativ information, eller på ord, kvalitativ information. Bryman och Bell (2015, s. 

37) påpekar dock att dessa kan ses som två utmärkande kluster vid val av forskningsstrategi, 

men att det ofta är svårt att göra tydlig åtskillnad och gränsdragning mellan 

undersökningsmetoderna. Patel och Davidson (2011, s. 120) beskriver att hur 

undersökningsproblemet formulerats kommer avgöra om studien i huvudsak kommer ha en 

kvantitativ eller kvalitativ undersökningsmetod. Även Holme och Solvang (1997, s. 14) 

beskriver att metodvalet bör göras med utgångspunkt i frågeställningen som ska besvaras. För 

vår studie har en kvalitativ undersökningsmetod valts, då vi anser att det är mest lämpligt för 

att uppnå studiens syfte och besvara uppsatta forskningsfrågor.  

 

I vår studie har vi analyserat OECDs riktlinjer för internprissättning samt hur dessa har 

implementerats i utvalda lagar, regler och föreskrifter i Sverige och USA. Det gör att en 

kvalitativ undersökningsmetod är mest lämplig eftersom en kvalitativ metod på grund av sin 

form är intensiv. Det innebär att man koncentrerar sig på, och går på djupet med, ett fåtal enheter 

(Holme & Solvang 1997, s. 79; Jacobsen 2002, s. 56; Jacobsen 2002, s. 189). Eftersom vi i 

förväg inte med säkerhet kunde veta hur alla delar i studien skulle utformas var det också viktigt 

att metoden vi valt gick att anpassa till studien. Ett kvalitativt upplägg på en studie är mer 

flexibelt än ett kvantitativt upplägg. Det leder till att man kan anpassa upplägget och 

datainsamlingen under genomförandet av studien (Holme & Solvang 1997, s. 80; Jacobsen 

2002, s. 39).   

 

I en kvalitativ studie så är det ordet, det skrivna eller talade, som är instrumentet (Backman 

2016, s. 35). Vår studie har utgångspunkt i det skrivna ordet, i form av analys av riktlinjer och 

lagregler. Höst, Regnell och Runeson (2006, s. 35) kallar denna form av granskning för 

arkivanalys, vilket innebär genomgång av dokumentation som tagits fram i ett annat syfte än 

för den aktuella undersökningen. De beskriver vidare att arkivanalyser kan, med utgångspunkt 

i insamlad data, vara både kvalitativ och kvantitativ. För vår studie anser vi att en kvalitativ 

dokumentanalys är mest lämplig, eftersom analysen handlar om att skapa struktur i det 

insamlade materialet (Höst, Regnell & Runeson 2006, s. 35). En kvalitativ studie är, till skillnad 

från en kvantitativ studie, begränsad på så vis att möjligheten att generalisera resultatet utanför 

studiens ramar är liten (Holme & Solvang 1997, s. 81; Höst, Regnell & Runeson 2006, s. 35). 

Det utgör inget problem för vår studie eftersom syftet inte bygger på att kunna göra allmänna 

generaliseringar. Istället har syftet varit att kunna identifiera underliggande mönster i det som 

studeras, vilket leder till att en kvalitativ ansats blir mest lämplig (Patel & Davidson 2011, s. 

14). En kvalitativ undersökningsmetod har primärt ett förstående syfte (Holme & Solvang 1997, 

s. 14). Det gör vidare att denna undersökningsmetod är mest lämplig för vår studie.  

 

 Datamaterial 

 

Datamaterial som samlas in i syfte att användas i en studie kan vara av olika typ, primärdata 

eller sekundärdata (Jacobsen 2002, s. 57). Patel och Davidson (2011, s. 69) beskriver 

primärkällor som förstahandsrapporteringar. Primärdata är således upplysningar som samlas in 

för första gången som innebär att man går direkt till den primära informationskällan.  Vanliga 

tillvägagångssätt för att erhålla primärdata är genom intervjuer, observationer eller 

frågeformulär (Jacobsen 2002, s. 152). Bryman och Bell (2015, s. 13) beskriver skillnaden 

mellan primärdata och sekundärdata på ett annat vis: forskare som samlar in data och också 

utför analysen arbetar med primärdata medan sekundärdataanalys sker när någon annan 
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analyserar sådan data. En sekundärkälla kan beskrivas som tolkning av material som baseras på 

en primärkälla (Bell & Walters 2016, s. 142). Sekundärdata är, till skillnad från primärdata, 

upplysningar som inte insamlats direkt från källan, utan baserar sig på information insamlad av 

andra. Detta innebär att informationen i regel samlats in för ett annat ändamål (Jacobsen 2002, 

s. 153). Vår studie har, som beskrivits ovan, en kvalitativ ansats. Enligt Jacobsen (2002, s. 153) 

kan kvalitativ sekundärdata samlas under beteckningen texter. Dessa olika typer av texter kan 

beskrivas som nedskrivna historier eller berättelser som vi sedan försöker tolka. Jacobsen 

(2002, s. 187) beskriver vidare att sekundärdata i textform kan vara data i form av politiska tal 

från en viss period, partiprogram, en brevväxling mellan två personer, tidningar eller tidskrifter. 

Trots att det finns kännetecken som underlättar uppdelningen mellan primär- och sekundärdata 

så påpekar Holme och Solvang (1997, s. 133) att det i praktiken inte alltid är enkelt att avgöra 

vad som är en primärkälla respektive sekundärkälla. 

 

Datamaterialet som används för att genomföra studien utgörs främst av riktlinjer och lagtext. 

Som beskrivits ovan kan det vara svårt att avgöra vad som utgör primär- respektive 

sekundärdata. Eftersom riktlinjerna och lagtexterna inte ursprungligen författats för att ligga till 

grund för vår studie så klassar vi dessa som sekundärdata. Utöver riktlinjer och lagtext har vi 

använt oss av vetenskaplig litteratur, avhandlingar, läro- och fackböcker, tidningsartiklar, 

webbsidor samt utgivanden från ”The Big 4”. Detta är också sekundärdata, då det har legat till 

grund för problemformulering och bakomliggande teoriförståelse (Bell & Walters 2016, s. 140). 

 

 Studiens genomförande 

 

I studiens inledande skede fastställdes att studien skulle behandla internationell 

internprissättning. Ett ämne som vi båda, efter erhållen kunskap under utbildningen, uppfattade 

som intressant. För att genomföra studien var vi tvungna att erhålla kunskap inom ämnet och 

således inhämta ekonomisk och juridisk litteratur. Inledningsvis startade vi med breda 

sökningar, främst i databasen Summon, efter vetenskapliga artiklar för att skapa god 

förförståelse inom ämnesvalet. Vi sökte brett på begreppet ”transfer pricing”, för att sedan 

smalna av och söka på exempelvis ”issues/problems with transfer pricing” och ”differences in 

transfer pricing”. Erhållen kunskap på området presenterades sedan i studiens inledande kapitel. 

Det för att kunna identifiera en relevant och intressant aspekt att bygga vår studie kring. För att 

säkerställa att vi endast inhämtade vetenskapliga artiklar med hög kvalitet filtrerade vi på 

artiklar som var ”Peer-Reviewed”, vilket innebär att de är externt granskade av ämneskunniga. 

Denna inledande fas var viktig för att skapa förförståelse, vilken sedan mynnade ut i fastställt 

syfte.  

 

Vår studie bygger på att fastställa om redovisningstradition, avseende om redovisning baseras 

på regler eller principer, påverkar skattemässiga regler. Mer specifikt utreds hur OECDs 

riktlinjer för internprissättning implementeras i nationell lagstiftning i Sverige och i USA. Detta 

föranledde vidare sökningar efter vetenskapliga artiklar, men då på begrepp som ”rule-based”, 

”principle-based”och ”accounting tradition”. Det var utifrån denna insamling av vetenskaplig 

litteratur som studiens teoretiska referensram byggdes upp. Utifrån teori upprättades sedan en 

modell8 och en matris9, som använts som analysverktyg i vår studie. 

 

                                                 
8 Modellen redogörs för i avsnitt 2.7 och 3.3.5. 
9 Matrisen redogörs för i avsnitt 2.7 och 3.3.6. 
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Studien är en komparativ studie av OECDs riktlinjer för internprissättning, samt 

implementeringen av dessa i nationell reglering i Sverige och i USA. OECDs riktlinjer för 

internprissättning har inhämtats från OECD Publishing10. Databasen Karnov har använts för att 

inhämta svensk lagtext. Vidare har amerikansk lagtext inhämtats från IRS. Innan insamling av 

de dokument som legat till grund för studiens empiri har vi avsatt relativt mycket tid för att reda 

ut vilka dokument som är varandras motsvarighet. Det för att säkerställa att vi i vår studie 

verkligen undersöker det vi förutsatt oss att undersöka. Innan vi analyserade OECDs riktlinjer 

för internprissättning, och implementeringen av dessa i Sverige och i USA, så studerade vi 

riktlinjerna var och en för sig. Det för att se om vi tolkat vissa bestämmelser olika. I de fall vi 

haft olika uppfattning, har vi fått väga argument mot varandra och försöka fastställa den mest 

lämpliga tolkningen.  

 

 Urval 

 

Vår studie är, som beskrivits tidigare, en dokumentundersökning eller arkivanalys. Jacobsen 

(2002, s. 202) menar att det är viktigt att källor väljs utifrån den information som man vill 

erhålla. Urvalet är då ändamålsorienterat (Jacobsen 2002, s. 202). De enheter som valts ut ger 

därmed, i vår mening, mest relevanta och intressanta upplysningar för att belysa valda 

forskningsfrågor. Urvalet vid en analys av dokument begränsas inte bara av studiens 

problemformulering, utan påverkas också med nödvändighet av den tid som finns till 

förfogande för studien (Bell & Walters 2016, s. 144; Patel & Davidsson 2011, s. 69). Vår studie 

är som beskrivits tidigare i detta kapitel en kvalitativ komparativ dokumentanalys av OECDs 

riktlinjer för internprissättning, samt implementeringen av dessa i nationell lagreglering i 

Sverige och i USA. Studien bygger på att fastställa i vilken utsträckning riktlinjerna och 

implementeringen av dessa är princip- eller regelbaserat och således om ländernas respektive 

redovisningstradition påverkar skattemässiga lagar och regler. Det var därför av stor vikt att 

dels utgå från OECDs riktlinjer för internprissättning, eftersom dessa ligger till grund för de 

flesta länders reglering av internprissättning. Vidare var det viktigt för studien att i urvalet välja 

två länder som i grunden har olika redovisningstradition men som båda är medlemmar i OECD. 

 

Svenska multinationella företag redovisar enligt International Financial Reporting Standards 

(IFRS), ett principbaserat regelverk, medan multinationella amerikanska företag redovisar 

enligt United States Generally Accepted Accounting Principles (U.S. GAAP), ett regelbaserat 

regelverk. Det är alltså karaktäristika hos undersökningsenheterna, OECDs riktlinjer för 

internprissättning och implementeringen av dessa i Sverige och i USA, som styr urvalet 

(Backman 2016, s. 87). Bell och Walters (2016, s. 144) beskriver att det är viktigt att göra ett 

så kallat kontrollerat urval för att försäkra sig om att ingen viktig kategori utelämnats. På 

liknande vis beskriver Holme och Solvang (1997, s. 101) att urvalet ska ske systematisk, ett 

strategiskt urval, vilket innebär att val av enheter inte är slumpmässigt.  Vi har därför valt att 

undersöka OECDs riktlinjer för internprissättning och motsvarande regler i svensk och i 

amerikansk lagstiftning. Inom ramen för vår studie undersöks även nationella särregleringar 

gällande dokumentationskrav i Sverige och USA. För OECD har OECDs riktlinjer för 

internprissättning granskats. För Sverige har OECDs riktlinjer för internprissättning 

analyserats, då detta implementeras rakt av i Sverige. Vidare har Skatteverkets föreskrift 

SKVFS 2007:1 och Skatteverkets meddelande SKV M 2007:25 som behandlar 

dokumentationskrav granskats. För USA har Treasury Regulations (Treas. Reg.) 1.482 som är 

                                                 
10 OECD Publishing är en av de största utgivarna av litteratur inom ämnet ekonomi och internationell handel 

(OECD 2016). 
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den amerikanska motsvarigheten till OECDs riktlinjer för internprissättning analyserats. Vidare 

har Treas. Reg. 1.6662-6 som behandlar amerikanska regler kring dokumentationskrav 

granskats.  

 

 Studiens modell och matris 

 

För att kunna analysera OECDs riktlinjer för internprissättning, samt implementeringen av 

dessa i nationell lagstiftning i Sverige samt i USA har en utvärderingsmodell11 använts. 

Modellen har sammanställts av oss, uppbyggd utifrån ekonomisk och juridik litteratur, och 

används i studien som ett verktyg för att utvärdera valda studieobjekt. Denna återfinns i kapitel 

tre, där även modellen beskrivs och relevanta begrepp operationaliseras12. Detta för att 

säkerställa att vi i studien observerar det vi företagit oss att observera samt att den som tar del 

av studien tolkar den på avsett vis. För att förtydliga detta har vi vidare i kapitel 4, som utgörs 

av studiens empiri, gett exempel på vad vi anser som representativt för de begrepp som 

operationaliseras. För att underlätta för den som tar del av studien har dessa lagts i bilagor med 

hänvisning i fotnoter. Enligt Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012, s. 311) är 

operationalisering användbart när det man undersöker inte är direkt observerbart. Det innebär 

att kriterier måste ställas upp för att begreppet ska tydliggöras (Backman et al. 2012, s. 311). 

Även Rienecker och Stray Jørgensen (2008, s. 281) beskriver att begrepp ska definieras om det 

kan förekomma tvivel, diskussion eller alternativ kring tolkningen av begreppen. Det är också 

viktigt när man skriver vetenskapliga rapporter eller uppsatser att man är tydlig med vilka 

operationaliseringar som görs, så att läsaren kan kritisera dessa (Backman et al. 2012, s. 313).  

 

För att kunna klassificera OECDs riktlinjer för internprissättning samt implementering av dessa 

i nationell lagstiftning i Sverige och i USA har även en matris13 upprättats. Matrisen bygger på 

en befintlig modell som utformats utifrån dimensionsteorin, vilken tagits fram av Kjell 

Johansson jur. dr. och universitetslektor i företagsekonomi. Matrisen tillämpas i studien för att 

kunna ställa studieobjekten i relation till varandra. Matrisen består av två skalor med 

ytterligheter på varje sida. Dessa utgörs horisontellt av principbaserad redovisning i relation till 

regelbaserad redovisning. Vertikalt utgörs skalans ytterligheter av anglosaxisk- respektive 

kontinental landstillhörighet. Även matrisen är uppsatt med utgångspunkt den i ekonomiska- 

och juridiska litteratur som utgör studiens teoretiska referensram. I matrisen har IFRS, ett 

principbaserat regelverk, samt U.S. GAAP, ett regelbaserat regelverk, inplacerats och ligger 

som fasta referenspunkter. De har placerats endast på den horisontella skalan eftersom 

regelverk som sådana inte kan klassificeras som anglosaxiska eller kontinentala. I relation till 

dessa referenspunkter illustreras således i vilken utsträckning studieobjekten kan klassificeras 

som princip- respektive regelbaserade.   

 

 Dataanalys 

 

Vår innehållsanalys inleddes med en manuell genomläsning av de objekt som är föremål för 

studien. Det för att få en övergripande bild av hur utvalda riktlinjer och lagreglering av 

internprissättning är uppbyggda. Denna manuella genomläsning presenteras också i studiens 

                                                 
11 Studiens utvärderingsmodell återfinns i avsnitt 3.3.5. 
12 Operationalisering av begrepp återfinns i avsnitt 3.3.5.1. 
13 Studiens matris återfinns i avsnitt 3.3.6. 
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empiri, som en inledande del för varje studieobjekt. Det för att även den som tar del av studien 

ska erhålla övergripande bild av studieobjektens karaktär. 

 

Det var viktigt för oss att studien skulle genomföras på ett trovärdigt sätt. Därför har vi, för 

vidare innehållsanalys av datamaterialet, använt oss av det kvalitativa dataanalysprogrammet 

NVivo vid kodning av studieobjekten. I studiens utvärderingsmodell har kriterier fastställts, 

utifrån teori, som är representativa för de olika redovisningstraditionerna. Dessa har sedan 

operationaliserats för att möjliggöra kodning av de dokument som utgör utvalda riktlinjer och 

nationell lagimplementering. En redogörelse för vad operationalisering innebär ges i avsnitt 

2.7.  

 

Vår innehållsanalys baseras till viss del på kodning i form av ord. Det kan ifrågasättas om 

innebörden av dessa ord alltid speglar det som kan anses representativt för de begrepp som 

utgör föremål för kodning. Detta är också anledningen till att vi, som första steg av 

innehållsanalysen, genomfört en manuell genomläsning. Genom att se orden i sin fulla kontext 

säkerställs att kodningen visar det som anses representativt för de begrepp som utgör föremål 

för kodning.  

 

Den information som kodningen i NVivo genererat har angivits både i antal gånger och i andel 

procent som en företeelse förekommit. Vi har därför fått göra vissa avvägningar, genom att det 

i vissa fall varit mer meningsfullt att presentera i antal gånger och i andra fall i andel procent 

en företeelse förekommit. Vidare har vi utifrån inhämtad information fått göra egna uträkningar. 

Det beror på att de olika studieobjektens empiri bestått av olika antal dokument. I det fall ett 

studieobjekt utgjorts av flera dokument har vi räknat fram ett genomsnitt för helheten. Det 

eftersom vi inte är intresserade av att veta i vilken utsträckning vissa kriterier förekommer i de 

olika dokumenten. Syftet har istället varit att analysera skillnaderna mellan länderna inte 

skillnaderna mellan de enskilda dokumenten i respektive land. Det har möjliggjort att vi kunnat 

genomföra en trovärdig granskning av studiens empiri vilket ökat möjligheten att göra korrekta 

jämförelser i studiens analys. Efter granskning av utvalda dokument så har studieobjekten 

klassificerats i studiens utvärderingsmodell och inplacerats i studiens matris. Detta för att 

tydliggöra analys och jämförelse av studieobjekten. I studiens slutsatser har alla studieobjekten 

slutligen satts i relation till varandra i modellen och i matrisen.  

 

 Studiens trovärdighet  

 

Oavsett vilken metod som används för att samla in information, så är det av stor vikt att 

informationen granskas kritiskt för att kunna avgöra hur giltig och tillförlitlig den är (Bell & 

Walters 2016, s. 133). En tillförlitlig och trovärdig studie innebär att undersökningen går att 

förlita sig på. Det kan exempelvis innebära att studien ska vara genomförd på ett trovärdigt sätt 

och att den inte får innehålla uppenbara mätfel (Jacobsen 2002, s. 22).  

 

Det finns två centrala kriterier som används för att bedöma en studies trovärdighet, det första 

är reliabilitet och det andra är validitet (Bryman & Bell 2015, s. 400). Thurén (2007, s. 34) 

beskriver att reliabilitet innebär att en undersökning är korrekt utförd. Det betyder att det krävs 

noggrannhet i datainsamling och analys för att uppnå hög reliabilitet (Höst, Regnell & Runeson 

2006, s. 41). Reliabilitet beskrivs vidare av Bell och Walters (2016, s. 133) som ett mått på hur 

replikerbar en studie är, således i vilken utsträckning studien skulle ge samma resultat vid olika 

tillfällen, allt annat lika. Eftersom vår studie bygger på dokumentanalys av riktlinjer, lagtext 

och föreskrifter anser vi att studien har hög reliabilitet. Dessa dokument är offentliga och 
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därmed tillgängliga för allmänheten. Det torde öka potentiell replikerbarhet av studien eftersom 

vår möjlighet att påverka innehållet i dokumenten bedöms vara obefintlig. Vi reserverar oss 

dock för att framtida replikerbarhet kan påverkas av eventuella förändringar i riktlinjer, lag och 

föreskrifter. För att vidare stärka reliabiliteten har vi innan analysen av utvalda dokument 

granskat dem på var sitt håll för att kunna identifiera skillnader och likheter i tolkning av 

textmaterialet. Det föranledde också att vi skapade oss en bild av hur vi som helhet uppfattar 

utvalda studieobjekt. I de fall kodning av dokumenten har avvikit signifikant från vår 

ursprungliga bild har vi gått tillbaka och granskat dokumenten igen för att säkerställa att vår 

analys blivit korrekt. Det har i sin tur föranlett att vi i vissa fall fått omvärdera utfall som 

kodningen genererat. Eftersom vi har granskat dokument som är författade på både engelska 

och svenska så har också vi varit tvungna att vara noggranna med att de begrepp vi 

operationaliserat tyder på samma saker i de olika dokumenten. Vi har därför lagt relativt mycket 

tid på detta för att likheter och skillnader ska bestå av faktiska likheter och skillnader, inte 

sådana som beror på att vi gjort mindre bra översättningar.  

 

Validitet innebär att man mäter det man verkligen vill mäta (Thurén 2007, s. 34; Jacobsen 2002, 

s. 190). Validitet handlar alltså om kopplingen mellan undersökningsobjektet och det man mäter 

(Höst, Regnell & Runeson 2006, s. 42). Bell och Walters (2016, s. 134) påpekar dock att 

validitet är ett betydligt mer komplicerat begrepp än reliabilitet, eftersom det har en vag 

definition. Vidare beskriver Patel och Davidson (2011, ss. 105-106) att i kvalitativa studier 

handlar validitet om hela forskningsprocessen. Det handlar om att kunna tolka, förstå och 

beskriva samt tillämpa förförståelse under studiens gång. Det är också viktigt att belysa att 

validitet i kvantitativa studier handlar mycket om att kunna generalisera utanför studiens ram. 

