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Förord 
 

Studien har bidragit med ny och intressant kunskap inom det valda området. Det har varit en 

rolig och intressant process som bidragit till denna uppsats. Vi vill ta oss tid och tacka vår 

handledare jur. dr. och universitetslektor i företagsekonomi Kjell Johansson för hans tid och 

engagemang genom hela uppsatsprocessen. Vi är tacksamma för allt stöd vi fått och för de råd 

du givit oss. Vi vill dessutom tacka de opponenter som bidragit med förslag och synvinklar 

för att ge vår uppsats högre kvalitet. Till sist vill vi ta oss tid och tacka våra fantastiska 

familjer som visat ett stort stöd under hela vår studietid på civilekonomprogrammet.  
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Abstract 
 

The world economy is in constant growth. As a result of the globalization of the economy, 

more multinational enterprises have established. In order to streamline and maximize profits 

within their organizations, multinational companies have exploited various countries tax 

bases. By moving their profits to tax havens or other countries with lower tax rates they 

achieve higher earnings for the business as a group. Which leads to that the tax bases in 

countries with high tax rates will be eroded. Because of this a need for a globally accepted 

standard on Transfer pricing arise. Organisation for Economic Co-oporation and 

Development has issued guidelines that acceding member states should follow which is 

known as Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Authorities. The 

OECD guidelines consist of nine chapters and address the key areas of Transfer pricing.  

 

This study aims to examine the Swedish and US laws and references to see if they are 

harmonized in the field of transfer pricing in regard with the OECD guidelines. To find out if 

the countries are harmonized within the region a comparative study has been select. In the 

study, a survey of Chapters 1, 2, 5, 8 of the OECD Guidelines were performed, which 

contains the arm's length principle, CCA, transfer pricing methods and documentation. In 

order to determine whether harmonization exists, a qualitative method has been used to study 

economic and legal literatures to lay the foundation for the final analysis of empirical data in 

the form of legal texts and references. 

 

This study has contributed to increased knowledge of how the OECD Guidelines are designed 

in the area. Through a deeper understanding of its design, it has given a glimpse of how the 

OECD guidelines affect the member countries design on their references and laws in the area 

of transfer pricing. Upon review of the OECDs guidelines of all the areas included in the 

study, an analysis has been carried out to see how these are implemented in the two member 

states that are selected in this thesis. The study has also contributed to a better understanding 

of how the Swedish and American references and legislation are implemented in the field. 

 

The thesis results in that harmonization exists between Sweden and the United States within 

the area of transfer pricing. By analyzing the laws and references great similarities have 

discernible in unity with the OECD guidelines. In the implementation of the study some 

diversity and differentiation in the design have been identified, but not sufficiently to affect 

our conclusion that there is harmonization between the United States and Sweden in unity 

with the OECD guidelines. 

This paper is hereinafter written in Swedish. 
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principle, CCA, transfer pricing methods, Transfer pricing documentation. 
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Sammanfattning 
 

Världsekonomin är i ständig tillväxt. Till följd av globaliseringen av ekonomin har allt fler 

multinationella koncerner etablerats. För att kunna effektivisera och vinstmaximera inom sina 

organisationer har multinationella bolag utnyttjat olika länders skattesystem. Det genom att 

förflytta sina vinster till skatteparadis eller andra länder med längre skatt för att på så vis 

uppnå ett högre resultat för koncernen i helhet. Det leder till att skattebaserna i länder med 

höga skattesatser eroderas. Av den anledningen har ett behov av en global accepterad standard 

rörande internprissättning uppkommit. Organisation for Economic Co-oporation and 

Development har gett ut riktlinjer som de anslutande medlemsländerna ska följa vilka går 

under namnet Transfer Pricing Gudelines For Multinational Enterprises And Tax Authorities. 

Riktlinjerna behandlar de viktigaste områdena inom internprissättning och består av totalt nio 

kapitel. 

 

Studien syftar till att undersöka om svensk respektive amerikansk lagstiftning och 

hänvisningar inom området internprissättning är harmoniserade. Detta med hänsyn till 

OECDs riktlinjer.  För att ta reda på om länderna är harmoniserade inom området har en 

komparativ studie genomförts. I uppsatsen har en undersökning av kapitel 1, 2, 5, 8 ur OECDs 

riktlinjer utförts, vilka berör armlängdsprincipen, CCA, prissättningsmetoder och 

dokumentation. För att kunna avgöra om harmonisering råder inom samtliga områden har en 

kvalitativ metod använts för att kunna studera ekonomisk och juridisk litteratur. Det för att 

kunna lägga grund till den slutgiltiga analysen av empiri i form av lagtext och hänvisningar.  

 

Studien har bidragit med ökad kunskap för hur OECDs riktlinjer är utformade inom området. 

Genom djupare förståelse för dess utformning har det bidragit med en inblick i hur OECDs 

riktlinjer påverkar medlemsländernas utformning av sina hänvisningar och lagstiftningar inom 

internprissättning. Vid granskning av OECDs utformning inom samtliga områden som tas 

med i studien har en analys kunnat genomföras för att se hur dessa implementerats inom de 

två medlemsländerna som är utvalda i studien. Studien har dessutom bidragit med en ökad 

förståelse för hur de svenska respektive amerikanska hänvisningarna och lagstiftningarna ser 

ut inom området.  

 

Uppsatsen resulterar i att harmonisering råder mellan Sverige och USA inom området 

internprissättning. Genom analysering av lagar och hänvisningar har stora likheter kunnat 

urskiljas i enighet med OECDs riktlinjer. Vid genomförandet av studien har viss olikhet och 

differentiering i utformandet kunnat identifieras men inte i tillräckligt stor utsträckning för att 

kunna påverka vår slutsats om att det råder harmonisering mellan Sverige och USA i enighet 

med OECD.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Internprissättning, Sverige, USA, Harmonisering, OECD, Riktlinjer, 

armlängdsprincipen, CCA, prissättningsmetoder, dokumentationskrav.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

 

Den ökade etableringen av multinationella bolag har sin grund i den ökande globaliseringen 

av världsekonomin. Allt eftersom fler multinationella bolag skapats har samtidigt de 

gränsöverskridande transaktionerna kommit att öka mellan bolag i intressegemenskap. Dessa 

så kallade interna transaktioner involverar ämnet internprissättning
1
 (Yao 2013, s. 1). 

Internprissättning beskrivs som det pris som ges alternativt den värdering som sker på 

produkter, tillgångar samt finansiella instrument som förflyttas internt inom en koncern 

(Hunter, Herr & Heyland 2015, s. 75; Ilie 2014, s. 9; Ulmer, Ethridge & Marsh 2013, s. 359).   