Detta är inte lika viktigt för att stärka validiteten i en kvalitativ studie, där ligger fokus mer på 

genomgående förståelse (Holme & Solvang 1997, s. 94). För att stärka validiteten i vår studie 

har vi genomgående i forskningsprocessen återkopplat till studiens syfte och forskningsfrågor. 

Detta för att säkerställa att den information som samlats in är relevant för studien samt att vi 

mäter det vi företagit oss att mäta. Vidare har vi för att skapa god förförståelse granskat 

ekonomisk och juridisk litteratur inom valt undersökningsområde. Det för att kunna bedöma 

vilket material vi behövde samla in för att kunna göra en relevant analys. Som beskrivits ovan 

är inte möjligheten att generalisera resultatet utanför studiens ramar lika viktigt för att stärka en 

kvalitativ studie som en kvantitativ studie. Detta är heller inte syftet med den studie som vi har 

genomfört, vilket vi således inte bedömer påverkar dess validitet.  

 

 Etisk reflektion 

 

Holme och Solvang (1997, s. 32) beskriver att det inte går att komma ifrån det faktum att 

forskning är behäftad med etiska problem. Bryman och Bell (2015, s. 150) beskriver vidare att 

det kan vara svårt att bedöma vart gränsen går mellan etisk och oetisk forskningspraktik. 

Kvalitativ forskning är ofta sammankopplad med många etiska överväganden, främst för att det 

är vanligt med interagerande med människor i en social sättning. Denna typ av interaktion 

förekommer inte i vår studie, utan föremålet för studien är dokument. Det leder till att vi har få 

etiska överväganden att ta hänsyn till i vår studie. Holme och Solvang (1997, s. 32) menar dock 

att det är viktigt i alla typer av studier att vara medveten om att man som forskare inte är 

värdeneutral. Det är något som vi under studien ständigt fått påminna oss om. Detta för att 

säkerställa att vi inte påverkat utfallet av studien genom att förvränga den data som ligger till 

grund för studien. 
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 Källkritik 

 

Tillförlitligheten i de använda källorna i en studie måste övervägas av forskaren (Ejvegård 

2009, s. 71). För att bedöma om information och upplysningar är sanningsenliga menar Patel 

och Davidson (2011, s. 68) att det därför är viktigt att förhålla sig kritiskt till det som studeras. 

Det föranleder att forskaren måste välja källor med kritiskt omdöme vilket kräver medvetenhet 

och kritisk granskning av varje källa (Friberg 2012, s. 54; Nyberg 2000, s. 195). Vår studie har 

sin utgångspunkt i olika typer av text, som Friberg (2012, s. 47) kallar det: ett litteraturbaserat 

examensarbete. Således är det olika typer av det skrivna ordet som utifrån sitt ursprung, eller 

källa, måste granskas. Innan tolkning av en källa sker är det viktigt att kartlägga vilken typ av 

källa man arbetar med (Holme & Solvang 1997, s. 138). Det har föranlett att vi delat upp 

källorna som är föremål för källkritiken i delar utifrån sin typ. 

 

2.11.1 Vetenskapliga tidskriftsartiklar 

 

I vetenskapliga artiklar återfinns den senaste forskningen inom ett område som publiceras i 

vetenskapliga tidskrifter (Friberg 2012, s. 47). Vetenskapliga källor brukar anses vara särskilt 

tillförlitliga (Thurén 2013, s. 110). Det beror på att man kan förutsätta att författaren har varit 

särskilt noga med att kontrollera, granska och jämföra alla uppgifter som ligger till grund för 

artikeln (Thurén & Strachal 2011, s. 18). Vidare menar Thurén (2013, s. 11) att vetenskapliga 

artiklar ska tillmätas stor tillförlitlighet, eftersom författaren som regel kan tillskrivas hög 

kompetens. För att skapa tillförlitlighet för studien har vi säkerställt att samtliga vetenskapliga 

tidskriftsartiklar som använts är Peer Reviewed. Friberg (2012, s. 76) beskriver att artiklar som 

är Peer Reviewed är publicerade i vetenskapliga tidskrifter och de är externt granskade. 

Granskning av publikationer, gjorda av utomstående sakkunniga, leder till att artiklar håller en 

hög vetenskaplig nivå (Nyberg 2000, s. 198). Vi har också i så stor utsträckning som möjligt 

försökt använda vetenskapliga tidskriftsartiklar som är citerade flertalet gånger, eftersom det 

tyder på att innehållet i artikeln ger relevant information på området. Något som skulle kunna 

vara föremål för kritik i val av vetenskapliga tidskriftsartiklar är att vissa av dem eventuellt kan 

betraktas som gamla. Vid de tillfällen sådana artiklar har använts har det dock varit medvetet 

för att de tillför aktuell och relevant information samt skapar en bredare bild av sammanhanget.   

 

2.11.2 Offentliga dokument 

 

Offentliga dokument innefattar bland annat lagar, författningar och dokument producerade från 

stat, landsting, kommuner och organisationer. Till kategorin kan också dokument som har 

rådgivande funktion eller som förklarar bakgrund till lag eller förordning räknas (Friberg 2012, 

ss. 51-52). Dessa typer av källor bör man kunna tillskriva hög tillförlitlighet om de producerats 

i ett öppet och demokratiskt samhälle (Thurén & Strachal 2011, s. 18). Vi anser således att 

OECDs riktlinjer för internprissättning samt implementering av dessa i lag och förordningar i 

Sverige och i USA kan placeras i denna kategori. Dessa borde således kunna betraktas som 

källor med hög tillförlitlighet. Offentliga dokument är av sådan karaktär att de kan förändras 

över tid. Det har föranlett att vi varit tvungna att beakta detta faktum samt säkerställa att det vi 

studerar är aktuella och uppdaterade dokument.  

 

 



 

 

 

- 15 - 

2.11.3 Webbplatser  

 

Vid användning av material som är hämtat från internet måste man som forskare vara försiktig 

(Ejvegård 2009, s. 71). Det beror på att källkritiska problem ofta blir mer komplicerade på 

internet än i andra medier (Thurén & Strachal 2011, s. 8). Webben är vår tids största källa för 

information, och där förekommer blandad information av varierande kvalitet (Friberg 2012, s. 

52). En sökning kan vidare ge miljontals träffar. Det är således viktigt, i sin källkritiska analys, 

att kunna värdera vad för material som är värt att inkludera i en studie (Thurén 2013, s. 110). 

Något som kan försvåra möjligheten att avgöra detta är att det, till skillnad från i traditionell 

media, ofta saknas uppgifter om upphovsman (Friberg 2012, ss. 54-55). Vi har inhämtat 

information från webbsidor i form av undersökningar och vägledningsmanualer kring 

internprissättning från ”The Big 4”. Det har därför varit viktigt att beakta att revisionsbyråerna 

kan ha affärsmässiga syften med publiceringarna. Denna information har dock inte legat till 

grund för analys, utan används i syfte att väcka intresse för läsaren. Således borde detta inte 

påverka pålitligheten i studiens resultat.  Vidare har vi använt oss av information från webbsidor 

upprättade av Skatteverket, OECD, Financial Accounting Standards Board (FASB), 

International Financial Reporting Standards (IFRS), American Institute of Certified Public 

Accountants (AICPA) och EU-upplysningen. Dessa källor bedömer vi som pålitliga eftersom 

de är utgivna antingen av myndigheter eller av organisationer som är normgivande organ inom 

det studerade området.  

 

2.11.4 Avhandlingar 

 

Vetenskaplig publicering kan ske i andra former än artiklar. En viktig sådan källa är 

doktorsavhandlingar (Friberg 2012, s. 49). Utöver vetenskapliga artiklar anger Nyberg (2000, 

s. 198) tre andra källor som i allmänhet kan räknas som tillförlitliga källor, varav 

doktorsavhandlingar anges som en av dem. I vår studie har vi använt oss av Kjell Johanssons 

doktorsavhandling ”Substance over Form - en redovisningsrättslig studie”, vidare har vi använt 

Richard Arvidssons doktorsavhandling ”Dolda vinstöverföringar - En skatterättslig studie av 

internprissättningen i multinationella koncerner”. Vi har även använt oss av Kristina Artsbergs 

doktorsavhandling ”Normbildning och redovisningsförändring - Värderingar vid val av 

mätprinciper inom svensk redovisning”. Avhandlingarna har använts främst för att skapa ökad 

teoretisk förståelse för studien. Kjell Johanssons doktorsavhandling har även använts vid 

utformandet av studiens matris. Matrisen bygger på en modell utformad från dimensionsteorin, 

upprättad av Kjell Johansson. Thurén och Strachal (2011, s. 17) beskriver att en avhandling 

bygger på många olika källor och är därför ingen primärkälla. I källkritiken görs åtskillnad 

mellan primära- och sekundära källor och huvudregeln är att primära källor är mer tillförlitliga 

än sekundära (Thurén & Strachal 2011, s. 16).  Thurén och Strachal (2011, s. 17) beskriver 

dock att sekundärkällor i vissa fall anses vara mer tillförlitliga än primärkällor. Till dessa kan 

avhandlingar räknas eftersom källorna med största sannolikhet analyserats på ett adekvat vis. 

Vidare beskriver Friberg (2012, s. 49) att en avhandling kvalitetsgranskas vid flera tillfällen 

under tiden den författas. Det är dock viktigt att kritiskt granska innehållet och vara medveten 

om att författaren kan ha egna motiv med sin publicering (Friberg 2012, s. 50). Friberg (2012, 

s. 49) påpekar också att formen och kvalitetskraven för en avhandling kan skilja sig åt mellan 

olika vetenskapliga institutioner. Med det som utgångspunkt anser vi dock att valda 

doktorsavhandlingar tillför relevant och tillförlitlig information till vår studie, eftersom de är 

granskade av sakkunniga inom disciplinerna skatterätt, redovisningsrätt och företagsekonomi. 



 

 

 

- 16 - 

2.11.5 Läroböcker och Fackböcker 

 

I vår studie har vi använt oss av både läroböcker och fackböcker. Friberg (2012, s. 50) beskriver 

att dessa har mycket gemensamt, men skiljer sig avseende syfte. Läroböcker är pedagogiskt 

uppbyggda och de ska användas i utbildningssyfte, medan fackböcker är skrivna för att 

förmedla kunskap om ett visst ämne. Båda är viktiga verktyg för kunskapsinhämtning för 

studenter som läser en utbildning på högskola eller universitet (Friberg 2012, s. 50). Vi har 

använt oss av en relativt omfattande mängd läroböcker och fackböcker. Det beror på att, oss 

veterligen, har ingen liknande studie tidigare genomförts. I de fall det inte funnits vetenskapliga 

artiklar inom vissa områden har vi därför varit tvungna att utgå från sådan litteratur för att täcka 

kunskapsluckor. Vi har dock, i så stor utsträckning som möjligt, försökt att utgå från böcker 

som kan anses som vetenskapliga. Enligt Nyberg (2000, s. 199) kan de betraktas som 

vetenskapliga om författaren: redovisar eller hänvisar till egen väl gjord forskning, strävar till 

en saklig och vetenskaplig framställning, använder källhänvisningar i texten eller noter, har 

tillfogat en litteraturförteckning samt är forskare vid universitet eller motsvarande institution. 

Friberg (2012, s. 50) menar att det är viktigt att uppmärksamma bokens aktualitet. I vår studie 

är det något som skulle kunna vara föremål för kritik. Vi har dock i den mån det varit möjligt 

använt nyaste upplaga av vald litteratur. Vi har emellertid kompletterat och använt oss av 

flertalet upplagor av samma läroböcker om de är utgivna i närliggande tid. Det för att både få 

aktuell information och generera en bred helhetsbild. Vid de tillfällen vi använt äldre litteratur 

så har det varit ett medvetet val för att skapa en bredare bild av sammanhanget.   

 

2.11.6 Tidningar 

 

Enligt Nyberg (2000, s. 51) borde dags- och veckotidningar som egentligen inte bygger på 

forskning, i allmänhet inte användas i studier. Friberg (2012, s. 51) beskriver dock att viss 

information från tidningar kan betraktas som kunskap, men oftast är källorna skrivna av 

journalister som inte skriver i egenskap av forskare. De tidningsartiklar som används i vår studie 

har valts med omsorg från etablerade och välrenommerade dags- och veckotidningar. Dessa har 

använts i vårt inledande kapitel för att väcka intresse för studien, således inte som underlag för 

studien som sådan. Tidningsartiklar kan vara ett effektivt medel för att förmedla aktuella frågor 

i samhället (Friberg 2012, s. 51). För att belysa problem eller frågeställningar, som kan ligga 

till grund för en studie eller avhandling, kan tidningar utgöra viktigt källmaterial (Nyberg 2000, 

s. 199). I vår studie anser vi att det är på detta vis vi använt oss av valda tidningsartiklar, vilket 

följaktligen motiverar dess förekomst i vår studie.   



 

 

 

- 17 - 

3 Teoretisk referensram  

 Inledning 

  

Vår teoretiska referensram har två syften. Dels att redogöra för bakomliggande och 

underliggande teorier och ämnesområden för att skapa förförståelse för läsaren. Vidare redogörs 

för den teori som används som verktyg för analys av studiens empiri. Syftet med detta kapitel 

är således att redogöra för den teori som är central för förståelse av studien. Både ekonomisk 

och juridisk litteratur ligger till grund för den teoretiska referensramen.  

 

 Förförståelse för läsaren 

 

Under den första delen av den teoretiska referensramen redogörs för de redovisningsprinciper, 

vilka vi anser vara centrala, för att skapa grundläggande förståelse inom ämnet. Detta är 

principer och teorier som ligger till grund för hur redovisningsstandarder utformas samt vilken 

karaktär dessa standarder får. Vidare beskrivs de organisationer, riktlinjer, standarder och övrig 

teori som vi bedömer nödvändig att som läsare ha kunskap om för att ta till sig studiens 

information. 

 

3.2.1 Samband mellan redovisning och beskattning samt internationella 
skillnader på området 

 

I litteratur beskrivs att det i Sverige föreligger ett starkt samband mellan redovisning och 

beskattning (Artsberg 1996, s. 795; Cuzdriorean & Matis 2012, s. 31; Knutsson, Norberg & 

Thorell 2012, s. 20). Sambandet uppkom redan år 1928 i och med att Kommunalskattelagen 

(KL) antogs (Blake, Akerfeldt, Fortes & Gowthorpe 1997, s. 87). Det genom att en 

korrigeringsregel infördes. Regelns primära syfte var att skydda det svenska 

beskattningsunderlaget mot inkomstöverföringar till utlandet via felaktig internprissättning på 

varutransaktioner (Arvidsson 1990, s. 117). Ett starkt samband mellan redovisning och 

beskattning innebär att skattebasen beräknas med utgångspunkt i redovisningsregler 

(Cuzdriorean & Matis 2012, s. 31). De flesta kontinentala14 länder hänförs vanligtvis till denna 

kategori. På det vis anglosaxiska15 länders regelverk är uppbyggda beskrivs ofta som exempel 

på motsatsen till regelverk där det finns ett starkt samband mellan redovisning och beskattning. 

Beskattningen är således i dessa länder mer frikopplad från redovisningen (Knutsson, Norberg 

& Thorell 2012, s. 20).  

 

Redovisning och beskattning kan sägas ha tre olika typer av samband; ett materiellt samband, 

ett formellt samband eller inget samband. Med det materiella sambandet avses att 

beskattningsbar inkomst beräknas med utgångspunkt i redovisningslagstiftning och god 

redovisningssed16. Det materiella sambandet innebär således att redovisningsreglerna är 

styrande för framtagande av skattemässigt resultat (SKV 2004, s. 14). I 14 kap. 2 och 4 §§ IL 

kommer sambandet till uttryck. Det beskrivs i paragraferna att den skattskyldiges räkenskaper 

ska ligga till grund för beskattningstidpunkten (Knutsson, Norberg & Thorell 2012, s. 74). 

Räkenskaperna ska vidare stå i överrensstämmelse med god redovisningssed (Alhager & 

                                                 
14 En redogörelse för vad som menas med kontinental redovisning ges i avsnitt 3.3.2. 
15 En redogörelse för vad som menas med anglosaxisk redovisning ges i 3.3.2. 
16 Redogörelse för redovisningsprincipen god redovisningssed ges i 3.2.2. 
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Alhager 2003, s. 13; Kellgren & Bjuvberg 2014, s. 108). Kellgren och Bjuvberg (2014, s. 108) 

beskriver också att det inte får finnas någon särskild skatterättslig periodiseringsregel som är 

tillämplig. Det formella sambandet kan beskrivas som ett avsteg från huvudregeln, då man utgår 

från redovisningslagstiftning och god redovisningssed, vid beräkning av beskattningsbar 

inkomst. Detta innebär enkelt uttryckt att särskilda skatteregler styr redovisningen (Knutsson, 

Norberg & Thorell 2012, s. 75; SKV 2004, s. 14). Inget samband mellan redovisning och 

beskattning föreligger då skatteregler avgör hur en viss transaktion ska beskattas. Det innebär 

att det finns helt separata regelsystem för redovisning och beskattning och det finns ingen 

koppling mellan dessa (SKV 2004, s. 14).  

 

Sambandet som beskrivits ovan kan ses som en skala mellan ytterligheter där 

beskattningsunderlaget sammanfaller med antingen resultatet enligt redovisningen eller enligt 

särskilda skatteregler (SKV 2004, s. 14). Skatteverket (2004, s. 15) har i sin första utgåva av 

publiceringen Sambandet mellan redovisning och beskattning placerat in ett antal länder på 

skalan. Som framgår av skalan ligger Sverige längst ut på vänstra sidan av skalan och är ett 

exempel på ett land där sambandet mellan redovisning och beskattning är mycket starkt. USA 

ligger istället längst ut på högra sidan av skalan (SKV 2004, s. 15). I USA finns således två 

separata system, ett för redovisningsregler och ett för skatteregler (Cuzdriorean & Matis 2012, 

s. 32). I USA föreligger därmed ett svagt samband mellan redovisning och beskattning, där 

skattemässigt resultat beräknas utifrån skatteregler (Cuzdriorean & Matis 2012, s. 38).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1: Sambandet mellan redovisning och beskattning (SKV 2004, s. 15)  

 

Cuzdriorean och Matis (2012, s. 28) ger en grundlig översikt kring de effekter som antagandet 

av redovisningsstandarderna IFRS har haft på den europeiska redovisningsmiljön. Mer specifikt 

beskrivs hur det påverkat sambandet mellan redovisning och beskattning (Cuzdriorean & Matis 

2012, s. 28). Cuzdriorean och Matis (2012, s. 33) beskriver vidare att på det vis som IFRS 

standarderna är uppbyggda föreligger inget samband mellan redovisning och beskattning. 

Antagandet av IFRS har haft stor påverkan på sambandet mellan redovisning och beskattning i 

de länder där det, i utgångsläget, fanns ett starkt samband. Sambandet mellan redovisning och 

beskattning minskade i och med antagandet av standarderna och således förändrades reglering 

på området (Cuzdriorean & Matis 2012, s. 28). I Sverige har det uppkommit stor debatt kring 

om sambandet mellan redovisning och beskattning ska fortleva (Blake et al. 1997, s. 87). 

Förespråkare för att sambandet ska brytas lyfter fram att ett starkt samband mellan redovisning 

och beskattning har visat sig skapa svårigheter vid harmonisering av internationell 

redovisningspraktik. Det kan exemplifieras med de problem svenska praktiker haft vid 

applicering av IFRS (Blake et al. 1997, s. 90). I en studie genomförd av Blake, Amat, 

Gowthorpe och Pilkington (1998, s. 146) framkommer också att svenska praktiker är mycket 
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missnöjda med det sätt på vilket Europeiska Unionens (EU) direktiv17, således också hur IFRS, 

implementeras i nationell lagstiftning. Det beskrivs exempelvis i studien att svenska praktiker 

hade föredragit att implementering hade skett på ett mer anglosaxiskt vis, istället för på det mer 

kontinentala sätt som implementeringen gjorts (Blake et al. 1998, s. 146). 

 

3.2.2 God redovisningssed 

 

De traditionella rättskällorna ger inte vägledning, i någon större utsträckning, vid tolkning och 

tillämpning av redovisningsrätten. För att generera sådan vägledning innehåller 

redovisningsrätten en rättslig standard18 i form av god redovisningssed (Olsson 2012, s. 266). 

Knutsson, Norberg och Thorell (2012, s. 35) menar att god redovisningssed är den enda rättsliga 

standarden i svensk redovisning. Denna rättsliga standard infördes första gången år 1929 och 

löd: ”Bokföringen ska ske i överensstämmelse med allmänna bokföringsgrunder och god 

köpmannased”. Denna ordalydelse ändrades i 1976 års Bokföringslag (BFL) och 

årsredovisningen ska nu, enligt 2 kap. 2 § Årsredovisningslagen (ÅRL), upprättas på ett 

överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed (Johansson 2010, s. 94; Knutsson, 

Norberg & Thorell 2012, s. 34; Olsson 2012, s. 266). Till skillnad från begreppet 

bokföringsmässiga grunder återfinns således begreppet god redovisningssed i 

redovisningslagstiftningen. God redovisningssed beskrivs i proposition 1975:104 s. 148 som 

”en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets bokföringsskyldiga” 

(Alhager & Alhager 2003, s. 18).  

 

God redovisningssed har i sig inte något normativt innehåll, utan inhämtar information 

”utifrån”. Vad som är god redovisningssed kan ibland behöva fastställas branschvis (Johansson 

2010, s. 93; Kellgren & Bjuvberg 2014, s. 39). God redovisningssed har inte bara en stor 

betydelse för svensk redovisningsrätt utan även för den svenska företagsbeskattningen. 

Referenser till begreppet god redovisningssed görs dock även i andra delar av rättssystemet 

(Olsson 2012, s. 266). 

 

3.2.3 Rättvisande bild 

 

Syftet med finansiell rapportering anses vara att skapa en förståelse, som inte är missvisande, 

av den underliggande ekonomiska verkligheten som föreligger för en verksamhet. Denna 

princip kallas på redovisningsområdet för rättvisande bild (true and fair view) och accepteras 

både i Sverige och i USA (Alexander & Jermakowicz 2006, s. 132). Rättvisande bild har 

engelskt ursprung och återfinns idag i 396 § Companies Act 2006 för bolag och i 404 § 

Companies Act 2006 för koncerner. Rättvisande bild, som en målsättning för redovisningen, 

och den så kallade overridingregeln19 infördes i samband med att England blev medlemsstat i 

Europeiska Gemenskapen (EG) (Artsberg 2005, ss. 155-156; Johansson 2010, s. 89).  

 

I svensk rätt infördes rättvisande bild, som en målsättning för redovisningen, i samband med 

ÅRLs ikraftträdande (Johansson 2010, s. 89). I ÅRL 2 kap. 2 § återfinns nu krav på att 

                                                 
17 Direktiv är en typ av EU-lag. Ett direktiv sätter upp mål för vad som ska uppnås med EU-lagen, men varje land 

avgör på vilket sätt målen ska nås med egen lagstiftning (EU-upplysningen 2015). 
18 Med en rättslig standard avses en standard där information för utfyllnad inhämtas ”utanför” de traditionella 

rättskällorna (Olsson 2012, s. 266).  
19 Overridingregeln innebär en skyldighet att, under vissa förutsättningar, avvika från krav i en standard eller 

rekommendation för att uppnå rättvisande bild. 
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redovisningen ska upprättas på ett överskådligt sätt. Vidare stipuleras att redovisningen ska ge 

en rättvisande bild av företagets ställning och resultat i 2 kap. 3 § ÅRL. Företag är således, 

utöver uttryckliga lagregler, skyldiga att tillämpa principen om rättvisande bild även om 

principen inte är en rättslig standard i svensk rätt. Det finns således bara en rättslig standard i 

svensk redovisning och det är god redovisningssed (Knutsson, Norberg & Thorell 2012, s. 35). 

I Sverige används inte overridingregeln för att tolka rättvisande bild även om utrymme finns 

för att införa en sådan princip i och med antagandet av andra artikeln av EUs fjärde 

bolagsdirektiv (Artsberg 2005, s. 156). Artsberg (2005, s. 157) menar att anledningen till att en 

overridingregel inte har införts i Sverige främst beror på att en redovisningsskyldig som följt 

lagens regler, inte ska behöva känna sig osäker på om redovisningen upprättats korrekt. Genom 

tillämpningen av IFRS i Sverige kan dock overridingregeln indirekt tillämpas. Om de 

finansiella rapporterna inte uppvisar en rättvisande bild, då företag redovisar enligt IFRS, ska 

dock i första hand ytterligare upplysning lämnas. Om en rättvisande bild inte kan genereras av 

dessa tilläggsupplysningar ska en prövning göras kring huruvida overridingregeln ska tillämpas 

för att uppnå en rättvisande bild (Johansson 2010, s. 91).  

 

Cuzdrorean och Matis (2012, s. 35) menar att rättvisande bild, som målsättning med 

redovisningen, även är en viktig princip i anglosaxiska länder som exempelvis USA. Den 

främsta orsaken till det antas vara att USA kan klassificeras som ett mikroorienterat land där 

den främsta intressenten av redovisningsinformation är investerare eller aktieägare. Det blir 

således viktigt att generera en rättvisande bild av företaget och dess verksamhet för att 

redovisningsinformationen ska utgöra ett lämpligt underlag för ekonomiska beslut (Cuzdrorean 

& Matis 2012, s. 35).  

 

3.2.4 Substance over form 

 

Principen substance over form finns återgiven i punkt 35 i IASBs föreställningsram för 

finansiella rapporter och lyder: 

  
För att information på ett korrekt sätt ska återge de transaktioner och andra händelser som 

den avser att återge, måste de redovisas i enlighet med ekonomisk innebörd och inte enbart i 

enlighet med juridisk form. Den ekonomiska innebörden av en transaktion eller annan 

händelse överensstämmer inte alltid med vad som framgår av den juridiska formen. Ett 

företag kan överlåta en tillgång till en annan part på så sätt att dokumentationen utvisar att 

äganderätten juridiskt övergått till köparen, men med en samtidig överenskommelse om att 

företaget även framgent kommer att åtnjuta de ekonomiska fördelar som förknippas med 

tillgången. Under sådana omständigheter skulle en redovisning av en försäljning inte återge 

transaktionen på ett korrekt sätt (om en transaktion över huvud taget kan anses ha 

förekommit) 

 
   (IASBs föreställningsram 2001, p. 35) 

 

Substance over form innebär således att om den ekonomiska innebörden av en transaktion 

avviker från den juridiska formen så bör transaktionen redovisas enligt den ekonomiska 

innebörden. I föreställningsramen utgör substance over form en kvalitativ egenskap det vill säga 

ett av de krav som användarna ställer på den information som lämnas i företagens 

redovisningsrapporter (Hayes & Baker 2004, s. 267; Johansson 2010, ss. 38-39). Principen är 

dock riktad till både normgivare, när de utfärdar redovisningsstandarder, och företag, när de 

upprättar finansiella rapporter, för att de ska beakta den ekonomiska innebörden före den 

juridiska formen (Johansson 2010, s. 39).  
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I FASBs ramverk är principen substance over form inte intagen. Orsaken är att det anses 

överflödigt eftersom redovisningen alltid, enligt FASB, ska vara upprättad i enlighet med 

ekonomisk innebörd. Således har principen stor betydelse vid utformningen av amerikanska 

redovisningsregler inom ramen för U.S. GAAP trots att den inte anges i FASBs ramverk 

(Johansson 2010, s. 38).   

 

3.2.5 FASB och U.S. GAAP 

 

FASB är en amerikansk, privat organisation inom redovisningsområdet (Johansson 2010, s. 

61). Organisationen är en del av en struktur som består av flertalet sammansatta organisationer 

som är oberoende av företag och andra professionella organisationer (FASB 2016). 

Organisationen finansierar sin verksamhet genom en välgörenhetsstiftelse som tar emot 

donationer. Denna stiftelse utser även FASBs ledamöter som består av sju personer med olika 

bakgrund. Dessa personer utses för en tid om fem år. FASBs möten har, till skillnad från IASBs, 

alltid varit offentliga (Johansson 2010, s. 62).  

 

Organisationen bildades år 1973 och har sedan dess haft som uppgift att fastställa och förnya 

redovisningsstandarder (FASB 2016). Dessa standarder, ofta benämnda U.S. GAAP, avser att 

täcka alla viktiga områden inom den externa redovisningen (Johansson 2010, s. 61). De ska 

även främja finansiell rapportering av icke statliga företag för att generera finansiell information 

som kan ligga till grund för beslutsfattande. Dessa standarder är därför officiellt erkända som 

auktoritativa av Securities and Exchange Commission (SEC) och av AICPA (FASB 2016). 

FASBs regelproduktion utgör därmed grunden för U.S. GAAP (Johansson 2010, s. 62). FASB 

beskrivs vidare ha en regelbaserad20 approach vid utformande av U.S. GAAP (Barth, 

Landsman, Lang & Williams 2012, s. 72). 

 

3.2.6 IASB och IFRS 

 

IASB är den internationellt dominerande normgivaren på redovisningsområdet. Organisationen 

bildades år 1973 under namnet International Accounting Standards Committee (IASC) men 

detta namn ändrades till IASB efter en omfattande omstruktureringsprocess år 2001 (Doupnik 

& Perera 2015, s. 72; Johansson 2010, s. 60). International Accounting Standards Committee 

Foundation (IASC Foundation), som är en ideell stiftelse, är huvudman för IASB (Johansson 

2010, s. 60). Organisationens målsättning är att, i allmänhetens intresse, i samarbete med 

nationella normgivare åstadkomma redovisningsnormer som accepteras globalt. Dessa 

standarder ska hjälpa aktörerna på marknaden att fatta ekonomiska beslut. IASBs standarder 

ges ut under namnet IFRS med ett angivet ordningsnummer samt standardens namn (IFRS 

2016). IFRS inkluderar inte bara standarder utgivna av IASB, utan innehåller även International 

Accounting Standards (IAS) som utgavs av IASBs företrädare IASC (Barth et al. 2012, s. 69). 

Vidare beskriver Barth et al. (2012, s. 72) att IASB har en principbaserad21 approach vid 

utformandet av IFRS.  

 

Antalet förvaltare, så kallade trustees, inom IASB ska vara fördelade på så vis att sex förvaltare 

ska komma från Asien-Pacificregionen, sex förvaltare från Europa, sex förvaltare från 

Nordamerika och fyra förvaltare från övriga delar av världen. Denna grupp ska innefatta 

                                                 
20 En redogörelse för vad som menas med regelbaserade redovisningsstandarder ges i avsnitt 3.3.3. 
21 En redogörelse för vad som menas med principbaserade redovisningsstandarder ges i avsnitt 3.3.3. 
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individer med lämplig balans mellan upprättare och användare av finansiella rapporter, 

akademiker och andra som tjänar allmänhetens intressen. För att uppnå denna balans ska 

förvaltarna väljas efter konsultation med nationella och internationella organisationer för 

revisorer. Ledamöterna väljs för en period om tre år och kan väljas om en gång (Doupnik & 

Perera 2015, ss. 73-74; IFRS 2016; Johansson 2010, ss. 60-61). Dessa förvaltare utser 

ledamöterna i IASBs styrelse som för närvarande består av 14 medlemmar (IFRS 2016).  

 

3.2.7 OECD 

 

Officiellt bildades organisationen OECD den 30 september år 1961. Organisationens historia 

kan dock härledas tillbaka till andra världskrigets slut. Föregångaren till OECD, The 

Organisation for European Economic Cooperation (OEEC), bildades följaktligen år 1948 för 

att skapa ekonomiskt samarbete mellan länder. Europeiska ledare ville undvika att göra samma 

misstag som sina föregångare. Organisationen bildades således för att ledarna ansåg att det bästa 

sättet att bevara fred var att skapa gränsöverskridande samarbete. OECD hade ursprungligen 20 

medlemsländer, sedan dess har det tillkommit 14 länder, vilket innebär att i dagsläget har 

organisationen 34 medlemsländer (OECD 2016). Följande medlemsländer ingår i OECD: 

Australien, Österrike, Belgien, Kanada, Chile, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, 

Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Israel, Italien, Japan, Korea, Luxemburg, Mexiko, 

Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, 

Schweiz, Turkiet, Storbritannien och USA (OECD 2016; OECD Publishing 2010, s. 2). Trots 

att organisationen egentligen har relativt få medlemsländer har de största multinationella 

företagen sin bas i något av medlemsländerna (Iqbal 2002, s. 206). OECD tillsammans med 

länderna Brasilien, Indien, Kina, Indonesien och Sydafrika, vilka är nyckelpartners till 

organisationen, står också för 80 % av internationell handel och globala investeringar (OECD 

2016).  

  

OECD är en överstatlig organisation som utfärdar standarder, riktlinjer och regler inom 

redovisning, revision och beskattning (Doupnik & Perera 2012, s. 1). Organisationen är inget 

redovisningsorgan, och deras publiceringar är således frivilliga att följa (Alexander & Nobes 

1994, s. 113). OECD har som mål att öka ekonomisk tillväxt och utveckling, att fungera som 

en central för informationsutbyte och främja informationsutbyte mellan medlemsländerna. 

Organisationen skapar också förutsättningar för medlemsländerna att dela ekonomisk 

information, försöka skapa lösningar på gemensamma problem och diskutera frågor av 

ömsesidigt intresse (Iqbal 2002, s. 206).  

 

3.2.8 OECDs riktlinjer för internprissättning 

 

OECDs riktlinjer för internprissättning behandlar de främsta frågorna som kan uppkomma i 

samband med internprissättning (OECD Publishing 2010, s. 22). Medarbetare på 

skattemyndigheter runt om i världen är medvetna om möjligheten multinationella företag har 

att sätta godtyckliga internpriser för att undvika att betala inkomstskatt och importtullar. Därför 

har de flesta länder riktlinjer kring vad som kan anses vara ett accepterat internpris av skatteskäl 

(Doupnik & Perera 2012, s. 597). OECD har därför utvecklat riktlinjer för att säkerställa att 

multinationella företag inte undviker beskattning genom att utnyttja att länder har olika 

skattesystem (Doupnik & Perera 2012, s. 547). Den första versionen av OECDs riktlinjer för 

internprissättning kom år 1979 i form av en rapport som kallades Transfer Pricing and 

Multinational Enterprises. Huvudsyftet med rapporten var att diskutera och beskriva allmänt 
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vedertagna principer för att bestämma vad som är acceptabla internpriser vid beskattning 

(Arvidsson 1990, ss. 62-63). Rapporten antogs i sitt ursprungliga format av The Commitee on 

Fiscal Affairs den 27 juni år 1995 och av OECD Council for publication den 13 juli år 1995. 

Sedan dess har det skett ändringar och tillägg i riktlinjerna. Den senaste versionen av 

riktlinjerna antogs den 22 juli år 2010 och går under namnet OECD Transfer Pricing Guidelines 

for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010 (OECD Publishing 2010, s. 3).   

 

Riktlinjerna bygger på att interna transaktioner ska prissättas enligt armlängdsprincipen (OECD 

Publishing 2010, s. 20). Armlängdsprincipen är den internationella standard som 

medlemsländerna i OECD har kommit överens om ska användas för att fastställa interna priser 

för skatteändamål (OECD Publishing 2010, s. 23). År 1963 antogs av OECD ett modellavtal 

för undvikande av internationell juridisk dubbelbeskattning beträffande inkomst och 

förmögenhet. Det är i artikel 9 i modellavtalet som armlängdsprincipen kommer till uttryck 

(Arvidsson 1990, s. 60). Principen beskriver att internpriset ska fastställas till det pris som två 

oberoende affärsparter hade tillämpat om de hade handlat med samma produkt under samma 

förhållanden som relaterade affärsparter gör (Arvidsson 1990, s. 32; Bartelsman & Beetsma 

2003, s. 2227; Behrens, Peralt & Picard 2014, s. 651; Doupnik & Perera 2015, s. 595; Eden & 

Smith 2001, s. 6). Armlängdsprincipen tillämpas ofta genom att jämföra olika förhållanden, 

som exempelvis pris eller marginal, för en kontrollerad transaktion med en okontrollerad 

transaktion (Yao 2013, s. 2). Priset ska sättas på så kallat armlängds avstånd. Avståndet kan ses 

som ett intervall för att kunna fastställa om internprissättningen i en kontrollerad transaktion är 

acceptabel (OECD Publishing 2010, s. 23).  

 

OECDs riktlinjer är framtagna för att hjälpa skattemyndigheter, både i länder som är 

medlemmar och som inte är medlemmar, och multinationella företag genom att föreslå 

ömsesidigt tillfredställande lösningar på internprissättningsfrågor. OECDs medlemsländer 

uppmanas att följa riktlinjerna vid inhemsk internprissättning, och skattebetalare uppmanas att 

följa riktlinjerna då de utvärderar om deras internprissättning ligger i linje med 

armlängdsprincipen (OECD Publishing 2010, s. 20). OECD har dock ingen makt att verkställa, 

vilket innebär att internprissättning måste regleras i nationell lag för att medarbetare på 

skattemyndigheter i olika länder ska kunna vidta åtgärder (Doupnik & Perera 2012, s. 547). De 

flesta utvecklade länder har regler kring internprissättning som baseras på OECDs riktlinjer 

men hur de valt att implementera riktlinjerna kan variera (Doupnik & Perera 2012, s. 597).  

 

3.2.9 Regler kring internprissättning i Sverige 

 

I Sverige bygger regelverket för prissättning av interna transaktioner på OECDs riktlinjer för 

internprissättning. Transaktioner ska fastställas i enlighet med armlängdsprincipen (SKV u.å.). 

I samband med KLs tillkomst år 1928 formaliserades armlängdsprincipen, i svensk lagstiftning, 

definitivt (Arvidsson 1990, s. 118). I Sverige kommer armlängdsprincipen till uttryck i den så 

kallade korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § Inkomstskattelagen (IL).  I Sverige hanteras 

regleringen av internprissättning av Skatteverket. På vissa områden har dock Sverige, utöver 

OECDs riktlinjer för internprissättning, särreglering i nationell lagstiftning (SKV u.å.). Ett av 

dessa områden är gällande dokumentationskrav vilket redogörs för i avsnitt 3.2.11.  
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3.2.10 Regler kring internprissättning i USA 

 

I USA regleras internprissättning i avsnitt 482 i Internal Revenue Code (IRC) (Yao 2013, s. 2). 

Denna regel ger Internal Revenue Service (IRS) makten att revidera internationella internpriser 

och justera ett företags skatteskuld om priset anses vara felaktigt. Liksom OECDs riktlinjer så 

kräver avsnitt 482 i IRC att priset på transaktioner mellan relaterade företag ska fastställas i 

enlighet med armlängdsprincipen (Arvidsson 1990, s. 51; Doupnik & Perera 2015, s. 595). 

Armlängdsprincipen har sedan år 1934 använts för att fastställa priser på interna transaktioner 

i USA. År 1968 presenterade IRS riktlinjer för att ge vägledning kring tillämpningen av 

armlängdsprincipen genom metoderna CUP, RPM och CP.  År 1986 gjordes tillägg i IRC § 482 

för immateriella tillgångar (PwC 2015/2016, s. 1057).  

 

“The U.S. Treasury Regulations”22 (Treas. Reg.) kompletterar avsnitt 482 i IRC genom att 

föreskriva mer specifika riktlinjer för att kunna fastställa ett armlängdspris. Generellt krävs då 

att skattebetalare använder den internprissättningsmetod som under rådande omständigheter ger 

det mest pålitliga armlängdspriset (Doupnik & Perera 2015, s. 595). På 

internprissättningsområdet hanteras också regler kring dokumentationskrav (PwC 2015/2016, 

s. 1057). Detta redogörs för i avsnitt 3.2.11.  

 

3.2.11 Dokumentationskrav: OECD, Sverige och USA 

 

I vissa fall kan tillämpningen av armlängdsprincipen resultera i ökad administrativ börda för 

både skattebetalare och skattemyndigheter. Det genom ökad granskning och delning av 

signifikanta ekonomiska siffror för gränsöverskridande transaktioner. Trots att företag i 

intressegemenskap normalt sett fastställer förhållandet för en transaktion då den företas så kan 

företag vid vissa tillfällen vara tvungna att visa att en transaktion verkligen överensstämmer 

med armlängdsprincipen. Det utgörs av dokumentationskrav, som kan vara olika för olika 

länder beroende på hur kraven har ställts upp i nationell lagstiftning. I OECDs riktlinjer för 

internprissättning så återfinns dokumentationskraven i kapitel fem (OECD Publishing 2010, s. 

35). Dokumentationskraven togs in i OECDs riktlinjer för internprissättning år 1995. De ger 

vägledning för skattemyndigheter kring hur de ska utveckla regler eller förfaranden, som ska 

användas av skattebetalare, gällande dokumentation vid internprissättning (OECD Publishing 

2015, s. 11). 

 

I amerikansk lagstiftning regleras dokumentation i IRC § 6662 med kompletterande Treas. Reg. 

1.6662-6. Dessa går ut på att beskriva vad skattebetalaren måste föra för dokumentation kring 

internprissättning för att undvika skattetillägg (Deloitte 2015, s. 232). I Sverige återfinns 

lagstiftning kring dokumentation av internprissättning i 19 kap 2a och 2b §§ Lag (2001:1227) 

om självdeklarationer och kontrolluppgifter (SKV u.å.). Vidare återfinns bestämmelser om 

dokumentationsskyldighet, avseende prissättning av transaktioner mellan företag i 

intressegemenskap, i 39 kap. 15 § SFL och 9 kap. 9 § SFF (SKV 2016). I en föreskrift, 

Skatteverkets föreskrifter om dokumentation mellan företag i intressegemenskap (SKVFS 

2007:1), publicerad av Skatteverket beskrivs vilka uppgifter som ska ingå i dokumentationen. 

Vidare kompletteras föreskriften av Skatteverkets meddelande (SKV M 2007:1) som ska ge 

vägledning kring hur dokumentationen ska genomföras. De svenska dokumentationskraven 

                                                 
22 Med ”The U.S. Treasury Regulations” avses skatteregleringar som kompletterar IRC i amerikansk 

skattelagstiftning. 

http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.2/331434.html
http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/2482.html?date=2016-01-01#section39-15
http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/2477.html?date=2016-01-01#section9-9
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trädde i kraft den första januari år 2007 efter att EU gav ut en resolution23 angående en 

uppförandekod kring hanteringen av dokumentationskrav av internprissättning (SKV u.å.). 

 

 Teori för analys av empirin 

 

I den andra delen av den teoretiska referensramen ligger främsta fokus på att redogöra för 

internationella skillnader i redovisning samt klargöra hur det påverkar utformningen av 

redovisningsstandarder. Vidare presenteras vad som karaktäriserar anglosaxisk- respektive 

kontinental redovisning. Därefter ges en redogörelse för innebörden av regel- och 

principbaserade redovisningsstandarder, samt synen på regler och principer inom juridiken. 

Sedan presenteras en diskussion om fördelar och nackdelar med principer respektive regler.  

Vidare presenteras och förklaras den modell och den matris som vår studie bygger på. De har 

upprättats utifrån den teori som redogörs för i återstående del av kapitlet. Slutligen 

exemplifieras hur modellen och matrisen kommer att tillämpas i studien. 

 

3.3.1 Orsaker till internationella skillnader i redovisningen 

 

Det finns olika faktorer som influerar ett lands redovisningssystem och redovisningsstandarder. 