 

Till en början handlade internprissättning enbart om det pris som sattes på transaktioner som 

utfördes inom ett enskilt företag. Idag sker globalisering av bolag som sträcker sig över 

nationsgränserna och skapar nya dotterbolag vilket gjort att den interna prissättningen har fått 

en helt ny dimension och betydelse. I samband med företag som agerar på internationell nivå 

har internprissättning av den anledningen blivit ett mer komplext och betydligt bredare 

begrepp inom dagens moderna företagsklimat (Krtalic & Setic 2013, s. 443).  För att den 

globala vinsten ska maximeras inom koncernen anses de interna transaktionerna som en viktig 

del för att uppnå detta mål (Yao 2013, s. 1). De interna transaktionerna kan ske både mellan 

moderbolag och dotterbolag samt mellan dotterbolagen (Eden & Smith 2001, s. 4; Yao 2013, 

s. 1). Enligt Arvidsson (1990, s. 15) försöker en multinationell koncern ta hänsyn till vad som 

gynnar koncernen i helhet och fokuserar inte på att vinstmaximera i något specifik bolag inom 

koncernen. Den prissättning som sker på de interna transaktionerna påverkar indirekt 

koncernens sammanlagda resultat. En multinationell koncern kan ta nytta av användningen av 

internprissättning för att på så vis kunna maximera koncernens totala resultat (Arvidsson 

1990, s. 15).  Internprissättning används för att maximera resultatet och minimera 

skattebördan på koncernen i helhet (Krtalic & Setic 2013, s. 443).  
 

Inom dagens företagsverksamhet anses internprissättning som ett av det mest aktuella och 

betydelsefulla området.  (Krtalic & Setic 2013, s. 443). Enligt Ilie (2014, s. 9) sker cirka 60 % 

av dagens världshandel mellan närstående bolag. Skattemyndigheter försöker ständigt öka 

vaksamheten av de skatter och avgifter som samlas in via multinationella bolags ekonomiska 

verksamhet. Det på grund av ökade gränsöverskridande transaktionerna som sker inom 

multinationella bolag. Vid de interna transaktioner är det därför av vikt att de multinationella 

bolagen sätter priser som är i enighet med en armlängds avstånd (Ilie 2014, s. 9).  

 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) publicerade år 1995 

direktiv som definierar internprissättning på internationell nivå för skatteförvaltningar och 

multinationella bolag (Krtalic & Setic 2013, s. 443). I den nionde artikeln i OECDs 

modellavtal beskrivs den så kallade Arm’s lenght priciple som innebär att man behandlar 

varje bolag inom en multinationell koncern som en egen enhet där de interna transaktionerna 

sker som om de vore mellan oberoende bolag (Hunter, Herr & Heyland 2015, s. 76). På så vis 

bör de interna priserna spegla den prissättning som sker i jämförbara transaktioner mellan 

oberoende bolag (Hunter, Herr & Heyland 2015, s. 76; Ulmer, Ethridge & Marsh 2013, s. 

                                                 
1
 I uppsatsen översätts transfer pricing till internprissättning.  
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360). Den så kallade armlängdsprincipen är vid intern prissättning ofta problematisk att 

tillämpa i praktiken trots att både OECDs riktlinjer och modellavtal förespråkar användning 

av principen. Det beror på att många bolag saknar jämförbara transaktioner (Bartelsman & 

Beetsma 2003, s. 2227).   

 

Vid användning av internprissättning kan en koncern förflytta vinsten från bolag som är 

verksamma inom länder med höga skattesatser till bolag som är verksamma i länder med 

lägre skatt (Krtalic & Setic 2013, s. 443). Det här möjliggörs genom att bolagen i en koncern 

är verksamma i olika jurisdiktioner och följer på så vis olika skattesystem (Eden & Smith 

2001, s. 6; Krtalic & Setic 2013, s. 443). Internprissättning kan användas som en möjlighet till 

att stimulera en maximering av koncernens totala resultat genom att minska skattetrycket. 

Internprissättning utgör ett av de viktigaste skatteproblem världen över då mer än två 

tredjedelar av världens internationella handel sker mellan multinationella bolag (Krtalic & 

Setic 2013, s. 443). 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

De gränsöverskridande transaktionerna inom koncerner har ökat betydlig till följd av den 

ökande globaliseringen av multinationella bolag (Yao 2013, s. 1). Av den anledningen har 

vaksamheten över de skatter och avgifter som samlas in via de multinationella bolagen fått 

ökat fokus utifrån skattemyndigheter. Den interna prissättningen ska vara i enlighet med 

marknadsmässiga priser, vilket definieras som en armslängds avstånd enligt OECD. För att 

undvika att multinationella bolag överför vinster från bolag som är etablerade i länder med 

höga skatter till länder med lägre skatt, ska den interna prissättningen vara i enlighet med en 

armslängds avstånd (Ilie 2014, s. 9).  

 

Samtidigt som den globala ekonomin växer världen över söker nationella skattemyndigheter 

effektiva tillvägagångssätt för att skydda sitt lands skattebas (Holtzman & Nagel 2014, s .57). 

Internprissättning anses beröva landets del av de skatter som härstammar från de 

multinationella bolagen enligt skattemyndigheter (Yao 2013, s. 1). Genom att förflytta vinster 

mellan olika enheter anser skattemyndigheter att multinationella bolag utnyttjar 

internprissättning. Av den anledningen arbetar skattemyndigheter ständigt med att strama åt 

regler inom området för att undvika att gå mista om skatteintäkter samt för att förhindra 

förvridning av begreppet. Skattelagstiftning inom området anses som nödvändigt för att kunna 

maximera skatteintäkterna. För att kunna bedöma om de interna priserna anses som lämpliga 

har idag de flesta länder bestämmelser och regler inom området (Yao 2013, s. 1). 

Skattereglering inom området internprissättning har utvecklats allt eftersom de multinationella 

bolagen etablerats. Om de interna priserna förmedlar rätt värde på en transaktion mellan två 

bolag i intressegemenskap avgör skattemyndigheter (Krtalic & Setic 2013, s. 444). För att 

kunna göra en unik behandling för hur internprissättning ska övervakas, styras och definieras 

globalt, följer de flesta länder OECDs riktlinjer och flertalet har dessutom lagstiftade regler 

inom området (Krtalic & Setic 2013, s. 444).  

 

Hunter, Herr och Heyland (2015, s. 75) påvisar att det finns komplikationer med OECDs 

riktlinjer. Det lämnas ett visst utrymme för rimlig tolkning då en tillämpning av den så kallade 

armlängdsprincipen inte alltid kan tillämpas med full precision. Samtidigt som 

skattemyndigheter följer skatteregler lämnas ett visst utrymme för multinationella bolag att 

använda tolkningsutrymmet för att öka vinster och aktieägarvärdet, genom att strukturera sina 

interna transaktioner. Om företags strategier inom området inte anses som hållbara kan det 
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uppstå tvister med skattemyndigheter och i vissa fall skattebetalare (Hunter, Herr & Heyland 

2015, s. 75). 