Dessa utgörs, på ett övergripande plan, av ett lands politiska system, graden av ekonomisk 

utveckling och den nationella nivån av utbildning och forskning på redovisningsområdet 

(Deegan 2014, s. 136; Doupnik & Perera 2012, s. 28; Nobes 1998, s. 172). Dessa tänkbara 

påverkande variabler som kan förklara observerade skillnader mellan nationell 

redovisningspraxis specificeras i faktorer som legalt system, finansieringsstruktur, inflation, 

sambandet mellan redovisning och beskattning samt politiska och ekonomiska band (Doupnik 

& Perera 2012, s. 30; Nobes 1983, s. 7). 

 

Det finns två huvudtyper av legala system: common law och code law (Alexander, Britton & 

Jorissen 2009, s. 24; Doupnik & Perera 2012, s. 28; Durand & Tarca 2005, s. 790; La Porta, 

Shleifer & Vishny 1997, s. 1131). Länder som präglas av common law förlitar sig på en 

begränsad nivå av skriven lag, istället används praxis för att komplettera befintlig lagtext. 

Systemet för common law grundades i England och följs av de flesta engelskspråkiga länder 

(Alexander, Britton & Jorissen 2009, s. 24; Doupnik & Perera 2012, s. 28; La Porta, Shleifer & 

Vishny 1997, s. 1131). Länder som präglas av ett legalt system som baseras på code law 

tenderar däremot att ha mycket skriven lagtext. Systemet för code law tillämpas i de flesta icke-

engelskspråkiga länderna i världen (La Porta, Shleifer & Vishny 1997, s. 1131). Vilken typ av 

legalt system som föreligger i ett land påverkar om den primära källan för redovisningsregler 

är statlig eller icke statlig. I länder som präglas av code law tenderar redovisningsregler att vara 

relativt generella och ge liten mängd detaljerad information om specifik redovisningspraktik 

(Alexander, Britton & Jorissen 2009, s. 24). Ibland ges ingen vägledning alls för hur 

transaktioner ska redovisas. När ingen information kring tillämpning ges i lag så använder sig 

företag av andra källor som exempelvis skattelagstiftning, uttalanden från nationella 

revisionsbyråer och nationella standarder för att få vägledning (Doupnik & Perera 2012, s. 28). 

I länder som karaktäriseras av common law, där det är sannolikt att icke lagstiftande 

organisationer utvecklar redovisningsstandarder, utvecklas mer detaljerade standarder. 

Extremfallet på denna skala utgörs av USA och FASB som ger väldigt mycket vägledning till 

standarder i accounting standards codification (ASC). FASB har anklagats för ”standards 

                                                 
23 2006/C 176/01 
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overload”24 på grund av den mängd detaljerad information kring specifika transaktioner som 

standarder utgivna av FASB ger (Doupnik & Perera 2012, s. 29). 

 

En annan faktor som påverkar hur ett lands redovisningsregler utformas är det enskilda landets 

finansieringsstruktur (La Porta, Shleifer & Vishny 1997, s. 1131; Nobes 1998, s. 166). I de 

länder där företag främst finansieras av familjer, banker eller staten är kraven på transparent 

information till allmänheten relativt låga. När företag blir mer beroende av finansiering från 

allmänheten, via försäljning av aktier, ökar efterfrågan på adekvat information för 

beslutsfattande. Detta är fallet i de länder där företag främst finansieras av externa aktieägare 

(Alexander, Britton & Jorissen 2009, s. 23; Doupnik & Perera 2012, s. 29; Nobes 1998, s. 169). 

Vilken typ av information som efterfrågas i de finansiella rapporterna, och därmed vilken 

redovisning som står i centrum, påverkas även det av vilken finansieringsstruktur ett land har. 

Investerare tenderar att efterfråga information som grundar sig i resultaträkningen och då främst 

årets resultat. Om finansiering sker via banker och andra kreditinstitut så efterfrågar de 

information som grundas på balansräkningen för att se hur företaget är finansierat och hur stabil 

denna finansiering är (Alexander, Britton & Jorissen 2009, s. 23; Doupnik & Perera 2012, s. 

30).  

 

Ytterligare en faktor som påverkar hur nationella redovisningsregler och standarder utformas 

utgörs av sambandet mellan redovisning och beskattning för ett specifikt land (Nobes 1998, s. 

171). I vissa länder utgör de publicerade finansiella rapporterna ett direkt underlag för 

beskattning. I andra länder justeras de finansiella rapporterna för skattesyften och olika 

rapporter lämnas därmed till staten och till övriga intressenter (Lamb, Nobes & Roberts 1998, 

s. 173). I Sverige föreligger generellt ett starkt samband mellan redovisning och beskattning. 

Detta samband kan inte identifieras i redovisningssystemet som tillämpas i USA (Alexander, 

Britton & Jorissen 2009, s. 25). 

 

En fjärde faktor som är viktig att beakta vid framtagandet av redovisningsstandarder är graden 

av inflation sett till nationella förhållanden (Doupnik & Perera 2012, s. 30; Nobes 1998, s. 174). 

Länder som karaktäriseras av inflation måste använda sig av standarder som tar hänsyn till 

inflationsnivå för att kunna lämna information som ger en rättvis bild av företaget (Doupnik & 

Perera 2012, s. 30). Doupnik och Perera (2012, s. 30) beskriver vidare att det är särskilt viktigt 

att justera räkenskaperna för inflation i de länder där de finansiella rapporterna utgör 

beskattningsunderlag eftersom företagen annars skulle betala skatt på fiktiva resultat. 

 

Redovisningsregler och redovisningspraktik är något som lätt kan exporteras från ett land till 

ett annat. Genom politiska och ekonomiska band mellan olika länder har redovisningsregler 

överförts internationellt vilket påverkar nationella redovisningsstandarder. De internationella 

band som föreligger för en nation blir därför en faktor som bör beaktas när nationella 

redovisningsstandarder tas fram (Doupnik & Perera 2012, s. 30). 

 

Ovan beskrivna faktorer formar länders redovisningssystem och finansiella 

rapporteringspraktik. De används också som klustervariabler för att klassificera länder i 

homogena grupper utefter deras karaktäristika (Nobes 1983, s. 37). Doupnik och Perera (2012, 

s. 33) beskriver vidare att ju fler likheter som kan identifieras bland dessa faktorer desto högre 

                                                 
24 ”Standards overload” är en term som används för att uttrycka oro kring de standarder som utformas av FASB. 

Oron handlar om att det, i standarderna, finns en stor mängd redovisningsregler samt att dessa är komplexa och 

detaljerade. Det i sin tur resulterar i ett överflöd av information som delges samt svårigheter att hitta rätt 

redovisningsregler att tillämpa för ett specifikt område (FASB 2016). 
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är sannolikheten att dessa länder har samma typ av redovisningsorientering och 

redovisningspraktik. 

 

3.3.2  Anglosaxisk- och kontinental redovisning 

 

Internationell redovisning präglas av två övergripande grupperingar av länder utifrån om de har 

anglosaxisk- eller kontinental tillhörighet (Deegan 2014, s. 135; Johansson 2010, s. 51; Nobes 

& Parker 1995, s. 11). Den kontinentala redovisningen är makroorienterad, medan den 

anglosaxiska redovisningen är mikroorienterad (Cuzdriorean & Matis 2012, s. 35). Anglosaxisk 

redovisning karaktäriseras av common law. Intentionen i dessa länder är därför att lösa varje 

konflikt separat och därmed inte formulera en generell lösning inför framtiden. Redovisningen 

i dessa länder regleras i liten utsträckning av lagar. Istället har redovisningsprofessionen en mer 

framträdande och påverkande roll. Regleringen av redovisning i anglosaxiska länder har till stor 

del vuxit fram ur den privata sektorn och är till stor del frivillig (Artsberg 1992, ss. 78-80; 

Deegan 2014, s. 135). Ett utmärkande drag för anglosaxisk redovisning är att redovisningens 

betydelse för investerare står i fokus och resultaträkningen blir därför viktig (Cuzdriorean & 

Matis 2012, s. 35). Det beror på att finansiering från aktiemarknaden har varit den vanligaste 

finansieringsformen i dessa länder (Nobes 1998, s. 169). En effekt av denna 

finansieringsstruktur är att kravet på en öppen och transparent redovisning ökar för att 

informationen ska kunna användas som beslutsunderlag för investerare (Artsberg 1992, s. 79; 

Blake et al. 1997, s. 85; Deegan 2014, s. 135). I en studie genomförd av Lamb, Nobes och 

Roberts (1998, s. 186) påvisas att det finns ett svagt samband mellan redovisning och 

beskattning i anglosaxiska länder. Även Cuzdriorean och Matis (2012, s. 35) menar att 

redovisningen i dessa länder påverkas i liten utsträckning av skatteregler. Många 

engelskspråkiga länder som USA, Storbritannien, Kanada och Australien anses ha anglosaxisk 

tillhörighet (Artsberg 1992, s. 79; Deegan 2014, s. 135).  

 

Den kontinentala redovisningen bygger på ett legalistiskt synsätt vilket innebär att 

redovisningen regleras av tydligt uppsatta lagar och regler (Artsberg 1992, s. 80; Deegan 2014, 

s. 135; Johansson 2010, s. 51). Detta grundar sig i code law, som i sin tur baseras på moraliska 

värderingar (Nobes & Parker 1995, s. 11). Den kontinentala redovisningen präglas av att 

redovisningen är reglerad i lag och att staten har stort inflytande på redovisningspraktiken och 

dess reglering. Yrkesverksamma inom redovisningsområdet har därmed relativt lite inflytande 

på regleringen och praktiken av redovisningen (Artsberg 1992, ss. 79-80; Deegan 2014, s. 135). 

I dessa länder är även redovisningen starkt kopplad till beskattningen (Lamb, Nobes & Roberts 

1998, s. 186). Borgenärsskyddet är vidare viktigt inom kontinental redovisning. Borgenärerna 

skyddas genom att försiktighetsprincipen tillämpas vid värdering av tillgångar och skulder 

vilket minskar risken för en övervärdering av eget kapital. Därmed undviks en överskattning av 

företags betalningsförmåga. Försiktighetsprincipen har därför historiskt sett varit den viktigaste 

redovisningsprincipen för företag att efterfölja (Svensson & Edenhammar 1996, s. 271). Inom 

kontinental redovisning har finansiering via bank och andra kreditinstitut varit allmänt rådande. 

Kontinental redovisning återfinns bland annat i Tyskland, Frankrike, Belgien, Italien, Sverige 

och Spanien (Artsberg 1992, ss. 79-80; Cuzdriorean & Matis 2012, s. 35; Deegan 2014, s. 135). 

Substance over form25 är en princip som delar de två grupperingarna. Inom anglosaxisk 

redovisning förespråkas substance over form medan inom kontinental redovisning förespråkas 

form over substance (Blake et al. 1997, s. 85). Det uttrycks exempelvis genom att rättvisande 

                                                 
25 En redogörelse för vad substance over form är ges i 3.2.4. 
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bild26 inte finns reglerat i lagtext i de kontinentala länderna (Artsberg 1992, ss. 79-80). I FASBs 

ramverk är principen substance over form inte intagen. Orsaken är att det anses överflödigt, då 

redovisningen alltid enligt FASB ska vara upprättad i enlighet med ekonomisk innebörd. 

Således innebär det att principen har stor betydelse vid utformningen av amerikanska 

redovisningsregler inom ramen för U.S. GAAP trots att den inte anges i FASBs ramverk. I 

föreställningsramen utgör substance over form en kvalitativ egenskap och har därför betydelse 

för de standarder som IASB utfärdar. Substance over form är inte en princip som regleras i lag 

men återges numera i EUs fjärde bolagsdirektiv27 (Johansson 2010, ss. 37-38).   

 

För att redogöra för om Sverige respektive USA har en kontinental eller anglosaxisk tillhörighet 

har en sammanställning gjorts, utifrån ovan presenterad teori. I sammanställningen redogörs för 

de egenskaper som karaktäriserar de två olika grupperingarna. Länderna har sedan klassificerats 

enligt nedan: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2: Klassificering av Sverige och USA enligt redovisningstillhörighet  

 

3.3.3 Regel- och principbaserade redovisningsstandarder 

 

Föreställningsramar har en viktig roll i fastställande av redovisningsstandarder. De skapar ett 

ramverk för utvecklingen av en samling sammanhängande standarder som baseras på 

konsistenta principer. Ett ramverk representerar grundläggande idéer som utvecklingen av 

standarderna baseras på. Ramverket används även som verktyg av intressenter för att tolka och 

förstå dessa redovisningsstandarder (Godfrey et al. 2006, s. 101). IASB och FASB utgår från 

dessa ramverk för att fastställa redovisningsstandarder, som sedan kommer att utvecklas på 

olika sätt. IASB utfärdar IFRSer som anses vara principbaserade standarder (Deegan & 

Unerman 2011, s. 112; Godfrey et al. 2006, s. 101; Johansson 2010, s. 77). Flertalet av världens 

länder har valt att adoptera IFRS som nationella standarder, för att skapa en internationell 

enighet. Detta har dock kritiserats för att vara en förenklad lösning som baseras på ”one size 

fits all”. Sverige har valt att tillämpa IFRS medan USA istället tillämpar U.S. GAAP (Deegan 

2014, s. 136). U.S. GAAP, utfärdade av FASB, anses vara av regelbaserad karaktär (Deegan & 

Unerman 2011, s. 112; Godfrey et al. 2006, s. 101). Regelbaserade standarder tenderar att vara 

omfattande och ge explicita vägledningar kring hur en viss transaktion ska redovisas. Således 

                                                 
26 En redogörelse för vad rättvisande bild är ges i avsnitt 3.2.3. 
27 Den svenska årsredovisningslagen baseras på EU:s fjärde och sjunde bolagsdirektiv (PWC 2014). 
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har definitionerna i dessa vägledningar en extensionell karaktär. Det innebär att definitionerna 

är detaljerade, omfattande och ger flertalet exempel för att innebörden av begreppet ska 

tydliggöras. Principbaserade standarder, till sin form, tenderar däremot att vara mindre 

detaljerade och mer koncisa. Dessa standarder beskrivs med begrepp av intensionell karaktär 

där den underliggande meningen av begreppet per definition uttrycks av definitionen. 

Hänvisning sker då till mer generella principer som ska följas (Collins, Pasewark & Riley 2012, 

s. 681; Deegan & Unerman 2011, s. 112). Dessa principer kan i sin helhet inkluderas i 

ramverken för redovisningen eftersom de inte är detaljerade och därmed inte består av 

omfattande textmaterial. Regelbaserade standarder innehåller en hög grad av så kallade bright-

lines, som utgörs av olika former av exakta gränsvärden som avgör hur en transaktion redovisas. 

Ett exempel på det är att regelbaserade standarder stipulerar att en viss typ av tillgång ska 

skrivas av under 20 år medan principbaserade standarder kräver att samma tillgång skrivs av 

tills tillgången inte längre har ett ekonomiskt värde (Deegan & Unerman 2011, s. 112). 

Principbaserade standarder innehåller generellt sett ett mindre antal bright-lines (Godfrey et al. 

2006, s. 102). Dessa karaktäristika för olika typer av redovisningsstandarder visar att 

principbaserade standarder kräver professionella bedömningar av yrkesverksamma inom 

redovisningsområdet vid tillämpningen av dessa standarder. Regelbaserade standarder, å andra 

sidan, kräver professionell expertis vid inläsning och tolkning av auktoritativ information 

(Collins, Pasewark & Riley 2012, ss. 681-682). 

 

Det finns fördelar och nackdelar med både principbaserade- och regelbaserade 

redovisningsstandarder. Den främsta fördelen med principbaserade standarder är att det anses 

finnas en god möjlighet att kunna spegla verksamheten då principerna kan anpassas efter 

transaktion och verksamhet. Tillämpningen av dessa standarder anses därför bidra till en 

rättvisande bild (true and fair view) av verksamheten. Principbaserade standarder är dock inte 

lätta att fastställa med hänsyn till att de är ospecifika och ger utrymme för tolkning (Godfrey et 

al. 2006, s. 101). En nackdel med principbaserade- i jämförelse med regelbaserade standarder 

blir därmed att det krävs en högre kunskapsnivå för att göra den tolkning som är nödvändig vid 

tillämpningen av dessa standarder. Denna tolkning kan även bli olika beroende på vem som tar 

del av standarden vilket kan reducera jämförbarheten av de finansiella rapporterna (Godfrey et 

al. 2006, s. 104). 

 

De främsta fördelarna med regelbaserade redovisningsstandarder utgörs av ökad jämförbarhet 

och ökad verifierbarhet för intressenter. Regelbaserade standarder minskar även risken för 

”earnings management”28 (Godfrey et al. 2006, s. 101). En nackdel med regelbaserade 

standarder är att regler kan anses vara godtyckliga. Förespråkare för principbaserade standarder 

menar att dessa, till skillnad från regelbaserade standarder, inte är godtyckliga utan snarare 

logiska, konsistenta, transparenta och informativa för intressenter (Godfrey et al. 2006, s. 102).  

 

Redovisningsstandarders påverkan på världsekonomin har blivit allt mer aktuell i samband med 

uppdagade redovisningsskandaler. Många redovisningsskandaler, med Enron, WorldCom och 

nedläggningen av det berömda revisionsbolaget Arthur Andersen i spetsen har delvis skyllts på 

tillämpningen av regelbaserade standarder (Godfrey et al. 2006, s. 104; Braun et al. 2015, ss. 

45-46; Johansson 2010, s. 78). Med bright-lines och detaljerad vägledning kunde ledningen i 

dessa företag manipulera resultatet genom att följa "lagens form" snarare än den ekonomiska 

innebörden av specifika transaktioner (Godfrey et al. 2006, s. 104; Braun et al. 2015, ss. 45-

46). Dessa skandaler har bidragit till en oro kring huruvida U.S. GAAP är allt för regelbaserade 

vilket har resulterat i regleringsmässiga initiativ för att stärka revisionsbolagens översikt över 

                                                 
28 Med ”earnings management” avses en strategi som används av ledningen på ett företag för att medvetet 

manipulera företagets vinst för att uppnå uppsatta mål (AICPA 2009, s. 2). 
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finansiell rapportering. Studier visar att ekonomichefer föredrar, och rapporterar mindre 

aggressivt under, principbaserade standarder jämfört med regelbaserade standarder. Detta 

innebär en minskad risk för att företagets verksamhet ska övervärderas vid en tillämpning av 

principbaserade standarder jämfört med regelbaserade standarder (Agloglia, Doupnik & 

Tsakumis 2011, s 747). 

 

Diskussionen kring lämpligheten av regelbaserade standarder har skapat underlag för både 

implicita och explicita rekommendationer om att USA bör överge nu tillämpade regelbaserade 

standarder för att istället utfärda principbaserade standarder (Braun et al. 2015, ss. 45-46; 

Schipper 2003, ss. 62-63). Den främsta anledningen till kritiken mot U.S. GAAP anses ofta 

bestå av att dessa standarder skapar en ”checklista” för vad som är korrekt redovisning. Det 

eliminerar anpassningsmöjligheten till unika transaktioner och verksamheter och kan därmed 

reducera redovisningens kvalitet (Schipper 2003, ss. 62-63). Många anser att lösningen på 

problemet är att övergå till att utfärda principbaserade standarder istället för regelbaserade 

standarder. Detta har dock kritiserats för att vara en enkel lösning på ett svårt problem, främst 

på grund av att klassificeringen av standarder inte är så tydlig som det framställs i teori (Godfrey 

et al. 2006, s. 104). 

 

Diskussionen kring om regelbaserade- eller principbaserade standarder är att föredra har även 

skapat en önskan om ett internationellt ramverk som bidrar till gemensamma, internationella 

standarder. Detta skulle kunna underlätta internationell verksamhet, redovisning och 

beskattning. Ett problem kvarstår dock; de redovisningsstandarder som tillämpas nationellt är 

ett resultat av flertalet olika kulturella och nationella karaktäristika. Ett byte av 

redovisningstradition är således mer komplicerat än att endast redovisningsmässiga aspekter 

påverkas (Godfrey et al. 2006, s. 104; Braun et al. 2015, ss. 45-46). 

 

Utvärderingen och gränsdragningen mellan regelbaserade- och principbaserade 

redovisningsstandarder är förhållandevis enkel i teorin. Detta är något som ofta ifrågasätts. Det 

anses mer rimligt att gränserna mellan olika typer av standarder är flytande snarare än konkreta 

och exakta. De flesta redovisningsstandarder, oavsett om dessa utgörs av IFRS eller U.S. 

GAAP, kan i viss utsträckning anses vara både regelbaserade och principbaserade på så vis att 

de innehåller viss vägledning och reglering för hur en specifik transaktion ska redovisas 

(Collins, Pasewark & Riley 2012, ss. 681-682; Johansson, 2010 s. 77). Dessa standarder 

varierar dock i graden av specificitet, i form av exempelvis bright-lines, vilket gör att de kan 

klassificeras som antingen regelbaserade eller principbaserade standarder. En sådan 

klassificering blir exempelvis tydlig i en jämförelse mellan den redovisningsstandard som 

behandlar leasing i USA (ASC 840) och respektive standard i Sverige (IAS 17). ASC 840 

innehåller många bright-lines som exakt avgör vad som ska klassificeras som ett finansiellt- 

respektive ett operationellt leasingavtal. IAS 17 hänvisar istället enbart till innebörden av 

leasingkontraktet. Detta får som följd att FASBs standarder ofta används för att tolka och 

tillämpa IASBs standarder vilket används som argument av förespråkare för regelbaserade 

standarder (Collins, Pasewark & Riley 2012, ss. 681-682).  

 

Även om det förs en diskussion kring gränsdragningen vid klassificeringen av 

redovisningsstandarder så är de flesta överens om att IASB utfärdar principbaserade standarder 

medan FASB utfärdar regelbaserade standarder. Det kan leda till problem vid hanteringen av 

internationella transaktioner som därmed påverkar olika länder. Detta blir därför en viktig 

aspekt att beakta vid utformningen och tillämpningen av regelverk som påverkar olika länder, 

som exempelvis OECDs riktlinjer för internprissättning. 
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3.3.4  Juridisk definition av regler och principer 

 

Även inom juridiken har det sedan länge funnits en diskussion angående hur regler och 

principer ska tillämpas (Peczenik 1995, s. 446). Enligt Peczenik (1995, s. 446) består en 

väsentlig del av rätten av principer. Peczenik (1995, s. 446) menar vidare att det har förts en 

livlig debatt angående dessa principer inom den moderna rättsfilosofin. Ordet princip är vagt 

och mångtydigt och syftar ofta på generella normer (Peczenik 1995, ss. 446-447). Det medför 

att en princip, till skillnad från en regel, är relativt diffus och kan tolkas på flertalet olika sätt 

(Peczenik, Aarnio & Bergholtz 1990, s. 81). Principer ger få riktlinjer och anses därför vara 

vaga (Cunningham 2007, ss. 1422-1423). Bestämmelser, som är abstrakta och generella, kan 

kritiseras för att vara otydliga, men generella normer medför också en ökad handlingsfrihet för 

aktörer. Det finns vidare flertalet olika slags principer vilket komplicerar debatten ytterligare 

(Peczenik 1995, s. 446). Inom juridiken används principer som vägledning för att ge en 

indikation på hur en situation ska bedömas (Simmonds & Lindahl 1988, s. 104). Principer anses 

ha diffusa preciseringar vilket kräver mer av användaren då en högre grad av professionellt 

omdöme fordras för att kunna applicera bestämmelsen (Wüstemann & Wüstemann 2010, s. 14). 

 

Varje rättsordning är uppbyggd kring vissa värden, mål och värdeprinciper. I västerländska 

rättssystem kan man som exempel nämna rättssäkerhetsprincipen och därmed antagandet om 

att lagstiftaren är rationell. Vissa principer uttrycks direkt i lag, så kallade explicita principer 

(Peczenik 1995, s. 447). Sådana principer återfinns bland annat i grundlagar som ofta innehåller 

principer om jämlikhet och grundläggande rättigheter så som yttrandefrihet och föreningsfrihet. 

Det finns även implicita principer som ligger till grund för, och utgör generaliseringar av 

rättsregler (Peczenik 1995, ss. 447-448).   

 

Cunningham (2007, s. 1420) beskriver att regler, till skillnad från principer, är detaljerade, 

konkreta och specifika. Även Wüstemann och Wüstemann (2010, s. 14) menar att regler och 

principer har olika nivåer av precision. Regler anses ha detaljerade riktlinjer och ger således 

inte mycket utrymme för professionellt omdöme. En regel definieras inom juridiken som en 

bestämmelse som endast har två möjligheter (Peczenik 1995, s. 450). En regel är med andra ord 

antingen tillämpbar eller inte; en handling är antingen tillåten eller förbjuden. Det blir därför 

svårt att tillämpa en regel till viss del (Peczenik 1995, s. 450; Peczenik, Aarnio & Bergholtz 

1990, s. 81). Simmonds (1988, s. 104) menar också att regler inte kan stå i motsättning till 

varandra, vilket innebär att två regler inte kan vara tillämpliga samtidigt. Peczenik, Aarnio och 

Bergholtz (1990, s. 83) tydliggör skillnaden mellan en regel och en princip i följande exempel: 

Hastighetsbegränsningen på en väg är 50 km/h. Enligt regeldefinitionen är det lika lagligt att 

köra i 49 km/h som 20 km/h vilket innebär att lagen upprätthålls i båda fall. Det finns i denna 

situation en tydlig gräns mellan tillåtet och otillåtet, allt under 50 km/h är tillåtet och allt över 

gränsvärdet är förbjudet. 

 

Cunningham (2007, s. 1413) menar att det inte är enkelt att klassificera en bestämmelse. Det är 

därför inte möjligt att endast undersöka vissa delar av en bestämmelse för att avgöra om den är 

principbaserad eller regelbaserad. Istället bör hänsyn tas till bestämmelsens kontext för att visa 

på tillämpningens betydelse (Cunningham 2007, s. 1413). Även Peczenik, Aarnio och 

Bergholtz (1990, s. 88) betonar vikten av kontextuell förståelse. Om en bestämmelse tas ur sitt 

sammanhang så ökar risken för att principerna tillämpas felaktigt. Tolkning av lagar är därför 

alltid beroende av sin kontext (Peczenik, Aarnio & Bergholtz 1990, ss. 59-60). 

 

Lagar består av både regler och principer som interagerar med varandra (Peczenik 1995, s. 150). 

Cunningham (2007, s. 1430) menar att båda aspekter behövs i ett väl fungerande rättssystem. 
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Cunningham (2007, s. 1433) menar vidare att samspelet mellan regler och principer skapar 

värden som är omöjliga att uppnå vid tillämpningen av enbart regelbaserade eller 

principbaserade bestämmelser. 

 

3.3.5 Studiens utvärderingsmodell  

 

Utifrån ovanstående diskussion, kring regelbaserade och principbaserade standarder, har en 

utvärderingsmodell utformats för att klassificera de riktlinjer och de lagimplementeringar som 

är föremål för studien. Nedan modell, som sammansatts utifrån ekonomisk och juridisk 

litteratur, kommer användas som analysverktyg i studien. Det för att kunna fastställa om 

studieobjekten som är föremål för analys är av mer princip- eller regelbaserad karaktär. För att 

säkerställa att riktlinjer och lagimplementering tolkas på samma sätt oberoende av vem som tar 

del av studien krävs också att nedan uppställda karaktäristika operationaliseras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 3: Studiens utvärderingsmodell 

 

3.3.5.1 Operationalisering av begrepp 

 

Detaljerat: Med detaljerade riktlinjer eller en detaljerad lagimplementering avses att innehållet 

är nedbrutet i mindre beståndsdelar, snarare än att beskrivningar görs på ett mer övergripande 

plan. Mer specifikt har vi i OECDs riktlinjer för internprissättning samt implementeringen i 

USA, som är författade på engelska, valt att koda ordet example samt e.g. som är en förkortning 

som betyder till exempel. I de dokument som utgör den svenska implementeringen så har istället 

ordet exempel och till exempel kodats. Vidare har vi i samtliga dokument kodat exempel 

uppräkningar, vilket innebär exempel i dokumenten som är uppställda genom uppräkningar av 

olika slag.  

 

Omfattande: Med omfattande menas att riktlinjerna, eller på det vis dessa implementeras, 

utgörs av en ansenlig mängd textmassa. Vad som anses vara omfattande avgörs i relation till 

det studieobjekt som det jämförs med. Mer specifikt har vi undersökt hur många ord, antal sidor 

och antal kapitel det finns i dokumenten då vi anser att detta säger något om hur omfattande 

dokumenten är. 

 

Operativ vägledning: Med operativ vägledning menas att riktlinjerna, eller på det vis dessa 

implementeras, ger vägledning kring praktisk användning. Mer specifikt har vi i samtliga 
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dokument kodat vägledande exempel. Vidare har ordet guidance kodats i de dokument som är 

författade på engelska och ordet vägledning har kodats i de dokument som är författade på 

svenska.  

 

Hög grad av bright-lines: Med bright-lines avses bestämmelser i riktlinjer, eller på det vis dessa 

implementeras, som innehåller exakta gränsvärden för hur en specifik företeelse ska hanteras. 

I denna kategori har olika typ av siffror, tecken och ord kodats. Dels har absoluta siffror kodats, 

vidare har spann av siffror kodats. Med spann av siffror avses olika typer intervall av siffror. 

Slutligen har även tecknet % samt det engelska ordet percent och, motsvarande ord på svenska, 

procent kodats. 

 

Anpassningsbart: Anpassningsbart innebär att riktlinjerna, eller på det vis dessa 

implementeras, ger utrymme för anpassning både för specifik verksamhet och transaktion. I 

denna kategori har vissa ”mjuka ord” som vi anser indikerar att det föreligger flexibilitet eller 

anpassningsbarhet kodats. I de dokument som är författade på engelska har orden could, may, 

encouraged och select samt olika böjningar av select kodats. I de dokument som är författade 

på svenska har istället orden bör, kan och välja valts ut som representativa ord som kan 

återfinnas i en text som kan uppfattas som anpassningsbar eller flexibel. 

 

Intensionella definitioner: Med intensionell definition avses en beskrivning av ett begrepp som 

per definition redogör för innebörden av begreppet.  

 

Extensionella definitioner: Med extensionell definition avses olika redogörelser för att 

beskriva begreppet. Det kan exempelvis utgöras av en uppräkning av förhållanden som ryms 

inom ramen för definitionen av begreppet.  

 

Tolkningsbart: Med tolkningsbart avses att information från riktlinjerna, eller på det vis dessa 

implementerats, kan uppfattas olika beroende på vem som tar del av, eller använder sig av, 

riktlinjerna. Mer specifikt har vi i denna kategori valt att koda vaga definitioner. Med vaga 

definitioner avses definitioner som inte ger konkret information utan kan ge utrymme för 

tolkning. 

 

3.3.6 Studiens matris 

 

Nedan, i figur 4, presenteras en modell som illustrerar en del av dimensionsteorin. Modellen 

och teorin har utvecklats av Kjell Johansson, jur. dr. och universitetslektor i företagsekonomi. 

Utifrån modellen har vi upprättat en matris, som presenteras i figur 5. Matrisen bygger på 

dimensionsteorins klassificering av regel- respektive principbaserade normer längst den 

horisontella axeln. På skalan visas i vilken utsträckning en norm eller standard klassificeras 

som mer regelbaserad eller mer principbaserad.  
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Figur 4: Relationen mellan regler som avbildar ekonomisk verklighet (form och substance over form) och 

reglernas karaktär (Johansson 2010, s. 494) 

 

Den vertikala axeln i figur 4, utgör den horisontella axeln i matrisen som presenteras i figur 5. 

Vi har vidare valt att addera en vertikal axel för ytterligare klassificering utefter i vilken 

utsträckning studieobjekten är hänförliga till anglosaxisk- respektive kontinental redovisning. 

Syftet med matrisen är att placera in studieobjekten utefter i vilken utsträckning objektet är 

regel- eller principbaserat. Inplacering görs även utefter den vertikala skalan i de fall det 

studerade objektet kan hänföras till ett specifikt land. Viktigt att påpeka är att det inte finns 

någon definitiv nollpunkt mellan ytterligheterna på axlarna. Standarder, riktlinjer och 

implementering av dessa verkar inte i ett slutet sammanhang. Dessa kommer således alltid 

påverkas av vad som sker internationellt. Denna omvärldspåverkan leder till att definitionerna 

i matrisen inte är konstanta utan flytande. Det är därför viktigt att vi har det i åtanke då vi 

genomför vår analys, samt för läsaren då denne tar del av studien. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Studiens matris 

 



 

 

 

- 35 - 

3.3.7 Klassificering och inplacering av IFRS och U.S. GAAP 

 

Utifrån redogjord teori har standarder utfärdade av U.S. GAAP och IFRS klassificerats 

respektive placerats i utvärderingsmodellen och matrisen. Detta för att fastställa vilken karaktär 

dessa standarder har. Det dels för att exemplifiera hur modellen och matrisen kommer att 

användas i vår analys. Vidare för att i analys och slutsatser ha IFRS, som klassificerats som 

principbaserat, och U.S. GAAP, som klassificerats som regelbaserat, som referenspunkter. Det 

kommer göra det mer tydligt för den som tar del av studien att se i vilken utsträckning OECDs 

riktlinjer för internprissättning samt implementeringen av dessa i nationell lagstiftning i Sverige 

samt i USA är regel- eller principbaserade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6: Klassificering av IFRS och U.S. GAAP  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Inplacering av IFRS och U.S. GAAP 
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4 Empiri  

 Inledning 

 

I detta kapitel presenteras de objekt som vi i studien ämnar att utreda. Studieobjekten utgörs av 

OECDs riktlinjer för internprissättning och motsvarande reglering i Sverige och USA. 

Studieobjekten presenteras separat i olika avsnitt i kapitlet. I varje avsnitt presenteras empirin 

för respektive studieobjekt. Först med en behandling av riktlinjer och reglering utifrån vår 

manuella genomläsning. Detta för att ge läsaren en övergripande bild av hur dessa är 

uppbyggda. Sedan presenteras, för varje studieobjekt, den kodning som genererats från NVivo. 

Empirin kommer sedan ligga till grund för studiens analys som redogörs för i kapitel 5.  

 

 OECDs riktlinjer för internprissättning 

 

OECDs riktlinjer för internprissättning utgör vägledning till regleringen av internprissättning 

som stipuleras i OECD Model Tax Convention. I riktlinjerna nämns artikel 4, 5, 7, 9, 10, 11, 

12, 24, 25 och 26 i OECDs modellavtal men hänvisning sker främst till artikel 9 och artikel 25. 

Regleringen av internprissättning bygger på att interna transaktioner ska prissättas i enlighet 

med armlängdsprincipen. Principen återfinns i första paragrafen i artikel nio i OECDs 

modellavtal och får således stort utrymme i riktlinjerna.  

 

Den senaste upplagan av riktlinjerna, som är föremål för vår analys, är 375 sidor långt och 

innehåller nio kapitel som avser olika ämnesområden inom tillämpning och vägledning kring 

internationell internprissättning. Riktlinjerna inleds dock med en förklaring av vad OECD är 

för typ av organisation, vilka medlemsländer organisationen har samt en beskrivning av vad 

förkortningen OECD står för. Vidare redogörs vad OECD Publishing är samt för det arbete som 

de utför. Riktlinjerna innehåller även förord där det redogörs för den revidering av riktlinjerna 

som skett, i kronologisk ordning, sedan dess antagning. I detta förord förs även en diskussion 

kring problematiken avseende internationell internprissättning samt riktlinjernas roll i att lösa 

denna problematik. Efter förordet kommer en ordlista om sju sidor där de mest relevanta orden 

för förståelse av riktlinjerna definieras.  

 

De nio kapitel som riktlinjerna består av behandlar olika områden av vägledning kring 

internationell internprissättning. Det första kapitlet består av 25 sidor och redogör för 

armlängdsprincipen. Tio av dessa sidor behandlar vägledning kring applicering av standarden 

där artikel 9 i OECDs modellavtal beskrivs. I det första kapitlet bemöts även den kritik som 

armlängdsprincipen utsatts för de senaste åren genom ett försök att rättfärdiga principens status. 

I kapitel två behandlas de metoder som kan tillämpas för att fastställa ett korrekt internpris. 

Detta kapitel är uppdelat i tre delar där den första delen behandlar valet av metod. I del två 

beskrivs de metoder som klassificeras som ”traditional transaction methods” och i del tre 

behandlas de metoder som beskrivs ”transactional profit methods”. I kapitel tre beskrivs den 

jämförande analys som genomförs för att identifiera en jämförbar transaktion mellan oberoende 

affärsparter som armlängdsprincipen bygger på. Det fjärde kapitlet består av 49 sidor och 

behandlar administrativa metoder för att undvika och lösa problematik avseende 

internprissättning. Det beskrivs att dessa problem utgörs exempelvis av de svårigheter kring 

dubbelbeskattning som både skattemyndigheter och skattebetalare behöver hantera. I kapitlet 

beskrivs tre aspekter för att behandla internprissättning som ska ge skattemyndigheter hjälp 

med att administrera internprissättningsregler för att generera rättvisa resultat för andra 
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jurisdiktioner och skattebetalare. Dessa aspekter utgörs av ”Examination Practises", ”Burden 

of Proof” och ”Penalties systems” som alla tre skiljer sig åt mellan OECDs medlemsländer 

vilket påverkar hur, eller om, riktlinjer för internprissättning tillämpas. I kapitel fem behandlas 

vägledning kring dokumentationskrav på åtta sidor. Dokumentationskraven påverkas av de 

faktorer som skiljer sig åt mellan medlemsländerna som beskrivs i kapitel fyra. I kapitel sex ges 

vägledning kring tillämpningen av armlängdsprincipen på immateriella tillgångar. Vidare 

exemplifieras dessa tillgångar och de huvudsakliga svårigheterna kring hanteringen av 

immateriella tillgångar beskrivs. I kapitel sju behandlas hanteringen av koncerninterna 

transaktioner avseende tjänster och de svårigheter som kan uppstå i samband med sådana 

transaktioner. I kapitel åtta beskrivs ”Cost Contribution Arrangements" (CCA) som är ett regler 

som tillämpas mellan företag för att dela på kostnader och risker för att utveckla och producera 

till tillgångar, tjänster eller rättigheter. Även här redogörs för hur armlängdsprincipen tillämpas 

på denna typ av transaktion. Vidare redogörs för rekommendationer kring dokumentation och 

strukturering samt de skattekonsekvenser som uppstår om CCA inte upprättas i enlighet med 

armlängdsprincipen. Det nionde, och sista, kapitlet består av 66 sidor och behandlar 

företagsrekonstruktioner och då främst de problem som kan uppstå i samband med dessa. 

 

OECDs riktlinjer för internprissättning avslutas med 72 sidor appendix som är uppdelade efter 

varje kapitel. Dessa appendix ger även ytterligare vägledning och förklaring av hantering på de 

områden kring koncerninterna transaktioner som behandlas i riktlinjerna. 

 

4.2.1 Empiri för OECD från NVivo 

 

OECDs riktlinjer för internprissättning omfattar 375 sidor och cirka 141 000 ord. Dessa sidor 

är uppdelade i nio olika kapitel avseende olika ämnesområden inom internprissättning. Utöver 

dessa kapitel finns även förord, innehållsförteckning, ordlista och appendix. På de 375 sidorna 

återfinns operativ vägledning på 173 olika ställen vilket motsvarar 3,34 % av dokumentets 

textmassa. Av dessa 173 referenser utgörs 46 stycken av vägledande exempel29 som ger 

handledning gällande tillämpningen av riktlinjerna, vilket motsvarar 3,29 % av riktlinjernas 

totala textmassa. Resterande del av den operativa vägledningen består av ordet guidance som 

förekommer 127 gånger i texten och motsvarar 0,05 % av hela dokumentets textmassa. De 

vägledande exempel som återfinns i riktlinjerna innehåller relativt få riktlinjer i form av bright-

lines. Totalt innehåller riktlinjerna nio bright-lines vilket motsvarar 0,01 % av den totala 

textmassan. Av dessa bright-lines så utgörs inga av absoluta siffror utan åtta av de nio 

gränsvärdena definieras istället genom användning av % eller percent. På ett ställe i dokumentet 

återfinns även bright-lines i form av ett spann av siffror30 som definierar de gränser som 

tillämpningen ska hållas mellan.  

 

Hur detaljerade riktlinjerna är visas genom hur många gånger ordet exempel samt exempel av 

uppräknande karaktär förekommer eftersom exempel ges för att förtydliga det som anges i övrig 

text. Totalt sett förekommer dessa 485 gånger vilket motsvarar 0,71 % av dokumentets totala 

textmassa. Ordet example och e.g. förekommer 471 gånger. Vidare har vi valt att koda exempel 

i form av uppräkningar för att se hur detaljerad vägledningen i dokumentet är. Uppräknande 

exempel31 förekommer 14 gånger i OECDs riktlinjer för internprissättning. 

 

                                                 
29 För exempel på ett vägledande exempel som återfinns i riktlinjerna se Bilaga 1 1.1. 
30 För exempel på spann av siffror som återfinns i riktlinjerna se Bilaga 1 2.1. 
31 För exempel på uppräknande exempel som återfinns i riktlinjerna se Bilaga 1 3.1. 
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De definitioner som riktlinjerna innehåller är främst av intensionell karaktär32. Sådana 

definitioner återfinns på 31 ställen och utgör 0,32 % av riktlinjernas textmassa. Extensionella 

definitioner33, å andra sida, förekommer 12 gånger och utgör 0,3 % av dokumentets totala 

textmassa. Extensionella definitioner förekommer alltså betydligt mer sällan än intensionella 

definitioner men utgör ändå i princip lika mycket av riktlinjernas totala innehåll. Detta beror på 

att dessa definitioner i regel, precis som i teori, är mer detaljerade och därmed mer omfattande 

än intensionella definitioner.  

 

I vilken utsträckning riktlinjerna är föremål för tolkning visas genom förekomsten av vaga 

definitioner. Med detta avses definitioner som kan tolkas olika beroende på vem som läser 

dokumentet och vilken avsikt läsaren har med informationen som inhämtas. Totalt förekommer 

vaga definitioner34, som kan vara föremål för tolkning, på 6 ställen i riktlinjerna vilket 

motsvarar 0,02 % av riktlinjernas totala textmassa. Om riktlinjerna kan tolkas olika innebär det 

också att det kan finnas en viss grad av möjlighet till anpassning efter specifik verksamhet och 

transaktion. Det visas genom att det förekommer en relativt hög grad av ”mjuka ord” som 

definierar hur något ska hanteras. Ord som ger utrymme för anpassning utgörs av select, 

encouraged och may och förekommer totalt 1 203 gånger och motsvarar 0,23 % av riktlinjernas 

totala textmassa. Av dessa referenser förekommer ordet select 86 gånger. För ordet select 

inkluderas även aktuella böjningsformer som selected och selection. Vidare förekommer 

encouraged 33 gånger. Ordet may återfinns hela 1 084 gånger i riktlinjerna och är det ord som 

enskilt förekommer flest gånger av alla ord som riktlinjerna innehåller. Ytterligare exempel på 

ett ”mjukt ord”, som visar på möjligheten att välja tillvägagångssätt vid tillämpningen av 

riktlinjerna, är ordet could som förekommer 205 gånger i riktlinjerna.  