 

Fler företag har på senare tid blivit allt mer intresserade av ämnet. Av den anledningen har 

skattemyndigheter försökt påvisa sin medvetenhet om de står inför ett nytt problem genom att 

säkerställa rättsliga lagar och regler inom området. Regler om internprissättning har kommit 

att bli mer avancerade än endast en teoretisk ansats i de flesta länder. Idag måste bolag som 

använder sig av internprissättning både motivera den interna prissättningen samt visa att de är 

i enlighet med marknadspriser (Ilie 2014, s. 9). Lagstiftning om internprissättning har under 

det senaste årtiondet fått stor spridning. Från att endast vara två stycken länder år 1994 som 

hade lagstiftning om internprissättning, USA och Australien, hade år 2009 över 49 länder 

implementerat lagstiftning gällande internprissättning. De flesta av OECDs medlemsländer 

har lagstiftning inom området. Av denna anledning anses internprissättning som en av de 

viktigaste skattefrågorna internationellt (Adams & Drtina 2010, s. 24). Internprissättning 

anses vara det viktigaste problemet som både multinationella bolag och skattemyndigheter 

står inför då komplexiteten på området är stor (Ilie 2014, s. 9). 

 

1.2.1 Problemformulering  

 

I problemdiskussionen ovan redogörs för den problematik som råder inom området 

internprissättning. OECD har lyft fram riktlinjer som ska hjälpa multinationella bolag att ge 

vägledning vid användning av internprissättning. Trots att de flesta länder inom OECD har 

hänvisning och lagstiftning inom området finns det rum för egen tolkning inom riktlinjerna. 

Av den anledningen kan det vara intressant att se hur dessa hänvisningar och lagstiftningar 

harmoniserar mellan Sverige och USA som båda är medlemsländer i OECD.   

 

1.3 Forskningsfrågor  

 

Vår problemdiskussion mynnar ut i tre forskningsfrågor vilka är centrala för att kunna 

genomföra en övergripande komparativ studie. 
 

 Hur är lagstiftning och hänvisningar utformade inom svensk internprissättning?  

 

 Hur är lagstiftning och hänvisningar utformade inom amerikansk internprissättning? 

 

 Råder harmonisering mellan svensk och amerikansk internprissättning enligt OECDs 

riktlinjer?  

 

1.4 Syfte 

 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur de svenska och amerikanska hänvisningarna och 

lagstiftningarna avseende internprissättning är utformade i respektive land. Vidare är syftet att 

genomföra en komparativ studie för att se om de två medlemsländerna i OECD harmoniserar 

inom området enligt OECDs riktlinjer.  
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1.5 Avgränsning  

 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur de svenska respektive amerikanska hänvisningar och 

lagstiftningar harmoniserar inom området internprissättning. Eftersom syftet med studien är 

brett kommer det inte att genomföras en djupgående analys inom hela området som berör 

både hänvisningar och lagstiftningar. I uppsatsen kommer istället en väl genomförd analys 

inom utvalda områden att tas upp. Fokus är lagt på kapitel 1,2, 5 och 8 inom OECDs riktlinjer 

som ansågs som intressanta områden att studera och analysera. Målet med uppsatsens 

komparativa studie är att ge en övergripande beskrivning i hur de svenska och amerikanska 

hänvisningarna och lagar harmoniserar utifrån OECDs riktlinjer. Samtliga analyser kommer 

av den anledningen inte ge specifik beskrivning av hela området inom respektive land. Fokus 

är lagt på att genomföra en övergripande analys där de märkvärda skillnaderna respektive 

likheterna kommer att tas upp. I uppsatsen kommer en jämförelse göras mellan Sverige och 

USA för att ta reda på hur de harmoniserar inom området internprissättning då de både är 

medlemsländer i OECD och bör följa deras riktlinjer.  

 

Eftersom internprissättning endast återfinns inom de bolag som är koncerner kommer det 

enbart användas information som berör koncernbolag för att vi skall kunna tillämpa vår 

studie. Vi har valt att endast fokusera på de två ovan nämnda länderna för att de både anses 

vara av intresse. Sverige för att det är vårt hemland och det land som vi har mest kunskap om 

och USA eftersom det tillhör en av Sveriges viktigaste handelspartners (Svensson, 2013). 

Enligt Eden, Dacin & Wan (2001, s. 7) har dessutom USA varit det land som varit de mest 

aktiva innovatörerna och utvecklarna inom området internprissättning i världen.  

 

1.6 Ämnets relevans 

 

Hunter, Herr och Heyland (2015, s. 75) beskriver internprissättning som ett aktuellt ämne som 

har fått ökad fokus. Handel mellan koncernbolag är idag betydelsefull för dagens världshandel 

och utgör cirka 60 % enligt OECD. Enligt Skatteverket (2013) har den ökade globaliseringen 

gjort att fler multinationella koncerner etablerats. En stor del av dagens världshandel sker 

genom transaktioner mellan koncernbolag. Inom skatterätten har internprissättning på så vis 

blivit ett allt mer uppmärksammat område under de senaste decennierna. I enlighet med 

KPMG (2016) har internprissättning kommit att bli en av de viktigaste frågorna inom 

skatteområdet för bolag som är verksamma internationellt. Allt eftersom den globala 

ekonomin växer söker flera nationella skattemyndigheter mer effektiva sätt för att kunna 

skydda sina skattebaser (Holtzman & Nagel 2014, s. 57). 

 

1.7 Disposition  

 

Uppsatsens kommande kapitel disponeras på följande sätt. I det andra kapitlet redogörs för 

uppsatsens metod. Det sker en beskrivning av forskningsansats och forskningsmetod samt en 

motivering till den komparativa studien. Därefter sker en redogörelse för studiens 

genomförande. I kapitel två beskrivs de informationskällor som använts och ett avsnitt som 

berör källkritik. Slutligen sker en reflektion över studiens tillförlitlighet och en etisk reflektion 

över det valda ämnet. Uppsatsens tredje kapitel innehåller en referensram som har som syfte 

att utgöra ett analysverktyg vid analys av studiens empiri. Vidare syftar kapitlet till att bidra 

med en förståelse till läsaren för det valda ämnet. I kapitlet sker en beskrivning av OECD och 
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dess riktlinjer inom området internprissättning. Därefter sker en redogörelse för hur 

internprissättningen ser ut i Sverige och USA.  I det fjärde kapitlet redogörs för den empiri 

och analys som berör de valda områden som lyfts fram i uppsatsens tredje kapitel. Vi har valt 

att disponera empiri och analys i samma kapitel för att underlätta för läsaren och för att 

minimera upprepning. I det femte kapitlet sker en redogörelse för den slutsats som 

framkommit av studien. Slutligen sker förslag till vidare forskning inom området samt en 

beskrivning för de teoretiska och praktiska bidrag som studien medfört. I figuren nedan 

redogörs för de fem kapitel som ingår i studien.  

 

 
Figur 1. Studiens disposition  
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2 Metod  

2.1 Inledning  

 

I följande kapitel genomförs en beskrivning av hur uppsatsens metod har sett ut. Det sker en 

redogörelse för val av forskningsansats och forskningsmetod med hänsyn till studiens syfte.  