 

 Regler kring internprissättning i Sverige 

 

I Sverige tillämpas OECDs riktlinjer för internprissättning gällande internationell 

internprissättning. Det framgår genom hänvisning till dessa riktlinjer i svensk vägledning. Det 

blir exempelvis tydligt vid granskning av de metoder som används för att fastställa priser på 

interna transaktioner. De metoder som redogörs för i OECDs riktlinjer för internprissättning är 

även de metoder som används i Sverige. Riktlinjerna implementeras i Sverige rakt av och 

används således för att erhålla vägledning kring nationell reglering. 

 

De särregleringar som ryms inom ramen för vår studie är reglering av dokumentationskrav. I 

Sverige regleras dokumentationskraven i en föreskrift utgiven av Skatteverket (SKVFS 

2007:1). Vidare ges mer information kring hantering av dokumentation i ett av Skatteverket 

utgivet meddelande (SKV M 2007:25). Detta meddelande ger mer utförlig vägledning avseende 

dokumentationskraven. Det är föreskriften och meddelandet utgivet av Skatteverket som utgör 

föremål för granskning av särregleringarna kring dokumentationskrav i Sverige.  

 

4.3.1 Empiri för Sverige från NVivo 

  

Sverige har i nationell lagstiftning kring internprissättning valt att implementera OECDs 

riktlinjer för internprissättning rakt av. Det blir tydligt då hänvisningar till riktlinjerna görs i 

                                                 
32 För exempel på en intensionell definition som återfinns i riktlinjerna se Bilaga 1 5.1. 
33 För exempel på en extensionell definition som återfinns i riktlinjerna se Bilaga 1 4.1. 
34 För exempel på vaga definitioner som återfinns i riktlinjerna se Bilaga 1 6.1. 
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stor utsträckning i nationell lagstiftning. På vissa områden finns dock separata lagregler i svensk 

lagstiftning. Inom ramen för vår studie behandlas särreglering kring dokumentationskrav. Trots 

att detta område behandlas i OECDs riktlinjer för internprissättning har det funnits ett behov av 

att förtydliga och ta fram specifika regler i svensk lagstiftning. 

 

De svenska dokumentationskraven utgörs som nämnts tidigare av Skatteverkets föreskrift 

SKVFS 2007:1. Den kompletteras av vägledning i form av ett meddelande SKV M 2007:25, 

också utgivet av Skatteverket. Dessa två dokument omfattar cirka 16 000 ord och består av fem 

respektive 46 sidor, således 51 sidor totalt. Föreskriften är inte indelad i kapitel men det är 

meddelandet som utgörs av sju kapitel plus bilagor.  

 

Operativ vägledning ges på 35 ställen vilket utgör 6,77 % av dokumentens totala textmassa. 

Främst utgörs den operativa vägledningen av vägledande exempel35 som återfinns på 33 ställen 

och utgör 6,76 % av dokumentens totala textmassa. Vidare återfinns ordet vägledning på två 

ställen vilket utgör 0,01 % av dokumentens totala textmassa. I dokumenten förekommer så 

kallade bright-lines på 16 ställen i de två dokumenten vilket utgör 0,225 % av dokumentens 

totala textmassa. Av dessa bright-lines utgörs inga av spann av siffror, dock utgörs 14 stycken 

av absoluta siffror36 vilket motsvarar 0,22 % av dokumentens totala textmassa. Vidare återfinns 

bright-lines i form av % eller procent på två ställen i dokumenten vilket utgör 0,01 % av 

dokumentens totala textmassa. Hur detaljerade dokumenten kring dokumentation är visas dels 

av hur många gånger ordet exempel förekommer samt hur många uppräknande exempel som 

återfinns i dokumenten. Totalt återfinns dessa på 136 ställen och utgör 4,635 % av den totala 

textmassan i dokumenten. Ordet exempel förekommer 83 gånger och uppräknande exempel37 

53 gånger.  

 

De definitioner som dokumenten innehåller är främst av intensionell karaktär38. Sådana 

definitioner återfinns på 19 ställen och utgör 4,95 % av dokumentens textmassa. Extensionella 

definitioner39 förekommer, å andra sidan, åtta gånger och utgör 2,67 % av dokumentens 

textmassa. Intensionella definitioner förekommer således mer än dubbelt så många gånger som 

extensionella definitioner i dokumenten.   

 

I vilken utsträckning dokumenten är föremål för tolkning visas genom förekomsten av vaga 

definitioner. Med detta avses definitioner som kan tolkas olika beroende på vem som läser 

dokumenten och vilken avsikt läsaren har med informationen som inhämtas. Totalt förekommer 

vaga definitioner40, som kan vara föremål för tolkning, 19 gånger vilket motsvarar 1,625 % av 

dokumentens totala textmassa. Om dokumenten kring reglering av dokumentation kan tolkas 

olika innebär det också att det kan finnas en viss grad av möjlighet till anpassning efter specifik 

verksamhet och transaktion. Det visas genom förekomsten av ”mjuka ord” som definierar hur 

något ska hanteras. Ord som ger utrymme för anpassning utgörs av bör, kan och välja och dessa 

förekommer totalt 224 gånger i de svenska särregleringarna vilket motsvarar 0,16 % av 

dokumentens totala textmassa. Av dessa referenser förekommer ordet bör 46 gånger och ordet 

kan 174 gånger. Slutligen återfinns ordet välja två gånger i dokumenten. 

 

                                                 
35 För exempel på vägledande exempel se Bilaga 4 1.1. 
36 För exempel på absoluta siffror se Bilaga 4 2.1. 
37 För exempel på uppräknande exempel se Bilaga 4 3.1. 
38 För exempel på en intensionell definition se Bilaga 4 5.1. 
39 För exempel på en extensionell definition se Bilaga 4 4.1. 
40 För exempel på vaga definitioner se Bilaga 4 6.1. 
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 Regler kring internprissättning i USA 

 

Lagregleringen kring internprissättning återfinns i IRC § 482. I detta avsnitt kommer 

armlängdsprincipen till uttryck på liknande vis som principen uttrycks i nionde kapitlet i 

OECDs modellavtal.  IRC § 482 kompletteras även med så kallade ”Treasury Regulations" som 

ger vägledning kring hanteringen av internprissättning. I USA tillämpas således inte OECDs 

riktlinjer för internprissättning. I Treas. Reg. 1.482 ges vägledning kring armlängdsprincipen 

och dess tillämpning. Vägledningen består av nio sektioner samt tilläggsvägledning. Den första 

sektionen benämns Allocation of income and deductions among taxpayers. I denna sektion 

behandlas generella principer och riktlinjer som ska efterföljas vid tillämpning av IRC § 482.  

Den andra sektionen benämns Determination of taxable income in specific situations. Sektionen 

ger vägledning kring fastställandet av beskattningsbar inkomst vid kontrollerade transaktioner 

i specifika situationer. Den tredje sektionen benämns Methods to determine taxable income in 

connection with a transfer of tangible property. Den fjärde sektionen benämns Methods to 

determine taxable income in connection with a transfer of intangible property. Vidare benämns 

sektion fem Comparable profits method. Sektion sex benämns Profit split method. Sektion tre 

till sex tillhandahåller regler för att kunna fastställa den taxeringsbara inkomsten för 

skattebetalare vid kontrollerade transaktioner av tillgångar. Sektion sju benämns Methods to 

determine taxable income in connection with a cost sharing arrangement. I sektionen beskrivs 

de metoder som används för att fastställa beskattningsbar inkomst vid Cost Sharing 

Arrangements. Sektion åtta benämns Examples of the best method rule. Sektionen ger således 

exempel på tillämpningen av Best Method Rule. Slutligen benämns sektion nio Methods to 

determine taxable income in connection with a controlled services transaction. Sektionen 

tillhandahåller regler kring hur den beskattningsbara inkomsten ska fastställas för kontrollerade 

transaktioner som involverar tjänster.  

 

Lagreglering kring dokumentationskrav återfinns i IRC § 6662. Vidare återfinns vägledning 

kring dokumentationskrav i Treas. Reg. 1.6662-6. Denna vägledning består av ett dokument 

som inte är indelat i sektioner utan endast i mindre underrubriker.   

 

4.4.1 Empiri för USA från NVivo 

 

Nedan har vi valt att dela in empirin i två delar. Ett avsnitt för Treas. Reg. 1.482 som ger 

vägledning kring tillämpning och hantering av internprissättning. Efterföljande avsnitt 

behandlar empirin för Treas. Reg. 1.6662-6 som ger vägledning kring dokumentation kopplat 

till internprissättning. 

 

4.4.1.1 Treas. Reg. 1.482 

 

I USA används inte OECDs riktlinjer för internprissättning som vägledning för hantering av 

koncerninterna transaktioner. Istället används Treas. Reg. 1.482 som komplettering för 

tillämpning av IRC § 482. Treas. Reg. 1.482 kan ses som motsvarigheten till OECDs riktlinjer 

för internprissättning och behandlar de flesta områden inom internprissättning. Bestämmelserna 

kring dokumentationskrav41 behandlas dock ytterligare i separat reglering.  

 

                                                 
41 En redogörelse för reglering kring dokumentationskrav återfinns i avsnitt 3.2.11. 
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Treas. Reg. 1.482 består av nio sektioner samt tilläggsvägledning i sektion 1A, 2A och 7T. 

Dessa sektioner omfattar totalt 269 sidor och består av cirka 121 000 ord. I dokumentet återfinns 

operativ vägledning på 325 olika ställen. Denna vägledning motsvarar hela 25,68 % av 

dokumentets totala textmassa. Av dessa procent utgör 24,71 % vägledande exempel42 som är 

detaljerade och relativt omfattande. Dessa procent fördelas på 313 vägledande exempel.  Även 

ordet guidance, som förekommer tolv gånger och motsvarar 0,0325 % av den totala textmassan, 

tyder på att dokumentet innehåller operativ vägledning. De vägledande exempel som återfinns 

i Treas. Reg. 1.482 är i viss mån uppbyggda kring bright-lines. Totalt innehåller dokumentet 65 

olika bright-lines vilket motsvarar 0,0492 % av dess innehåll. Av dessa bright-lines utgörs tio 

av absoluta siffror43 och fem av spann av siffror44. Resterande del av de bright-lines som 

återfinns i vägledningen utgörs av gränsvärden som definieras genom användningen av percent 

eller %. Sådana gränsvärden återfinns på 50 olika ställen och motsvarar 0,026 % av 

dokumentets totala textmassa.  

 

Hur detaljerat Treas. Reg. 1.482 är visas genom hur många gånger ordet exempel samt exempel 

av uppräknande karaktär förekommer eftersom exempel ges för att förtydliga det som anges i 

övrig text. Totalt sett förekommer dessa 612 gånger vilket motsvarar 1,046 % av dokumentets 

totala textmassa. Ordet example och e.g. förekommer 589 gånger i dokumentet. Vidare visas 

dokumentets detaljnivå genom uppräknande exempel45 som förekommer 23 gånger.  

 

De definitioner som dokumentet innehåller är främst av extensionell karaktär46. Sådana 

definitioner återfinns 33 gånger och utgör 1,28 % av dokumentets totala textmassa. 

Intensionella definitioner47, å andra sidan, förekommer 10 gånger och utgör 0,11 % av 

dokumentets textmassa. Extensionella definitioner förekommer alltså mer frekvent än 

intensionella definitioner och utgör en betydligt större andel av dokumentets totala innehåll. 

Detta beror på att dessa definitioner i regel, precis som i teori, är mer detaljerade och därmed 

mer omfattande än intensionella definitioner. 

 

I vilken nivå som Treas. Reg. 1.482 är tolkningsbart visas genom förekomsten av vaga 

definitioner. Några vaga definitioner, som kan vara föremål för tolkning, återfinns inte på något 

ställe i dokumentet. Det kan förklaras av att det förekommer många extensionella definitioner 

som per definition är av uttömmande karaktär. Det faktum att vägledningen inte kan tolkas olika 

innebär också att det troligtvis inte kommer finnas en hög grad av möjlighet till anpassning efter 

specifik verksamhet och transaktion. Hur anpassningsbar vägledningen är visas genom nivån 

av antalet ”mjuka ord” avseende ordet select, encouraged och may. För ordet select inkluderas 

även böjningsformer som selected och selection. I Treas. Reg. 1.482 förekommer dessa ord 

totalt 630 gånger vilket motsvarar 0,12 % av dokumentets totala textmassa. Av dessa utgörs 

594 av ordet may samt 36 av ordet select, med böjningsformer. Ordet encouraged förekommer 

dock inte någon gång i Treas. Reg. 1.482. Ytterligare ett exempel på ett ”mjukt ord”, som visar 

på möjligheten att välja tillvägagångsätt vid tillämpningen av Treas. Reg. 1.482, är ordet could 

som förekommer 66 gånger i dokumentet.  

 

                                                 
42 För exempel på vägledande exempel som återfinns i Treas. Reg. 1.482 se Bilaga 2 1.1. 
43 För exempel på absoluta siffror som återfinns i Treas. Reg. 1.482 se Bilaga 2 2.1. 
44 För exempel på av spann av siffror som återfinns i Treas. Reg. 1.482 se Bilaga 2 2.2. 
45 För exempel på uppräknande exempel som återfinns i Treas. Reg. 1.482 se Bilaga 2 3.1. 
46 För exempel på en extensionell definition som återfinns i Treas. Reg. 1.482 se Bilaga 2 4.1. 
47 För exempel på en intensionell definition som återfinns i Treas. Reg. 1.482 se Bilaga 2 5.1. 
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4.4.1.2 Treas. Reg. 1.6662-6 

 

Vägledning kring dokumentationskrav återfinns i Treas. Reg. 1.6662-6. Detta dokument 

omfattar tolv sidor och består av cirka 6 000 ord. I 1.6662-6 återfinns operativ vägledning 14 

gånger vilket motsvarar 16,89 % av dokumentets totala textmassa. Den operativa vägledningen 

består i sin helhet av vägledande exempel48. Dessa vägledande exempel innehåller relativt 

många gränsvärden i form av bright-lines. Antalet bright-lines i Treas. Reg. 1.6662-6 är 56 

stycken vilket motsvarar 0,94 % av dokumentets totala textmassa. Dessa bright-lines utgörs av 

21 absoluta siffror49 och 35 referenser avseende ordet percent eller %.  

 

Hur detaljerat Treas. Reg. 1.6662-6 är visas genom hur många gånger ordet exempel samt 

exempel av uppräknande karaktär förekommer eftersom exempel ges för att förtydliga det som 

anges i övrig text. Ordet example och e.g. förekommer 18 gånger vilket motsvarar 0,16 % av 

dokumentets totala textmassa. I Treas. Reg. 1.6662-6 förekommer inga uppräknande exempel. 

Det går inte heller att uttala sig om graden av intensionella- respektive extensionella 

definitioner då dokumentet utgörs av kompletterande vägledning och innehåller således inga 

definitioner. 

 

I vilken utsträckning Treas. Reg. 1.6662-6 är föremål för tolkning visas genom förekomsten 

vaga definitioner. Några vaga definitioner, som kan vara föremål för tolkning, återfinns inte på 

något ställe i dokumentet. Det faktum att vägledningen inte kan tolkas olika innebär också att 

det troligtvis inte kommer finnas en hög grad av möjlighet till anpassning efter specifik 

verksamhet och transaktion. Ord som ger utrymme för anpassning uttrycks i Treas. Reg. 

1.6662-6 av select, inklusive böjningar som selected och selection, samt may och encouraged.  

Totalt förekommer dessa ord, som tyder på möjligheten till anpassning, 36 gånger i Treas. Reg. 

1.6662-6. Det motsvarar 0,26 % av dokumentets totala textmassa. Ordet select förekommer 20 

gånger och ordet may förekommer 16 gånger. Encouraged förekommer dock inte någon gång i 

Treas. Reg. 1.6662-6. Anmärkningsvärt är även att ordet could inte förekommer en enda gång 

i Treas. Reg. 1.6662-6. 

  

                                                 
48 För exempel på vägledande exempel som återfinns i Treas. Reg. 1.6662-6 se Bilaga 3 1.1. 
49 För exempel på absoluta siffror som återfinns i Treas. Reg. 1.6662-6 se Bilaga 3 2.1. 
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5 Analys 

 Inledning 

 

I detta kapitel genomförs en innehållsanalys av studieobjekten. Det för att utreda i vilken 

utsträckning de egenskaper som karaktäriserar regel- respektive principbaserade 

redovisningsstandarder går att finna i respektive studieobjekt. Utifrån den klassificeringen 

analyseras i vilken utsträckning redovisningstradition påverkar implementering av 

skattemässiga regler. Studieobjekten kommer i analysen sättas i relation till varandra utifrån 

studiens empiri.  Efter utredningen av varje objekt görs en klassificering av objektet enligt 

studiens utvärderingsmodell och matris. 

  

 Analys av OECDs riktlinjer för internprissättning 

 

Utifrån studiens empiri anser vi att OECDs riktlinjer för internprissättning är omfattande i 

jämförelse med övriga studieobjekt. När vi dock tittat närmare på de olika dokumenten som 

granskats, utöver kodning som har gjorts, så har intressanta iakttagelser gjorts. Om man jämför 

OECDs riktlinjer för internprissättning med amerikansk lagreglering så är OECDs riktlinjer 

mer omfattande både i sidantal och i antal ord. Det som står i amerikansk lagreglering har dock 

totalt sett mer substans än det som står i OECDs riktlinjer för internprissättning. I den 

amerikanska lagregleringen är således allt som står viktig information för hur internprissättning 

ska hanteras. OECDs riktlinjer för internprissättning å andra sidan har en lång 

innehållsförteckning, mycket historia och bakgrundsinformation om OECD och dess arbete och 

relativt lite vägledning. Det är också en hel del inslag av, vad vi uppfattar som, marknadsföring. 

Av de 375 sidor som riktlinjerna omfattar utgör således endast 270 sidor de nio kapitel som mer 

konkret behandlar internprissättning. Vi har dock valt att klassificera OECDs riktlinjer för 

internprissättning som omfattande. Det på grund av att dokumentets textmassa är omfattande i 

jämförelse med övriga studieobjekt, vilket inte kan bortses från vid en analys av denna aspekt. 

Regelbaserade standarder tenderar att vara omfattande (Collins, Pasewark & Riley 2012, s. 681; 

Deegan & Unerman 2011, s. 112). Att OECDs riktlinjer klassificeras som omfattande leder 

således till att de i detta avseende anses vara regelbaserade.  

 

Operativ vägledning, i form av vägledande exempel samt ordet guidance, utgör endast 3,34 % 

av OECDs riktlinjer för internprissättning. Explicit vägledning förekommer ofta i regelbaserade 

standarder (Collins, Pasewark & Riley 2012, s. 681; Deegan & Unerman 2011, s. 112). I 

jämförelse med övriga studieobjekt anser vi inte att riktlinjerna kan klassificeras som 

vägledande i den utsträckning som avses för regelbaserade standarder. Ordet guidance 

förekommer dock relativt ofta i OECDs riktlinjer för internprissättning vilket vi anser beror på 

att riktlinjerna har ordet guidelines i titeln. Detta visar därmed att nivån av vägledande exempel 

är betydligt lägre i OECDs riktlinjer för internprissättning än i övriga studieobjekt.  

 

Regelbaserade standarder innehåller en hög grad av bright-lines (Deegan & Unerman 2011, s. 

112). Principbaserade standarder, å andra sidan, innehåller en mindre grad av bright-lines 

(Godfrey et al. 2006, s. 102). I jämförelse med övriga studieobjekt så förkommer bright-lines i 

väldigt låg utsträckning i OECDs riktlinjer för internprissättning. Bright-lines förekommer 

enbart 8 gånger och utgör endast 0,01 % av dokumentets totala textmassa. Det är betydligt lägre 

än de bright-lines som förekommer i övriga dokument som analyserats. Vi anser således att 

OECDs riktlinjer för internprissättning inte innehåller den nivå av bright-lines för att i detta 
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avseende klassificeras som regelbaserade. Regelbaserade standarder är detaljerade till sin 

karaktär. Principbaserade standarder, å andra sidan, är mindre detaljerade och mer koncisa 

(Collins, Pasewark & Riley 2012, s. 681; Deegan & Underman 2011, s. 112). Vi anser att 

OECDs riktlinjer för internprissättning är relativt odetaljerat i jämförelse med övriga 

studieobjekt. Detta på grund av att både ordet exempel och exempel av uppräknande karaktär 

förekommer färre gånger. Det leder till att vi inte klassificerar riktlinjerna som detaljerade på 

så vis som ett regelbaserat ramverk anses vara detaljerat.  

 

Regelbaserade standarder tenderar att innehålla en relativt hög grad av definitioner av 

extensionell karaktär. Principbaserade standarder tenderar istället att innehålla en relativt hög 

grad av definitioner av intensionell karaktär (Collins, Pasewark & Riley 2012, s. 681; Deegan 

& Unerman 2011, s. 112). OECDs riktlinjer för internprissättning innehåller relativt sett få 

extensionella definitioner jämfört med intensionella definitioner. Av den totala mängden 

definitioner utgörs en tredjedel av definitionerna av extensionella definitioner, vilket är mindre 

än andelen extensionella definitioner i övriga studieobjekt. Riktlinjerna innehåller därmed inte 

den mängd extensionella definitioner som gör att det i detta avseende kan klassificeras som 

regelbaserat. Detta föranleder att OECDs riktlinjer för internprissättning innehåller 

intensionella definitioner i den utsträckning som anses som representativt för ett principbaserat 

regelverk. 

 

Principbaserade standarder anses ofta innehålla information som kan vara föremål för tolkning 

(Godfrey et al. 2006, s. 101). Det medför att en princip, till skillnad från en regel, är relativt 

diffus och kan tolkas på flertalet olika sätt (Peczenik, Aarnio & Bergholtz 1990, s. 81). Principer 

ger alltså få riktlinjer och kan därför anses vara vaga (Cunningham 2007, ss. 1422-1423). Vår 

bedömning är att OECDs riktlinjer för internprissättning kan klassificeras som tolkningsbart i 

den utsträckning som är representativt för ett principbaserat ramverk. De dokument som utgör 

amerikansk hantering av internprissättning innehåller ingen tolkningsbar information, avseende 

vaga definitioner. OECDs riktlinjer för internprissättning innehåller således fler vaga 

definitioner vilket vi anser talar för att riktlinjerna kan klassificeras som tolkningsbara.  