Det sker dessutom en beskrivning av uppsatsens tillvägagångssätt samt för de 

informationskällor som använts i studien. Slutligen förs en kritisk diskussion om studiens 

tillförlitlighet samt en etisk reflektion över det valda ämnet.  

 

2.2 Forskningsansats 

 

Enligt Jacobsen (2002, s. 34) råder det oenigheter inom metodikens område gällande vilken 

strategi som är bäst lämpad vid informationsinsamling.  De två ansatserna kallas deduktiv och 

induktiv strategi.  Den deduktiva strategin karaktäriseras av att gå från teori till empiri. Det 

innebär att man börjar med att skapa sig en egen uppfattning av hur verkligheten ser ut genom 

att ta del av tidigare teorier och empiriska experiment inom området. Därefter samlas empiri 

in för att ta reda på om ens teori överensstämmer med verkligheten (Jacobsen 2002, s. 34). 

Till skillnad från deduktiv strategi finns induktiv strategi som istället bygger på att gå från 

empiri till teori. Det innebär att en forskare börjar med att samla in empiri utan några 

teoretiska förväntningar och därefter formuleras teorierna. Den här typen av strategi 

förknippas vanligtvis med grundad teori som beskriver att de teorier som skapas skall grundas 

på observationer (Jacobsen 2002, s. 35).  

 

Studiens forskningsansats kan antas vara av induktiv karaktär eftersom empiri har samlats in 

för att sedan kunna skapa teori. Det utfös en så kallad grundad teori eftersom de teorier som 

lyfts fram i uppsatsen härleder från observationer inom området. Tidigare erfarenheter inom 

ekonomiområdet, som härleder från fyra års studier på Högskolan i Borås, har lagt grund för 

ämnesvalet till uppsatsen. Av den anledningen finns det motiv till att se inslag av den 

deduktiva strategin i uppsatsen. Bryman och Bell (2015, s. 27) talar om en tredje strategi, 

abduktiv som innebär en kombination av både induktiv och deduktiv strategi. Vilken speglar 

studiens forskningsansats bra eftersom den innehåller inslag av både induktiv och deduktiv 

strategi. Enligt vår uppfattning är allt relativt, uppsatsen består varken helt av en deduktiv 

eller en induktiv karaktär. Vår bedömning är av den anledningen att den strategi som ligger 

närmst vår studies forskningsansats är abduktiv strategi.  

 

2.3 Forskningsmetod 

 

I flera samhällsvetenskapliga metodböcker lyfts kvantitativ och kvalitativ metod fram. Vid 

genomförandet av en empirisk undersökning måste det beslutas om de ska användas en 

kvantitativ eller en kvalitativ metod, alternativt kombinera de båda (Justensen & Mik-Meyer 

2011, s. 12). Vid användning av en kvantitativ metod innebär det att materialet som framställs 

bygger på tal eller siffror, vilket betyder att de kan behandlas och beräknas kvantitativt 

(Justensen & Mik-Meyer 2011, s. 12). Kvalitativa metoder strävar efter att presentera en 

tolkning som leder till ökad förståelse. De används för att redogöra för olika fenomen i deras 

kontext (Justensen & Mik-Meyer 2011, s. 13) 
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För att kunna få en övergripande bild samt en bättre förståelse för det empiriska materialet bör 

en kvalitativ metod användas eftersom den anses ge en bättre bild av verkligheten, det vill 

säga att den är mer neutralistisk (Bryman & Bell 2015, s. 633). Uppsatsen syftar till att 

redogöra för svensk respektive amerikansk internprissättning samt hur dessa harmoniserar 

enligt OECDs riktlinjer. Av den anledning har en kvalitativ metod använts då den ansågs som 

bäst lämpad för att kunna besvara studiens syfte.  

 

I uppsatsen har ingen kvantitativ undersökning gjorts då det inte fanns något behov för att 

kunna genomföra studien. Det har därför inte heller gjorts någon typ av kvantifiering av det 

insamlade materialet. Inga intervjuer har ägt rum då det ansågs som att de inte kunde bidra 

med någon ökad förståelse för studien.  

 

2.4 Forskningsdesign 

 

Syftet med studien är att genomföra en jämförelse mellan den svenska och den amerikanska 

tillämpningen av OECDs riktlinjer gällande internprissättning. Metoden för studien bör därför 

vara av komparativ karaktär. Enligt Korling och Zamboni (2013, s.141) bygger en komparativ 

metod på att genom jämförelser av lagar och vetenskaplig forskning komma fram till 

skillnader och likheter i materialet. Uppsatsen bygger på tidigare studier och forskning samt 

respektive lands hänvisningar och lagar inom området. Studien kommer till en början att söka 

information för varje land enskilt för att kunna klargöra konkret hur de ser ut i respektive 

land. Därefter kommer en komparativ studie att genomföras för att kunna lyfta fram likheter 

och olikheter som existerar mellan de två medlemsländerna. Till sist kommer det ske en 

jämförelse mellan de svenska och amerikanska hänvisningarna och lagarna för att se om de 

harmoniserar inom området utifrån OECDs riktlinjer.   

 

2.5 Studiens genomförande  

 

Tidigare erfarenheter inom både ekonomiska och juridiska studier har legat till grund för 

uppsatsens genomförande. Via de tidigare studierna kom vi i kontakt med ämnet, 

internprissättning och det kom snabbt att intressera oss båda. Vid val av ämne för att utforma 

uppsatsen var vi båda överens om vilket område som vi ville undersöka. Enligt Hunter, Herr 

och Heyland (2015, s. 75) anses internprissättning som ett aktuellt ämne som har fått ökad 

fokus och utgör idag cirka 60 % av dagens världshandel. Vilket ytterligare motiverade 

ämnesvalet vid utformandet av uppsatsen.  

 

Med hjälp av tidigare studier på området fanns en viss medvetenhet om vad ämnet handlade 

om. Denna kunskap har varit till stor hjälp vid planeringen och utformningen av denna 

uppsats. Med hjälp av databasen Summon och ABI/INFORM Complete, som är en databas 

med fulltext inom ekonomi, samlades relevant information in för att få en övergripande bild. 

Utifrån denna information skapades sedan det avsnitt som redogörs för i första kapitlet i 

uppsatsen, det vill säga den allmänna genomgången av ämnet och problemdiskussionen. 

Genom att därefter konkretisera problemdiskussionen i en problemformulering kunde sedan 

de tre forskningsfrågorna formuleras som är centrala i uppsatsen. Via den tidigare 

informationsinsamlingen kunde dessutom uppsatsens syfte formuleras. Ämnets relevans 

grundar sig likt de andra avsnitten i kapitlet på information som är hämtad utifrån de ovan 

nämnda databaser.  
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Efter att ha redogjort för studiens syfte och forskningsfrågor kunde fokus övergå till vilken 

typ av metod som skulle användas i studien. Med hjälp av litteratur inom området 

forskningsmetodik, skapades en förståelse för vilken metod och studie som skulle passa denna 

uppsats. Eftersom syftet med studien är att undersöka hur de svenska och amerikanska 

lagstiftningarna och hänvisningar harmoniserar utifrån OECDs riktlinjer valdes en kvalitativ 

metod. Det eftersom det handlar om att undersöka uppbyggnad av lagtexter och hänvisningar 

som definieras i textform. För att kunna besvara studiens syfte, som handlar om att genomföra 

en jämförelse mellan två medlemsländer i OECD, genomfördes en komparativ studie som lagt 

grunden till studiens analys.  

 

Information har hämtats från vetenskapliga artiklar, avhandlingar, lagrum och övrig litteratur 

som använts för att kunna skapa uppsatsens tredje kapitel. Kapitlet berör uppsatsens 

referensram och utgör det analysverktyg som sedan används i uppsatsens fjärde kapitel. I 

uppsatsens fjärde kapitel sker en redogörelse för de lagtexter och hänvisningar inom 

respektive land som utgör studiens empiri. Utifrån den insamlade informationen som redogörs 

i referensramen genomfördes sedan en analys av den empiri som samlats in. I analysen sker 

en komparativ studie mellan svenska och amerikanska lagrum och hänvisningarna, för att se 

hur dessa harmoniserar med hänsyn till OECDs riktlinjer. Därefter sker en redogörelse för de 

slutsatser som studien bidragit med. Till sist genomförs en egen reflektion som avslutas med 

ett avsnitt som berör vidare forskning.  

 

Empirin har använts vid utförandet av den komparativa studien och lagt grunden till den 

analys som genomförts och de slutsatser som dragits. Nedanstående modell visar på ett 

övergripande sätt hur vi angripit den empiri inom området och hur den komparativa studien 

genomförts.  

  

 
 

Figur 2. Övergripande angreppssätt  

Modellen beskriver uppsatsens tillvägagångssätt. Studien syftar till att genomföra en komparativ studie mellan 

Sverige och USA inom området internprissättning. Detta med hänsyn till OECD:s påverkan på området. 

 

2.6 Datainsamling  

 

Nedan sker en redogörelse för de informationskällor som använts i studien. Det görs en 

beskrivning av vad som definierar primär- respektive sekundärdata och vilken typ av 

information som använts genomgående i hela uppsatsen.  



 

 - 9 - 

2.6.1 Primärdata 

 

När en forskare samlar in upplysningar för första gången är det så kallad primärdata. Det vill 

säga att man går direkt till källan av informationen genom att använda metoder som 

frågeformulär, intervjuer och observationer (Jacobsen 2002, s. 152). I denna uppsats används 

det inte information från primärdata för att framställa innehållet. Då uppsatsen bygger på att 

genomföra en komparativ studie för att se hur de svenska respektive amerikanska lagar och 

hänvisningar inom internprissättning harmoniserar. Av den anledningen har det beslutats att 

det inte bidrar till någon större förståelse av ämnet av att genomför intervjuer, 

enkätundersökningar eller dylikt.  

 

Uppsatsen går in på ett delvis konfidentiellt område inom koncernbolag som gör att det kan 

vara svårt att få tillgång till betydande information av primärdata. Eftersom syftet med 

uppsatsen är att ge en övergripande förståelse för hur harmoniseringen ser ut mellan Sverige 

och USA anses det inte vara väsentligt för att kunna genomföra en tillförlitlig studie.  

 

2.6.2 Sekundärdata 

 

Sekundärdata innebär att man använder sig av tidigare insamlad information, det vill säga 

information som redan är framtagen av någon annan (Jacobsen 2002, s. 153). Genomgående i 

hela uppsatsen är informationen hämtad genom sekundärdata. Uppsatsen bygger enbart på 

information som någon annan författare tidigare tagit fram. Samtlig information har tagits 

fram med hjälp av tidigare studier på området i form av vetenskapliga artiklar, ekonomiska 

och juridisk litteratur, avhandlingar samt hänvisningar och lagrum. Uppsatsen bygger till stor 

del på olika hänvisningar och lagar som vi anser vara av sekundär karaktär, trots att de 

innehåller drag av vad som karaktäriseras av primärdata. Det för att dem inte är framtagna för 

någon annan forskares specifika syfte.  

 

2.7 Studiens figurer och tabeller 

I studien förekommer både figurer och tabeller för att underlätta förståelsen för läsaren. Vi har 

valt att redogöra för en figur som visar hur vi genomfört vår studie för att på ett övergripande 

sätt kunna förstå vårt tillvägagångsätt. Det finns dessutom en figur som förklarar hur 

uppsatsens samtliga avsnitt är utformade för att kunna ge en beskrivning av hur samtliga 

kapitel ser ut. Dessa två figurer är egenskapade och endast med för att tydliggöra. I uppsatsen 

förekommer flest figurer i det avsnitt som berör OECDs prissättningsmetoder. Figurerna är till 

för att underlätta förståelsen och på ett pedagogiskt sätt redogöra för hur de olika 

prissättningsmetoderna fungerar för att komma fram till ett internpris som är i enighet med ett 

armlängdsavstånd. Samtliga metoder under detta avsnitt är modifieringar av Skatteverket och 

OECDs modeller.  

 

De tabeller som redogörs för i studien är likt figurerna till för att underlätta förståelsen och för 

att på ett så tydligt sätt som möjligt ge vägledning för läsaren. Samtliga tabeller som finns 

med i uppsatsens är skapade av oss själva.  

 

 



 

 - 10 - 

2.8 Studiens tillförlitlighet 

 

I kommande avsnitt sker en genomgång av studiens reliabilitet och validitet för att kunna 

motivera studiens tillförlitlighet. Dessutom sker en redogörelse för de två begreppens 

innebörd. 

2.8.1 Reliabilitet 

 

Reliabiliteten beskriver användbarheten och pålitligheten av den måttenhet och det 

mätinstrument som använts (Ejvegård 2009, s.77). Reliabilitet handlar om att resultatet av en 

studie skall vara den samma vid upprepade mätningar. Problem med reliabilitet är vanligtvis 

förknippade med kvantitativa studier (Bryman & Bell 2015, s. 49). På grund av det som 

nämns ovan bör en kvalitativ metod, som används i denna uppsats, anses som mer tillförlitlig. 

Hänsyn bör tas till att allt material som är insamlat i denna kvalitativa studie kan komma att 

förändras över tid och rum.  

 

För att på bästa sätt kunna säkerställa reliabiliteten i uppsatsen har det endast använts källor 

som anses som tillförlitliga. Uppsatsen är uppbyggd av vetenskapliga artiklar som är peer-

reviewed i den mån det varit möjligt. Att en artikel är peer-reviewed innebär att de är 

förhandsgranskade tryckta litterära verk inom området, statliga myndigheter, väl refererade 

internationella revisionsbyråer samt lagrum. Att använda källor av denna karaktär minskar 

möjligheten för egen tolkning som kan komma att påverka kvalitén i uppsatsen. För att på 

bästa möjliga sätt öka studiens pålitlighet redogörs en tydlig förklaring av hur vi gått tillväga 

vid utformandet av uppsatsen.  