 

Principbaserade standarder anses vara av sådan karaktär att det finns möjlighet att anpassa 

tillämpningen av standarden utifrån transaktion och verksamhet. Det anses bidra till en 

rättvisande bild av verksamheten (Godfrey et al. 2006, s. 101). Vi anser att OECDs riktlinjer 

för internprissättning är anpassningsbara i den utsträckning som avses för ett ramverk som 

klassificeras som principbaserat. Sådana ”mjuka ord” som kan anses som representativa för ett 

anpassningsbart ramverk förekommer betydligt fler gånger i riktlinjerna i jämförelse med 

övriga studieobjekt. Dessa ord utgör även en avsevärt större andel av textmassan i OECDs 

riktlinjer för internprissättning än i dokumenten som utgör övriga studieobjekt.  

 

5.2.1 Klassificering av OECDs riktlinjer för internprissättning 

 

Utifrån ovanstående analys har vi kommit fram till att OECDs riktlinjer för internprissättning 

är omfattande, anpassningsbara och tolkningsbara men inte detaljerade. Vidare innehåller 

riktlinjerna inte operativ vägledning, extensionella definitioner eller bright-lines i den 

utsträckning som anses representativt för ett regelbaserat regelverk. Riktlinjerna innehåller 

dock intensionella definitioner i den utsträckning som anses representativt för ett principbaserat 

regelverk. Klassificering av OECDs riktlinjer för internprissättning tydliggörs i studiens 

utvärderingsmodell nedan: 
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Figur 8: Klassificering av OECDs riktlinjer för internprissättning 

 

5.2.2 Inplacering av OECDs riktlinjer för internprissättning 

 

Enligt klassificeringen i 5.2.1 anser vi att OECDs riktlinjer för internprissättning till sin karaktär 

är betydligt mer principbaserat än regelbaserat. Dock görs ingen klassificering utifrån 

anglosaxisk- respektive kontinental tillhörighet, då riktlinjerna tillämpas internationellt. Vidare 

är OECD inte hänförligt till ett specifikt land och kan således inte placeras på den vertikala 

skalan. Detta illustreras i studiens matris nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 9: Inplacering av OECDs riktlinjer för internprissättning 
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 Analys av regler kring internprissättning i Sverige 

 

Sverige har, som beskrivs i avsnitt 4.3, i nationell lagstiftning kring internprissättning valt att 

implementera OECDs riktlinjer för internprissättning rakt av. Det leder till att den analys som 

genomförts, i avsnitt 5.2, av OECDs riktlinjer för internprissättning också blir tillämplig på 

analysen av implementeringen i svensk lagstiftning. I Sverige finns dock separata, utvecklade 

regler, på vissa områden. Det område som kommer analyseras inom ramen för studien är 

lagreglering och vägledning kring dokumentation. Nedan kommer analysen således 

genomföras på lagstiftning och regler kring dokumentationskrav av internprissättning. Denna 

analys kommer adderas till den genomförda analysen av OECDs riktlinjer för 

internprissättning, för att erhålla en helhetsbild av hur regler kring internprissättning har 

implementerats i Sverige. Det för att se om de nationella dokumentationsreglerna påverkar i 

vilken utsträckning implementeringen i Sverige har gjorts på ett mer regel- eller principbaserat 

vis.  

 

Vår bedömning är att de svenska särregleringarna är omfattande. De innehåller 51 sidor, vilket 

vi anser är omfattande med tanke på att Sverige i tillägg implementerar OECDs riktlinjer för 

internprissättning som i sin tur innehåller 375 sidor. Vid en jämförelse med hur OECDs 

riktlinjer för internprissättning och de amerikanska reglerna kring internprissättning är 

uppbyggda, kan man dock se vissa likheter med analysen som gjordes kring OECDs riktlinjer 

för internprissättning som presenteras i avsnitt 5.2. Det som står i amerikansk lagstiftning 

upplever vi har mer substans medan mycket som står främst i Skatteverkets meddelande för 

vägledning, i likhet med OECDs riktlinjer, är kringinformation som inte är direkt kopplat till 

hur dokumentationskraven ska tillämpas. Vi klassificerar dock de nationella 

dokumentationsreglerna i Sverige som omfattande. Det på grund av att den totala mängden 

textmassa i dokumenten är betydande. Regelbaserade standarder tenderar att vara omfattande 

(Collins, Pasewark & Riley 2012, s. 681; Deegan & Unerman 2011, s. 112). Att de nationella 

dokumentationsreglerna i Sverige klassificeras som omfattande leder således till att de i detta 

avseende anses vara regelbaserade. 

 

Explicit vägledning förekommer ofta i regelbaserade standarder (Collins, Pasewark & Riley 

2012, s. 681; Deegan & Unerman 2011, s. 112). De svenska nationella särregleringarna kring 

dokumentation innehåller relativt mycket operativ vägledning i jämförelse med OECDs 

riktlinjer för internprissättning. De innehåller, procentuellt sett, mer än dubbelt så mycket 

operativ vägledning i jämförelse med riktlinjerna baserat på totalt textmassa. De svenska 

särregleringarna innehåller dock, procentuellt sett, endast en tredjedel så mycket operativ 

vägledning som de amerikanska reglerna kring internprissättning baserat på totalt textmassa. 

Skillnaderna mellan de svenska särregleringarna och OECDs riktlinjer för internprissättning är 

således mindre än skillnaderna mellan de svenska särregleringarna och de amerikanska reglerna 

kring internprissättning. Därför anser vi inte att särregleringarna kan klassificeras som 

vägledande i den utsträckning som avses för regelbaserade standarder.  

 

Regelbaserade standarder innehåller en hög grad av bright-lines (Deegan & Unerman 2011, s. 

112). Principbaserade standarder, å andra sidan, innehåller en mindre grad av bright-lines 

(Godfrey et al. 2006, s. 102). De svenska särregleringarna kring dokumentation innehåller 

betydligt mer bright-lines än OECDs riktlinjer för internprissättning, både i antal och i procent. 

De svenska särregleringarna kring dokumentation innehåller relativt sett mindre bright-lines än 

de amerikanska reglerna kring internprissättning. Denna skillnad är dock mindre jämfört med 

skillnaden mot OECDs riktlinjer för internprissättning. Det innebär att vi anser att de svenska 
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särregleringarna innehåller bright-lines i tillräckligt stor utsträckning för att i detta avseende 

klassificeras som regelbaserade.  

 

Regelbaserade standarder är detaljerade till sin karaktär. Principbaserade standarder, å andra 

sidan, är mindre detaljerade och mer koncisa (Collins, Pasewark & Riley 2012, s. 681; Deegan 

& Underman 2011, s. 112). Vi anser att de svenska särregleringarna kring internprissättning är 

relativt detaljerade i jämförelse med övriga studieobjekt. Detta på grund av att ordet exempel 

och exempel av uppräknande karaktär utgör en betydligt större andel av den totala textmassan 

i dessa regleringar jämfört med övriga studieobjekt. Således klassificerar vi de svenska 

särregleringarna som detaljerade på så vis som ett regelbaserat ramverk anses vara detaljerat.  

 

Regelbaserade standarder tenderar att innehålla en relativt hög grad av definitioner av 

extensionell karaktär. Principbaserade standarder tenderar istället att innehålla en relativt hög 

grad av definitioner av intensionell karaktär (Collins, Pasewark & Riley 2012, s. 681; Deegan 

& Unerman 2011, s. 112). De svenska särregleringarna kring dokumentation innehåller relativt 

sett få extensionella definitioner jämfört med intensionella definitioner. Av den totala mängden 

definitioner utgörs 40 % av definitionerna av extensionella definitioner, vilket är mindre än 

andelen intensionella definitioner. Detta föranleder att de svenska särregleringarna kring 

dokumentation innehåller intensionella definitioner i den utsträckning som anses representativt 

för ett principbaserat regelverk. De svenska särregleringarna innehåller därmed inte den mängd 

extensionella definitioner som gör att de i detta avseende kan klassificeras som regelbaserat. 

 

Principbaserade standarder anses ofta innehålla information som kan vara föremål för tolkning 

(Godfrey et al. 2006, s. 101). Det medför att en princip, till skillnad från en regel, är relativt 

diffus och kan tolkas på flertalet olika sätt (Peczenik, Aarnio & Bergholtz 1990, s. 81). Principer 

ger alltså få riktlinjer och kan därför anses vara vaga (Cunningham 2007, ss. 1422-1423). Vi 

anser att de svenska särregleringarna kring dokumentation kan klassificeras som tolkningsbara 

i den utsträckning som är representativt för ett principbaserat ramverk. Det finns betydligt mer 

tolkningsbar information, avseende vaga definitioner, i de svenska särregleringarna kring 

dokumentation än i både OECDs riktlinjer för internprissättning och i de amerikanska reglerna 

kring internprissättning. Det innebär således att svensk särreglering i detta avseende kan 

klassificeras som principbaserat. 

 

Principbaserade standarder anses vara av sådan karaktär att det finns möjlighet att anpassa 

tillämpningen av standarden utifrån transaktion och verksamhet (Godfrey et al. 2006, s. 101). 

Vår bedömning är att de svenska särregleringarna kring dokumentation inte är anpassningsbara 

i den utsträckning som avses för ett ramverk som klassificeras som principbaserat. Detta på 

grund av att den procentuella skillnaden i andelen anpassningsbar information är mindre mellan 

de svenska särregleringarna och de amerikanska reglerna kring internprissättning än mellan de 

svenska särregleringarna och OECDs riktlinjer för internprissättning.  

 

5.3.1 Klassificering av regler kring internprissättning i Sverige 

 

Utifrån ovanstående analys kan vi konstatera att svensk särreglering av internprissättning är 

omfattande, tolkningsbart och detaljerat men inte anpassningsbart. Vidare innehåller 

särregleringarna bright-lines i den utsträckning som anses representativt för ett regelbaserat 

regelverk. Dokumenten innehåller inte operativ vägledning och extensionella definitioner i den 

utsträckning som anses representativt för ett regelbaserat regelverk. De svenska 

särregleringarna innehåller dock intensionella definitioner i den utsträckning som anses 
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representativt för ett principbaserat regelverk. Klassificering av svensk implementering av 

internprissättning gällande regler kring dokumentation tydliggörs i studiens utvärderingsmodell 

nedan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 10: Klassificering av regler kring internprissättning i Sverige 

 

5.3.2 Inplacering av regler kring internprissättning i Sverige 

 

Vår bedömning är att svensk implementering av regler kring internprissättning till sin karaktär 

totalt sett är mer principbaserat än regelbaserat. Det beror på att Sverige har valt att 

implementera OECDs riktlinjer för internprissättning rakt av. Det leder till att den analys av 

riktlinjerna som genomfördes i avsnitt 5.2 även är representativ för svenskt reglering av 

internprissättning. Vissa områden är dock, som nämnts tidigare, särreglerade i Sverige. I vår 

studie har nationell reglering av dokumentation kring internprissättning analyserats. Utifrån 

analysen har vi kommit fram till att de svenska särregleringarna är principbaserade respektive 

regelbaserade i lika stor utsträckning, vilket redogörs för i avsnitt 5.3.1. Det innebär 

sammantaget att svensk implementering av regler kring internprissättning är mer 

principbaserade än regelbaserade. Reglerna i Sverige är dock, på grund av särregleringarna, 

mer regelbaserade i jämförelse med OECDs riktlinjer för internprissättning. Det framgår av 

inplaceringen på den horisontella skalan i matrisen nedan. Vidare har Sverige som land 

kontinental tillhörighet (Artsberg 1992, ss. 79-80; Cuzdriorean & Matis 2012, s. 35; Deegan 

2014, s. 135). Detta har presenterats i figur 2. Därför placeras Sverige på den kontinentala sidan 

av den vertikala skalan. Sammantaget illustreras detta i studiens matris nedan: 
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Figur 11: Inplacering av regler kring internprissättning i Sverige 

 

 Analys av regler kring internprissättning i USA 

 

Utifrån studiens empiri är vår bedömning att amerikanska regler kring internprissättning kan 

uppfattas som mindre omfattande i jämförelse med övriga studieobjekt. När vi tittat närmare på 

de olika dokumenten som granskats, utöver kodning som har gjorts, så har dock intressanta 

iakttagelser gjorts. Om man jämför amerikansk lagreglering med OECDs riktlinjer och svensk 

reglering kring internprissättning så är den amerikanska regleringen både mindre i sidantal och 

antal ord. Det är dock ingen stor skillnad i omfattning om hänsyn tas till att den amerikanska 

lagregleringen endast är tillämplig på hantering av internprissättning i USA medan OECDs 

riktlinjer för internprissättning tillämpas internationellt. Det som står i amerikansk lagreglering 

har även totalt sett mer substans än det som står i övriga studieobjekt. Den amerikanska 

lagregleringen innehåller endast information kring hur internprissättning ska hanteras. De 

övriga studieobjekten innehåller däremot relativt mycket övrig information som inte kan 

hänföras till hantering av internprissättning. Det anser vi sammantaget talar för att den 

amerikanska lagregleringen av internprissättning ändå ska anses som omfattande. 

Regelbaserade standarder tenderar att vara omfattande (Collins, Pasewark & Riley 2012, s. 681; 

Deegan & Unerman 2011, s. 112). Att amerikansk lagreglering av internprissättning 

klassificeras som omfattande leder således till att den i detta avseende anses vara regelbaserad. 

 

Explicit vägledning förekommer ofta i regelbaserade standarder (Collins, Pasewark & Riley 

2012, s. 681; Deegan & Unerman 2011, s. 112). Operativ vägledning, i form av vägledande 

exempel samt ordet guidance, utgör hela 21,29 % av amerikansk lagreglering av 

internprissättning. Det är en avsevärt större andel jämfört med både svensk reglering och 

OECDs riktlinjer för internprissättning. Därför anser vi att amerikansk lagreglering, till skillnad 

från övriga studieobjekt, kan klassificeras som vägledande i den utsträckning som avses för 

regelbaserade standarder.  
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Regelbaserade standarder innehåller en hög grad av bright-lines (Deegan & Unerman 2011, s. 

112). Principbaserade standarder, å andra sidan, innehåller en mindre grad av bright-lines 

(Godfrey et al. 2006, s. 102). I jämförelse med övriga studieobjekt så förkommer bright-lines i 

väldigt hög utsträckning, både i antal och i andel procent, i amerikansk lagreglering kring 

internprissättning. I amerikansk lagreglering utgör bright-lines procentuellt sett en avsevärt 

större andel av dokumentens totala textmassa, i jämförelse med övriga studieobjekt. Vi anser 

således att amerikansk lagreglering kring internprissättning innehåller den nivå av bright-lines 

för att i detta avseende klassificeras som ett regelbaserat regelverk.  

 

Regelbaserade standarder är detaljerade till sin karaktär. Principbaserade standarder, å andra 

sidan, är mindre detaljerade och mer koncisa (Collins, Pasewark & Riley 2012, s. 681; Deegan 

& Underman 2011, s. 112). Vår bedömning är att amerikansk lagreglering av internprissättning 

är detaljerad i jämförelse med övriga studieobjekt. Detta på grund av att både ordet exempel 

och exempel av uppräknande karaktär förekommer fler gånger. Utöver den kodning vi gjort har 

vi även vid närmare granskning av dokumenten uppmärksammat att det genomgående 

förekommer en ansenlig mängd olika typer av hänvisningar. Genomgående hänvisningar till 

aktuellt dokument och till övriga lagregleringar på området anser vi indikerar en hög detaljnivå. 

Det sammantaget leder till att vi klassificerar den amerikanska regleringen som detaljerad på 

det vis som ett regelbaserat regelverk anses vara detaljerat.  

 

Regelbaserade standarder tenderar att innehålla en relativt hög grad av definitioner av 

extensionell karaktär. Principbaserade standarder tenderar istället att innehålla en relativt hög 

grad av definitioner av intensionell karaktär (Collins, Pasewark & Riley 2012, s. 681; Deegan 

& Unerman 2011, s. 112). Amerikansk lagreglering av internprissättning innehåller många 

extensionella definitioner jämfört med intensionella definitioner. Av den totala mängden 

definitioner utgörs tre fjärdedelar av definitionerna av extensionella definitioner, vilket är mer 

än andelen intensionella definitioner. Andelen extensionella definitioner är också betydligt 

större i amerikansk lagreglering i jämförelse med övriga studieobjekt. Det föranleder att 

amerikansk lagreglering av internprissättning innehåller extensionella definitioner i den 

utsträckning som anses representativt för ett regelbaserat regelverk. De amerikanska reglerna 

kring internprissättning innehåller därmed inte den mängd intensionella definitioner för att det 

i detta avseende klassificeras som principbaserat. 

 

Principbaserade standarder anses ofta innehålla information som kan vara föremål för tolkning 

(Godfrey et al. 2006, s. 101). Det medför att en princip, till skillnad från en regel, är relativt 

diffus och kan tolkas på flertalet olika sätt (Peczenik, Aarnio & Bergholtz 1990, s. 81). Principer 

ger alltså få riktlinjer och kan därför anses vara vaga (Cunningham 2007, ss. 1422-1423). 

Regler, å andra sidan, anses ha konkreta och specifika riktlinjer och ger således inte mycket 

utrymme för professionellt omdöme (Cunningham 2007, s. 1420; Peczenik 1995, s. 450). Vi 

anser att amerikansk lagreglering av internprissättning inte kan klassificeras som tolkningsbart 

i den utsträckning som är representativt för ett principbaserat ramverk. Det på grund av att det 

i amerikansk lagreglering inte förkommer någon tolkningsbar information, avseende vaga 

definitioner, i varken Treas. Reg. 1.482 eller Treas. Reg. 1.6662-6. Det anser vi delvis kan 

förklaras av andelen extensionella definitioner, som per definition inte är vaga.  

 

Principbaserade standarder anses vara av sådan karaktär att det finns möjlighet att anpassa 

tillämpningen av standarden utifrån transaktion och verksamhet (Godfrey et al. 2006, s. 101). 

Vår bedömning är att amerikansk lagreglering av internprissättning inte är anpassningsbart i 

den utsträckning som avses för ett ramverk som klassificeras som principbaserat. Det på grund 

av att ”mjuka ord” som kan anses som representativa för ett anpassningsbart ramverk utgör en 
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mindre andel av textmassan i amerikansk lagreglering jämfört med OECDs riktlinjer för 

internprissättning. Det förekommer även mindre anpassningsbar information sett till antal 

”mjuka ord” i respektive dokument.  

 

5.4.1 Klassificering av regler kring internprissättning i USA 

 

Utifrån ovanstående analys har vi kommit fram till att amerikansk lagreglering av 

internprissättning är omfattande och detaljerad. Vidare innehåller de amerikanska reglerna 

operativ vägledning, bright-lines och extensionella definitioner i den utsträckning som anses 

representativt för ett regelbaserat regelverk. Amerikansk lagreglering är dock inte 

anpassningsbart eller tolkningsbart i den utsträckning som anses representativt för ett 

principbaserat regelverk. Den amerikanska lagregleringen innehåller inte heller intensionella 

definitioner i den utsträckning som anses representativt för ett principbaserat regelverk. 

Klassificering av amerikansk lagreglering av internprissättning tydliggörs i studiens 

utvärderingsmodell nedan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12: Klassificering av regler kring internprissättning i USA 

 

5.4.2 Inplacering av regler kring internprissättning i USA 

 

Utifrån klassificeringen i 5.4.1 är vår bedömning att amerikansk lagreglering av 

internprissättning till sin karaktär är utpräglat regelbaserad. Det framgår av inplaceringen på 

den horisontella skalan i matrisen nedan. Vidare har USA som land anglosaxisk tillhörighet 

(Artsberg 1992, s. 79; Deegan 2014, s. 135). Detta har presenterats i figur 2. Därför placeras 

USA på den anglosaxiska sidan av den vertikala skalan. Sammantaget illustreras detta i studiens 

matris nedan: 
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Figur 13: Inplacering av regler kring internprissättning i USA 
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6 Diskussion 

 Inledning 

 

I detta kapitel förs en diskussion samt reflektion kring genomförd studie. Detta kapitel baseras 

således kring funderingar som vi, i koppling till utförd studie, vill lyfta fram. Diskussionen och 

reflektionen behandlar aspekter som inte är direkt hänförliga till studiens slutsatser men som 

ger en meningsfull och vidare bild av ämnet som behandlats.  

 

 Diskussion och reflektion 

 

Det kan ifrågasättas om internationella ramverk, så som OECDs riktlinjer för internprissättning 

faktiskt uppfyller syftet att skapa internationell enighet. Strävan att riktlinjerna ska 

implementeras i så många länder som möjligt kan möjligtvis leda till att regleringen får en allt 

mer blandad karaktär med både regelbaserade- och principbaserade inslag. Eftersom OECD är 

ett överstatligt normgivande organ skulle ett logiskt antagande kunna vara att påverkan på 

implementering av reglering kring internprissättning endast sker i nedåtgående led, från OECD 

till medlemsländerna. Efter utförd analys har vi dock kommit fram till att påverkan inte endast 

sker från OECD till medlemsländerna utan även mellan medlemsländerna. Vår uppfattning är 

även att medlemsländerna påverkar hur OECDs standarder utformas. Det blir tydligt vid vår 

granskning av studieobjektens hantering av dokumentationsreglering. USA var först med att 

införa dokumentationskrav år 1993. Det föranledde att OECD införde liknande krav i 

riktlinjerna för internprissättning som utfärdades år 1995. Det fick i sin tur till följd att reglering 

av dokumentationskrav implementerades i svensk nationell lagstiftning år 2007. Det faktum att 

dessa krav har implementerats, i såväl OECDs riktlinjer för internprissättning som i svensk 

lagreglering, visar en tydlig påverkan från USA. 