 

2.8.2 Validitet 

 

Validitet avser i vilken omfattning forskaren verkligen mäter det som är tänkt att mätas eller 

beskrivas (Ejvegård 2009, s. 80). Enligt Bryman och Bell (2015, s. 400) kan validitet delas 

upp i extern respektive intern validitet. Extern validitet handlar om till vilken grad studiens 

resultat kan appliceras i en annan kontext. Till skillnad från extern validitet innebär intern 

validitet om hur undersökningen överensstämmer med verkligheten.  Det handlar om att 

forskarens syfte är i enighet med det som observerats (Bryman & Bell 2015, s. 400).  

 

För att ge studien så hög validitet som möjligt har området studerats överskådligt för att få en 

allomfattande förståelse för området. Därefter genomfördes en problemformulering som i sin 

tur mynnade ut i ett syfte samt tre forskningsfrågor. För att ytterligare kunna se till att studien 

håller en hög validitet har studiens syfte varit i centrum under hela insamlingsprocessen. Det 

för att inte frångå ämnets relevans. 

 

2.9 Metodreflektion 

 

Studiens syfte är att genomföra en jämförande studie mellan Sverige och USA inom området 

internprissättning. Av den anledningen har en komparativ studie genomförts för att kunna 

besvara studiens syfte. I uppsatsen har en kvalitativ forskningsmetod använts vid insamling 

och hantering av information. Det eftersom en kvantifiering av vår empiri inte ansetts som 

nödvändig då det hade ökat komplexiteten i det undersökta materialet. Bryman och Bell 
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(2015, s. 417) beskriver att kvalitativa metoder ger tillgång till djup och bred information 

medan kvantitativa metoder ger tillgång till hård och pålitlig data. En kvalitativ metod valdes 

för att få tillgång till så bred och djup information som möjligt. Valet av en kvalitativ 

forskningsmetod var självklar eftersom det är text som analyserats i vår studie och inte siffror. 

Hänsyn bör tas till att kvalitativa metoder vanligtvis ses som mindre pålitliga än kvantitativa 

metoder. Av den anledningen har samtliga källor som uppsatsens referensram bygger på, 

hämtats från pålitliga källor som till stor del är av vetenskaplig karaktär.  

 

2.10 Källkritik 

 

I studien grundas all information på offentliga dokument, kvalificerad litteratur samt 

webbplatser. Nedan redogörs för samtliga informationskällor och hur de behandlas i 

uppsatsen.  

 

2.10.1 Offentliga dokument  

 

Offentliga dokument utgörs enligt Friberg (2012, s. 51) av lagar, propositioner, författningar 

och standarder som framtagits av organisationer och myndigheter. Offentliga dokument finns 

i tvingande och rådgivande form (Friberg 2012, s. 51).  

 

Denna uppsats bygger till stor del på offentliga dokument i form av lagtexter, propositioner 

och standarder som är utgivna i Sverige. Eftersom uppsatsen syftar till att genomföra en 

komparativ studie mellan Sverige och USA har amerikanska lagrum också studerats för att 

kunna genomföra studien. Vid insamlingen av de amerikanska lagrum som empirin bygger på 

har hänvisning till Corwell University Law school använts då amerikanska Internal Revenue 

service (IRS) själva hänvisar till dem. Vid tolkning av lagar bör hänsyn tas till att det kan vara 

av äldre karaktär vilket gör att språket kan ha förändrats avseendevärt samt att det kan finns 

risk för egen tolkning. Eftersom det också tagits del av amerikanska lagrum som är 

förtecknade på engelska bör man ha i beaktandet att det finns en risk att de blir missvisande 

vid en översättning till svenska. Av den anledningen har vi valt att inte översätta de utdrag ur 

amerikanska lagstiftningen som utgör empirin. För att minska påverkan av egen tolkning vid 

översättning behålls de amerikanska lagtexterna på engelska. På så vis kan läsaren bilda sig en 

egen uppfattning om översättningen i analysen. För att kunna genomföra en så tillförlitlig 

studie som möjligt bygger uppsatsen också på offentliga dokument som givits ut av 

tillförlitliga organisationer och normgivande organ, som bland annat innefattar Skatteverket 

och OECD. Det för att vetenskaplig forskning på området är vag inom svensk 

internprissättning. Uppsatsen utgår från OECDs riktlinjer vilket gjort att vi valt att använda 

oss av information som publicerats av denna organisation för att kunna bidra med så hög 

tillförlitlighet som möjligt i studien.  

 

2.10.2 Kvalificerad litteratur  

 

All litteratur som används i uppsatsen har bedömts ha en hög trovärdighet. Genomgående i 

hela uppsatsen har ekonomisk och juridisk litteratur legat till grund för innehållet. Litteraturen 

som används i uppsatseten är läroböcker inom de båda områden samt andra litterära verk som 

används som komplement för att kunna sammanställa studien. För att kunna ge så trovärdig 
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och aktuell information som möjligt är samtliga verk från 2000-talet med vissa undantag då vi 

valt att ta med relevant information för att ge studien så hög kvalitet som möjligt.   

 

I uppsatsen har vetenskapliga källor använts i största möjliga mån för att ge tillförlitlig 

information som är förhandsgranskad. Vetenskapliga artiklar har används i den mån det varit 

möjligt. Inom både det amerikanska området och det området som behandlar OECD har det 

funnits god tillgång till vetenskapliga artiklar. Inom det svenska området var det brist på 

vetenskapliga artiklar som berörde internprissättning. Av den anledningen bygger stor del av 

arbetet som berör den svenska internprissättningen på litterära verk utgivna av Skatteverket 

och OECD. Skatteverket utgör ett offentligt organ vars syfte är att skydda den svenska 

skattebasen vilket gör att vi ansett denna källa som tillförlitlig.  

 

2.10.3 Webbplatser 

 

Friberg (2012, s. 54) talar om att vem som helst kan utan kontroll publicera information på 

internet. Hänsyn bör tas till att publicerat material på internet kan komma att förändras, 

uppdateras eller till och med tas bort, det är därför av vikt att datera när informationen är 

insamlad (Friberg 2012, s. 55). I uppsatsen finns information hämtad från pålitliga 

webbplatser som publicerats av normgivande organ och multinationella revisionsbyråer. Det 

för att innehållet bidragit med väsentlig information till uppsatsen samt att de källor som 

använts ansetts som tillförlitliga. På grund av osäkerheten vid informationsinhämtning på 

webbsidor har noga referering till samtliga källor utförts, med både given information och 

datum för inhämtning.  

 

2.11 Etisk reflektion 

 

Uppsatsen behandlar ett område som har ett flertal etiska problem. I uppsatsen berörs ett 

område som tillkommit på grund av ett behov av reglering. Det för att minimera den risk att 

länders skattebaser kan komma att eroderas. Det handlar om att multinationella koncerner 

dragit nytta av att deras bolag inom koncernen varit verksamma inom olika länders 

skattesystem. Yao (2013, s. 1) beskriver att genom förflyttning av vinster mellan de olika 

koncernbolagen anser skattemyndigheter att multinationella bolag drar nytta av 

internprissättningen. Därför arbetar skattemyndigheter med att strama åt regler inom området 

(Yao 2013, s. 1). Skattemyndigheter jobbar gemensamt mot att begränsa skatteflykt för att 

förhindra att skattebaserna urholkas. OECD arbetar ständigt med att förbättra den globala 

ekonomin var vid internprissättning är en viktig del av detta arbete.  

 

Reglering inom området internprissättning skapar mindre utrymme för manipulering av 

redovisningen. Inom en koncern finns det risk att redovisningen kan komma att manipuleras 

för att ge högre vinster för koncernen i helhet. Samtidigt kan redovisning komma att bli 

missvisande. Av den anledningen är internprissättning ett viktigt och aktuellt ämne. Det är 

därför av vikt att hela världen arbetar mot ett gemensamt mål, att se till att det skapas 

reglering på området. Uppsatsen går som nämns ovan in på ett etiskt område eftersom det 

berör ett ämne som är förknippat med ett etiskt ställningstagande. Syftet med studien är att 

genomföra en komparativ studie mellan svensk och amerikansk hänvisning och lagstiftning 

för att se om det råder harmoniserar inom området. Eftersom studien grundas på tryckt 

material som varken berör någon fysisk eller juridisk person har studien inte stött på några 

etiska problem.  
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3 Referensram  

3.1 Inledning  

 

Det tredje kapitlet innehåller den referensram som ligger till grund för att kunna besvara 

uppsatsens syfte. I nedanstående kapitel genomförs en redogörelse för OECDs, Sveriges och 

USAs internprissättning för att ge en övergripande bild av det insamlade materialet. Syftet 

med kapitel tre är att ge en allmän förståelse för läsaren och redovisa för den information som 

utgör vårt analysverktyg. 

 

3.2 Organisation for Economic Co-operation and Development  

 

OECD är en organisation som arbetar för att ta itu med de ekonomiska, miljömässiga och 

sociala utmaningar som globaliseringen medför. OECD är ett unikt forum där 

medlemsländernas regeringar samarbetar för att hantera ovanstående utmaningar. 

Organisationen verkar också för att hjälpa till och få regeringar att förstå ny utveckling och 

problem. OECD möjliggör för medlemsländerna att kunna jämföra politik, finna svar på 

problem samt att identifiera god praxis (OECD 2010a, s. 2).   

 

OECDs huvudsakliga syfte är att bidra till en positiv utveckling av världsekonomin genom fri 

handel för medlemsländerna. Målet är att den ekonomiska tillväxten skall bli så stor som 

möjligt (Finansdepartementet 2006, s. 88). Enligt Ulmer, Ethrige och Marsh (2013, s. 360) 

anses OECD vara den främsta förmedlaren av internationella skatter, vilket resulterat i 1500 

skatteavtal världen över. År 1947 grundades Organization for European Economic 

Cooperation, OEEC. Det på grund av att efter andra världskrigets slut och med anledning av 

den ökade globaliseringen uppstod ett behov av en övergripande strategi för ökat ekonomiskt 

välstånd. OEEC kom sedan att bli omorganiserat och fick namnet OECD. Organisationen har 

34 medlemsländer och utöver dessa samarbetar OECD med mer än 70 länder världen över 

(Ulmer, Ethrige & Marsh 2013 s. 360). 

 

3.2.1 OECDs modellavtal 

 

OECDs modellavtal redogör för hur dubbelbeskattning kan undgås och fördelar inkomster till 

olika beskattningsrätter. Modellavtalet består av totalt 31 artiklar varav internprissättning 

behandlas i den nionde artikeln, Assosiated enterprises. I den nionde artikeln behandlas den 

interna prissättningen av produkter mellan företag som befinner sig i intressegemenskap. 

Artikeln belyser dessutom vilka korrigeringar som kan göras av de inkomster som inte är i 

överrenstämmelse med de villkor som är avtalade och som inte kan jämföras med oberoende 

transaktioner (Skatteverket 2016a).  

 

Enligt Skatteverket (2016b) består artikel nio av två stycken punkter, punkt ett berör 

inkomstkorrigering och punkt två behandlar hur ekonomisk dubbelbeskattning kan undvikas. 

Punkt ett berör rätten att inkomst korrigeras när företag i intressegemenskap har gjort avtal 

som avviker från jämförbara transaktioner mellan oberoende företag. Punkt ett lyfter fram de 

förutsättningar som ska vara uppfyllda för att kunna genomföra en inkomstkorrigering i en av 

de stater som slutit avtalet. Den andra punkten hanterar lindringen av denna typ av 

dubbelbeskattning som lyfts fram i punkt två i den nionde artikeln och behandlar hur den 
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andra staten som slutit avtalet skall utföra justeringar av inkomsten. Om de finns behov av 

justering ska samtliga myndigheter utföra gemensamma överläggningar om hur denna 

justering skall genomföras (Skatteverket 2016b).  

 

 

3.2.2 OECDs riktlinjer 
 

OECDs Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 

benämns oftast som de så kallade riktlinjerna och fastställs av Committee on Fiscal Affairs 

(Skatteverket 2016a). Enligt OECD (2010a, s. 31) ska riktlinjerna ge vägledning för hur 

tillämpningen av armlängdsprincipen ska gå till för gränsöverskridande transaktioner mellan 

företag i intressegemenskap. För att minimera risken för dubbelbeskattning uppmanas OECDs 

medlemsländer och företag att följa riktlinjerna. Det leder även till minskade konflikter 

mellan skattebetalare och myndigheter (OECD 2010a, s. 36). Skatteverket (2013, s. 1473) 

beskriver att OECDs riktlinjer grundades år 1995 och bygger på en OECD-rapport från år 

1979. I juli 2010 slutfördes en större förändring. Bland annat reviderades kapitel fyra och ett 

nytt kapitel nio om omstruktureringar lades till (Skatteverket 2013, s. 1473). 

Efter 2010 års förändring är modellavtalet uppbyggt på följde sätt: 

Chapter   Content 

I   The Arm’s Length Principle 

II   Transfer Pricing Methods  

III   Comparability Analysis  

IV Administrative Approaches to Avoiding and Resolving Transfer 

Pricing Disputes  

V   Documentation  

VI   Special Considerations for Intangible Property 

VII   Special Considerations for Intra-Group Services 

VIII   Cost Contribution Arrangements 

IX Transfer Pricing Aspects of Business Restructurings  

         (OECD 2010a, s. 5) 

 

3.2.3 Armlängdsprincipen  

 

Armlängdsprincipen är en internationellt accepterad standard inom området internprissättning 

för multinationella bolag (Keuschnigg & Devereux 2013, s. 432). Den så kallade 

armlängdsprincipen innebär att varje bolag inom en multinationell koncern behandlas som en 

egen enhet där de interna transaktionerna sker som om de vore oberoende enheter. Genom att 

ta hänsyn till jämförbara okontrollerade transaktioner av tredje part ska den interna 

prissättningen vara i enlighet med dessa (Hunter, Herr & Heyland 2015, s. 76). Principen 

återfinns i OECDs modellavtal i artikel nio. Armlängdsprincipen används för att minska 

risken för dubbelbeskattning och ser till att det inte sker någon olämplig förflyttning av 

förluster eller vinster mellan bolag i intressegemenskap (OECD 2011, s 62).  