 

I Sverige visas påverkan från USA även på det vis dokumentationskraven regleras i nationell 

lagstiftning. En intressant iakttagelse är att dessa regleringar kan klassificeras som 

regelbaserade och principbaserade i lika stor utsträckning, trots att redovisningen i Sverige 

baseras på principer. Denna påverkan på implementering av skattemässiga regler avseende 

internprissättning illustreras nedan: 

 

 

Figur 14: Uppfattning om påverkan på 

skatteregleringens karaktär innan studien  

 

Figur 15: Uppfattning om påverkan på 

skatteregleringens karaktär efter studien 
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Det innebär således att OECDs riktlinjer för internprissättning har fått lika stor påverkan på 

utformningen av dokumentationskrav i svensk lagstiftning som USAs reglering av 

dokumentation. Det kan följaktligen diskuteras om det är möjligt att uppnå en internationell 

enighet i reglering av internprissättning.  

 

Vår studie är uppbyggd kring en klassificering utifrån om redovisningsregler är princip- eller 

regelbaserade. I ekonomisk litteratur förs en diskussion kring lämpligheten i att 

redovisningsregler klassificeras som regel- eller principbaserade (Braun et al. 2015, ss. 45-46; 

Schipper 2003, ss. 62-63). Kritiken avser att indelningen ger en förenklad bild av verkligheten 

(Godfrey et al. 2006, s. 104). Detta föranleder också att det kan ifrågasättas om dessa är 

lämpliga att använda som utgångspunkt för en studie. De flesta forskare är dock eniga om att 

detta är en meningsfull indelning. Vår studie förstärker dock bilden av att indelningen faktiskt 

är aktuell och har förankring i verkligheten.  
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7 Slutsatser 

 Inledning 

 

I detta kapitel ges en redogörelse för studiens slutsatser. Utifrån studiens analys har vi 

klassificerat och inplacerat de olika studieobjekten. Det har gjorts genom att ställa dem i relation 

till varandra utifrån kriterier som är representativa för regel- och principbaserade standarder. I 

kapitlet presenteras en sammanställning av dessa för att tydliggöra jämförelsen av hur regler 

kring internprissättning implementeras i Sverige och i USA. Sammanställningen syftar också 

till att, på ett illustrativt vis, underlätta förståelse av studiens slutsatser. Vidare kommer vi ge 

förslag på framtida forskning. Kapitlet avslutas därefter med en redogörelse för studiens 

praktiska bidrag.  

 

 Slutsatser 

 

Syftet med studien har varit att utreda hur OECDs riktlinjer för internprissättning 

implementerats i svensk respektive amerikansk lagstiftning. Det för att fastställa i vilken 

utsträckning redovisningstradition påverkar implementeringen av skattemässiga regler.  

 

Vår slutsats är att OECDs riktlinjer för internprissättning kan klassificeras som principbaserade. 

Riktlinjerna kan varken hänföras till anglosaxisk- eller kontinental redovisning då de tillämpas 

internationellt och har utfärdats av en överstatlig organisation. I Sverige har OECDs riktlinjer 

för internprissättning implementerats rakt av. I svensk reglering av internprissättning finns även 

särregleringar kring dokumentationskrav. Vår studie visar att dessa regler kring dokumentation 

är regel- och principbaserade i lika stor utsträckning, vilket framgår i utvärderingsmodellen 

nedan. Sammantaget kan dock de svenska reglerna kring internprissättning klassificeras som 

övervägande principbaserade men med fler regelbaserade inslag än OECDs riktlinjer för 

internprissättning. Vidare kan Sverige som land anses ha kontinental tillhörighet. Det framgår 

i matrisen nedan.   

 

I USA har OECDs riktlinjer för internprissättning inte implementerats i nationell lagstiftning. 

Internprissättning särregleras istället på alla områden. Vår studie visar att dessa amerikanska 

regler kring internprissättning är utpräglat regelbaserade. Vidare kan USA som land anses ha 

anglosaxisk tillhörighet. Studiens slutsatser kring internprissättningsreglernas karaktär, för 

respektive studieobjekt, tydliggörs nedan. Det i form av en sammanställning av klassificeringar 

och inplaceringar utifrån studiens utvärderingsmodell och matris: 
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Figur 16: Sammanställning av klassificering av IFRS, U.S. GAAP, OECDs riktlinjer för 

internprissättning samt nationella regler i Sverige och USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 17: Inplacering av IFRS, U.S. GAAP, OECDs riktlinjer för internprissättning samt nationella regler 

i Sverige och USA  

 

Enligt vår studie påverkar nationella redovisningstraditioner, avseende om redovisningen 

bygger på regler eller principer, implementeringen av internationella skatteregler. Det blir 

tydligt då vår studie visar att OECDs riktlinjer för internprissättning är ett principbaserat 

regelverk. Vidare har vi fastställt att redovisningen i Sverige bygger på principbaserade 
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regelverk. Vår slutsats är således att det är naturligt att i svensk lagreglering implementera ett 

principbaserat regelverk, så som OECDs riktlinjer, utan justeringar. I USA, där redovisningen 

bygger på regelbaserade regelverk, har däremot OECDs riktlinjer för internprissättning inte 

implementerats på något område i nationell lagstiftning. Vår studie visar att i USA utformas 

istället reglerna kring internprissättning på ett regelbaserat vis. Sammantaget visar detta att 

nationella redovisningstraditioner i hög utsträckning påverkar implementeringen av 

internationella skatteregler. 
 

 Studiens teoretiska och praktiska bidrag 

 

Vår studie bidrar till en mer nyanserad bild av klassificeringen av redovisningsregler som 

princip- eller regelbaserade. Studien visar även att denna klassificering går att finna i 

skattemässiga regelverk och således att indelningen i regler och principer både är aktuell och 

relevant. Vidare bidrar studien med att fastställa hur redovisningstradition, avseende om 

redovisningen bygger på regler eller principer, påverkar implementeringen av internationella 

skatteregler. Därmed ger studien ökad förståelse på området för både praktiker men även för 

nationella skattemyndigheter och överstatliga normgivande organisationer. Det främst på två 

sätt; dels för att öka förståelsen för redovisningstraditions påverkan vid implementering av 

internationella ramverk och dels öka medvetenheten om redovisningstraditions påverkan då 

internationella ramverk ska utformas. Vidare bidrar studien med att presentera en 

utvärderingsmodell och matris som i praktiken kan användas för att förstärka kunskap på 

området. 

 

 Förslag till framtida forskning 

 

Vi anser att det utifrån vår studie uppkommit ett flertal aspekter som kan vara föremål för 

fortsatt forskning. Det hade exempelvis varit intressant att utifrån studiens modell och matris 

undersöka fler länders regelverk kring internprissättning. Det för att se om liknande slutsatser 

kan dras. Vidare hade det varit intressant att studera andra skattemässiga regelverk. Det för att 

se om man kan identifiera samma koppling mellan redovisningstradition, avseende om 

redovisningen bygger på regler eller principer, och implementering av skattemässiga regelverk 

annat än de gällande internprissättning. Detta sammantaget skulle skapa en mer komplett bild 

av hur redovisningstradition påverkar skattemässiga regler. Vidare skulle mer generella 

slutsatser på området kunna dras.  
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Bilaga 1 - OECDs riktlinjer för internprissättning 
 

 

1. Operativ vägledning 

 

1.1 Vägledande exempel 

 
Reference 12 - 0,03% Coverage 
 
Company A of an MNE group agrees with company B of the same MNE group to carry out contract 
research for company B. All risks of a failure of the research are born by company B. This company 
also owns all the intangibles developed through the research and therefore has also the profit chances 
resulting from the research. This is a typical setup for applying a cost plus method. All costs for the 
research, which the associated parties have agreed upon, have to be compensated. The additional 
cost plus may reflect how innovative and complex the research carried out is. 

 

2. Bright-lines 

 

2.1 Spann av siffror 

 
Reference 1 - 0,01% Coverage 
 
Experience to date has shown that a MAP APA might, on average, last for 3-5 years. 

 

3. Detaljerat 

 

3.1 Exempel uppräkning  

 
Reference 5 - 0, 04% Coverage 
 
Over the duration of the CCA term, the following information could be useful:  
a) Any change to the arrangement (e.g. in terms, participants, subject activity), and the consequences 
of such change;  
b) A comparison between projections used to determine expected benefits from the CCA activity with 
the actual results (however, regard should be had to paragraph 3.74); and  
c) The annual expenditure incurred in conducting the CCA activity, the form and value of each 
participant’s contributions made during the CCA’s term, and a detailed description of how the value of 
contributions is determined and how accounting principles are applied consistently to all participants in 
determining expenditures and the value of contributions. 

 

4. Extensionell definition 

 

4.1 Exempel Extensionell definition 

 
Reference 10 - 0,05% Coverage 
 
In order for a Berry ratio to be appropriate to test the remuneration of a controlled transaction (e.g. 
consisting in the distribution of products), it is necessary that:  
• The value of the functions performed in the controlled transaction (taking account of assets used and 
risks assumed) is proportional to the operating expenses,  
• The value of the functions performed in the controlled transaction (taking account of assets used and 
risks assumed) is not materially affected by the value of the products distributed, i.e. it is not 
proportional to sales, and  
• The taxpayer does not perform, in the controlled transactions, any other significant function (e.g. 
manufacturing function) that should be remunerated using another method or financial indicator. 

 



 

 

 

5. Intensionell definition 

 

5.1 Exempel Intensionell definition 

 
Reference 31 - 0,01% Coverage 
 
In these Guidelines, “profit potential” means “expected future profits”. 

 

6. Tolkningsbart 

 

6.1 Vaga definitioner  
 
Reference 6 - 0,01% Coverage 
 
should be adopted as widely as possible 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 - USA Treas. Reg. 1.482 
 

 

1. Operativ vägledning 

 

1.1 Vägledande exempel 

 
Reference 6 - 2,28% Coverage 
 
Example 6. Contractual terms imputed from economic substance.  
(i) Company X is a member of a controlled group that has been in operation in the pharmaceutical 
sector for many years. In years 1 through 4, Company X undertakes research and development 
activities. As a result of those activities, Company X developed a compound that may be more 
effective than existing medications in the treatment of certain conditions.  
(ii) Company Y is acquired in year 4 by the controlled group that includes Company X. Once Company 
Y is acquired, Company X makes available to Company Y a large amount of technical data concerning 
the new compound, which Company Y uses to register patent rights with respect to the compound in 
several jurisdictions, making Company Y the legal owner of such patents. Company Y then enters into 
licensing agreements with group members that afford Company Y 100% of the premium return 
attributable to use of the intangible property by its subsidiaries.  
(iii) In determining whether an allocation is appropriate in year 4, the Commissioner may consider the 
economic substance of the arrangements between Company X and Company Y, and the parties' 
course of conduct throughout their relationship. Based on this analysis, the Commissioner determines 
that it is unlikely that an uncontrolled taxpayer operating at arm's length would make available the 
results of its research and development or perform services that resulted in transfer of valuable know 
how to another party unless it received contemporaneous compensation or otherwise had a 
reasonable anticipation of receiving a future benefit from those activities. In this case, Company X's 
undertaking the research and development activities and then providing technical data and know-how 
to Company Y in year 4 is inconsistent with the registration and subsequent exploitation of the patent 
by Company Y. Therefore, the Commissioner may impute one or more agreements between Company 
X and Company Y consistent with the economic substance of their course of conduct, which would 
afford Company X an appropriate portion of the premium return from the patent rights. For example, 
the Commissioner may impute a separate services agreement that affords Company X contingent-
payment compensation for its services in year 4 for the benefit of Company Y, consisting of making 
available to Company Y technical data, know-how, and other fruits of research and development 
conducted in previous years. These services benefited Company Y by giving rise to and contributing to 
the value of the patent rights that were ultimately registered by Company Y. In the alternative, the 
Commissioner may impute a transfer of patentable intangible property rights from Company X to 
Company Y immediately preceding the registration of patent rights by Company Y. The taxpayer may 
present additional facts that could indicate which of these or other alternative agreements best reflects 
the economic substance of the underlying transactions, consistent with the parties' course of conduct 
in the particular case.  
(iii) Risk  
(A) Comparability. Determining the degree of comparability between controlled and uncontrolled 
transactions requires a comparison of the significant risks that could affect the prices that would be 
charged or paid, or the profit that would be earned, in the two transactions. Relevant risks to consider 
include—  
(1) Market risks, including fluctuations in cost, demand, pricing, and inventory levels; (2) Risks 
associated with the success or failure of research and development activities;  
(3) Financial risks, including fluctuations in foreign currency rates of exchange and interest rates; (4) 
Credit and collection risks; (5) Product liability risks; and (6) General business risks related to the 
ownership of property, plant, and equipment.  
(B) Identification of taxpayer that bears risk. In general, the determination of which controlled taxpayer 
bears a particular risk will be made in accordance with the provisions of § 1.4821(d)(3)(ii)(B) 
(Identifying contractual terms). Thus, the allocation of risks specified or implied by the taxpayer's 
contractual terms will generally be respected if it is consistent with the economic substance of the 
transaction. An allocation of risk between controlled taxpayers after the outcome of such risk is known 
or reasonably knowable lacks economic substance. In considering the economic substance of the 
transaction, the following facts are relevant—  



 

 

 

(1) Whether the pattern of the controlled taxpayer's conduct over time is consistent with the purported 
allocation of risk between the controlled taxpayers; or where the pattern is changed, whether the 
relevant contractual arrangements have been modified accordingly;  
(2) Whether a controlled taxpayer has the financial capacity to fund losses that might be expected to 
occur as the result of the assumption of a risk, or whether, at arm's length, another party to the 
controlled transaction would ultimately suffer the consequences of such losses; and  
(3) The extent to which each controlled taxpayer exercises managerial or operational control over the 
business activities that directly influence the amount of income or loss realized. In arm's length 
dealings, parties ordinarily bear a greater share of those risks over which they have relatively more 
control. 
 

2. Bright-lines 

 

2.1 Siffror 

 
Reference 2 - 0,01% Coverage 
 
50th percentile 
 

2.2 Spann av siffror 
 
 
Reference 1 - 0,05% Coverage 
 
Over 3 years but not over 9 years 
 

3. Detaljerat 

 

3.1 Exempel uppräkning 

 
Reference 3 - 0,25% Coverage 
 
Specific examples of factors that may be particularly relevant to application of this method include— 
(1) Quality of the services rendered; (2) Contractual terms (for example, scope and terms of warranties 
or guarantees regarding the services, volume, credit and payment terms, allocation of risks, including 
any contingent-payment terms and whether costs were incurred without a provision for current 
reimbursement); (3) Intangible property (if any) used in rendering the services; (4) Geographic market 
in which the services are rendered or received; (5) Risks borne (for example, costs incurred to render 
the services, without provision for current reimbursement); (6) Duration or quantitative measure of 
services rendered; (7) Collateral transactions or ongoing business relationships between the renderer 
and the recipient, including arrangement for the provision of tangible property in connection with the 
services; and (8) Alternatives realistically available to the renderer and the recipient. 

 

4. Extensionell definition 

 

4.1 Exempel Extensionell definition 
 
Reference 2 - 0,52% Coverage 
 
Indirect bases for measuring anticipated benefits from participation in a CSA include the following:  
(A) Units used, produced, or sold. Units of items used, produced, or sold by each controlled participant 
in the business activities in which cost shared intangibles are exploited may be used as an indirect 
basis for measuring its anticipated benefits. This basis of measurement will more reliably determine 
RAB shares to the extent that each controlled participant is expected to have a similar increase in net 
profit or decrease in net loss attributable to the cost shared intangibles per unit of the item or items 
used, produced, or sold. This circumstance is most likely to arise when the cost shared intangibles are 
exploited by the controlled participants in the use, production, or sale of substantially uniform items 
under similar economic conditions.  



 

 

 

(B) Sales. Sales by each controlled participant in the business activities in which cost shared 
intangibles are exploited may be used as an indirect basis for measuring its anticipated benefits. This 
basis of measurement will more reliably determine RAB shares to the extent that each controlled 
participant is expected to have a similar increase in net profit or decrease in net loss attributable to 
cost shared intangibles per dollar of sales. This circumstance is most likely to arise if the costs of 
exploiting cost shared intangibles are not substantial relative to the revenues generated, or if the 
principal effect of using cost shared intangibles is to increase the controlled participants' revenues (for 
example, through a price premium on the products they sell) without affecting their costs substantially. 
Sales by each controlled participant are unlikely to provide a reliable basis for measuring RAB shares 
unless each controlled participant operates at the same market level (for example, manufacturing, 
distribution, etc.).  
(C) Operating profit. Operating profit of each controlled participant from the activities in which cost 
shared intangibles are exploited, as determined before any expense (including amortization) on 
account of IDCs, may be used as an indirect basis for measuring anticipated benefits. This basis of 
measurement will more reliably determine RAB shares to the extent that such profit is largely 
attributable to the use of cost shared intangibles, or if the share of profits attributable to the use of cost 
shared intangibles is expected to be similar for each controlled participant. This circumstance is most 
likely to arise when cost shared intangibles are closely associated with the activity that generates the 
profit and the activity could not be carried on or would generate little profit without use of those 
intangibles.  
(D) Other bases for measuring anticipated benefits. Other bases for measuring anticipated benefits 
may in some circumstances be appropriate, but only to the extent that there is expected to be a 
reasonably identifiable relationship between the basis of measurement used and additional revenue 
generated or net costs saved by the use of cost shared intangibles. For example, a division of costs 
based on employee compensation would be considered unreliable unless there were a relationship 
between the amount of compensation and the expected additional revenue generated or net costs 
saved by the controlled participants from using the cost shared intangibles. 
 

5. Intensionell definition 
 

5.1 Exempel Intensionell definition 
 
Reference 4 - 0,02% Coverage 
 
Licensing payments means payments pursuant to the licensing obligations under the licensing 
alternative. 
  



 

 

 

Bilaga 3 - USA Treas. Reg. 1.6662-6  
 

 

1. Operativ vägledning 

 

1.1 Vägledande exempel 

 
Reference 11 - 1,21% Coverage 
 
Example.  
The Internal Revenue Service makes a section 482 adjustment of six million dollars in taxable year 1, 
no portion of which is excluded under paragraph (d) of this section. The taxpayer's income tax return 
for year 1 reported a loss of three million dollars, which was carried to taxpayer's year 2 income tax 
return and used to reduce income taxes otherwise due with respect to year 2. A determination is made 
that the six million dollar allocation constitutes a substantial valuation misstatement, and a penalty is 
imposed on the underpayment of tax in year 1 attributable to the substantial valuation misstatement 
and on the underpayment of tax in year 2 attributable to the disallowance of the net operating loss in 
year 2. For purposes of determining whether there is a substantial or gross valuation misstatement for 
year 2, the three million dollar reduction of the net operating loss will not be added to any section 482 
adjustments made with respect to year 2. 
 

2. Bright-lines 

 

2.1 Siffror 

 
Reference 9 - 0,03% Coverage 
 
lesser of 20 million dollars 
 

 
  



 

 

 

Bilaga 4 - Sverige SKVFS 2007:1 och SKV M 2007:25  
 
 

1. Operativ vägledning 

 

1.1 Vägledande exempel 
 
Reference 8 - 0,15% Coverage 
 
Exempel 1: A AB säljer produkten X till sitt utländska dotterbolag B till ett värde av 150 mnkr per år 
och produkten Y till sitt utländska dotterbolag C till ett värde av 75 mnkr per år. A AB säljer tillfälligtvis 
ett parti av produkten X till dotterbolaget C till ett värde av 100 000 kr. A AB behöver inte dokumentera 
den sistnämnda transaktionen. 
 

2. Bright-lines 

 

2.1 Siffror 
 
Reference 1 - 0,13% Coverage 
 
högst 630 prisbasbelopp 

 

3. Detaljerat 

 

3.1 Exempel uppräkning 

 
Reference 12 - 0,10% Coverage 
 
exempelvis om verksamheten är nyetablerad eller väletablerad, om verksamheten är i en 
expanderande fas, om det förekommit förändringar i ägarkretsen, fusioner, fissioner, större 
rationaliseringar eller andra omstruktureringar. 
 

4. Extensionell definition 
 

4.1 Exempel Extensionell definition 
 
Reference 2 - 0,54% Coverage 
 
Enligt 1 kap. 11 § ABL är ett aktiebolag moderbolag och en annan  
juridisk person dotterföretag, om aktiebolaget a. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga 
andelar i den juridiska personen,  
b. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra delägare i denna 
förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar,  
c. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av 
ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan, eller  
d. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att ensamt utöva ett bestämmande 
inflytande över denna på grund av avtal med den juridiska personen eller på grund av föreskrift i dess 
bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar. Vidare är en juridisk person dotterföretag 
till moderbolag, om ett annat dotterföretag till moderbolaget eller moderbolaget tillsammans med ett 
eller flera andra dotterföretag eller flera andra dotterföretag tillsammans uppfyller punkterna a–c ovan. 
Om ett dotterföretag äger andelar i en juridisk person och uppfyller villkoren i punkt d ovan är även 
denna andra juridiska person dotterföretag. 
 

5. Intensionell definition 
 

5.1 Exempel Intensionell definition 
 



 

 

 

Reference 5 - 0,64% Coverage 
 
interna transaktioner: internationella transaktioner mellan två  
eller flera företag inom en företagsgrupp, 
 
 

6. Tolkningsbart 

 

6.1 Vaga definitioner 
 
Reference 1 - 0,66% Coverage 
 
Dokumentationen behöver endast innehålla sådan information som behövs för en rimlig bedömning i 
dessa avseenden. 
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