 

Vid utvärdering av internprissättning mellan bolag i intressegemenskap råder enighet mellan 

OECDs medlemsländer att användning av den så kallade armlängdsprincipen skall råda 

(Skatteverket 2016c). Vid tillämpning av armlängdsprincipen uppstår ett behov av samarbete 

mellan multinationella bolag och skattemyndigheter. De multinationella bolagen bör lämna all 
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relevant information som anses vara lämplig eller som krävs enligt lag vid val av 

prissättningsmetod. Det vill säga den metod som används vid den interna prissättningen och 

som används vid de transaktioner som sker mellan bolag i intressegemenskap (OECD 2011, s. 

62).  

 

3.2.4 Cost Contribution Arrangement  

 

Cost Contribution Arrangement (CCA) återfinns i det åttonde kapitlet i OECDs riktlinjer. Ett 

CCA är ett avtal som berör två eller fler företag som befinner sig i intressegemenskap. I det 

åttonde kapitlet redogörs vägledning för att ta reda på om CCA avtalets villkor uppfyller 

principen om en armlängds avstånd (OECD 2010a, s. 219). Syftet med ett CCA är att företag 

som ingår ett sådant avtal kan fördela samtliga kostnader och risker för att kunna producera 

och utveckla tjänster, tillgångar och rättigheter alternativt erhålla dessa (OECD 2010a, s. 

220).  

 

I ett CCA bidrar ett företag med en viss andel. Den andel som varje bolag bidrar med sätts i 

förhållande till den totala insatsen för att utföra arbetet. Vid eventuell vinst ska utdelning ske 

mellan företagen i samma proportion som de i insatsförhållandet bidrog med. Det vill säga att 

den andel som företaget bidrar med får den tillbaka i proportion till vinsten. I beaktandet bör 

man ha i åtanke att några exakta och precisa siffror är svåra att få fram. Tanken med ett CCA 

avtal är att det ska bidra med fördelar för de ingående parterna (OECD 2010a, s. 220). 

 

3.2.5 Prissättningsmetoder  

 

I det andra kapitlet i OECDs modellavtal redogörs för fem prissättningsmetoder som OECD 

förespråkar användning av.  I nedanstående avsnitt sker en redogörelse för de fem 

prissättningsmetoderna som återfinns i OECDs riktlinjer för att ge en förståelse för hur de är 

utformade.  

 

3.2.5.1 Comparable uncontrolled price method  

 

Comparable uncontrolled price method (CUP) anses enligt skattemyndigheter som den mest 

rekommenderade metoden att använda vid internprissättning (Eden, Dacin & Wan 2001, s. 6).  

CUP är en metod som är baserad på marknadspriset. Metoden tar hänsyn till det marknadspris 

som är satt för liknande produkter under liknande förhållanden.  Det vill säga att metoden 

jämför priset mellan koncernbolag och bolag som inte tillhör koncernens transaktioner samt 

priset mellan två oberoende bolag (OECD 2010a, s 63). En okontrollerad transaktion kan 

jämföras med en kontrollerad transaktion om minst ett av de två följande villkor är uppfyllda.  

 

1) Ingen av de så kallade skillnaderna, om det ens finns några, mellan de jämförda 

transaktionerna eller mellan företag som utför dessa transaktioner kan fysiskt påverka 

marknadspriset.  

2) För att eliminera skillnader i de fysiska effekterna kan noggranna justeringar utföras 

(OECD 2010a, s. 63).   
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Metoden kan delas upp i en intern och extern jämförelsetransaktion. En intern 

jämförelsetransaktion innebär en jämförelse av det interna priset baserat på en transaktion 

mellan ett bolag som tillhör koncernen och ett utomstående bolag. En extern 

jämförelsetransaktion innebär att hänsyn tas till en transaktion mellan två utomstående bolag 

vid val av den interna prisättningen (OECD 2010b, s. 3).  

 

 
 
Figur 3

2
. Intern jämförelsetransaktion.  

 

 

 
 
Figur 4

3
. Extern jämförelsetransaktion.  

 

Om priset på den kontrollerade transaktionen inte stämmer överens med det pris som är satt 

av ett utomstående bolag finns det risk att koncernbolagets internpris inte är i enlighet med en 

armlängds avstånd. För att det kontrollerade bolaget skall kunna använda sig av CUP bör 

därför hänsyn tas till det pris som är satt av ett utomstående bolag för att uppnå vad som anses 

vara ett internpris som är satt utifrån en armlängds avstånd (OECD 2010a, s. 63).   

 

3.2.5.2 Resale price method 

 

Resale price method (RPM) är en metod som bygger på återförsäljningspriset. Metoden utgår 

från försäljningspriset som är satt på en produkt som har köpts från en säljare inom 

koncernen, som i sin tur säljer vidare produkten till en oberoende köpare (Ilie 2014, s. 11). 

Det priset, det så kallade återförsäljningspriset, reduceras därefter med en lämplig bruttovinst, 

återförsäljningsmarginal, som skall täcka en oberoende återförsäljares samtliga kostnader 

inklusive vinstpålägg. Det pris som sedan återstår efter avdraget för bruttovinsten kan anses 

som rätt internpris, det vill säga att det är satt i enlighet med en armlängds avstånd (OECD, 

2010a, s. 65).   

                                                 
2
 Figur 3 är en modifiering av Skatteverkets meddelande (SKV M 2007:25, s. 22) och OECDs (2010b, s. 3) 

modell som beskriver den interna jämförelsetransaktionen.  
3
 Figur 4 är en modifiering av Skatteverkets meddelande (SKV M 2007:25, s. 22) och OECDs (2010b, s. 3) 

modell som beskriver den externa jämförelsetransaktionen. 
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Figur 5 

4
Resale price method. 

 

3.2.5.3 Cost plus method 

 

Cost Plus Method (CPM) innebär att en vara eller tjänst skall säljas till det pris som motsvarar 

de produktionskostnader för att producera varan eller för att utföra tjänsten och till detta pris 

tilläggs ett vinstpålägg (OECD 2010a, s. 70). Vinstpålägg i kontrollerade transaktioner bör 

fastställas med hjälp av hänsyn till vad samma leverantör tjänar i andra jämförbara 

okontrollerade transaktioner (Dogan, Deran & Koksal 2013, s. 736). Dessa kallas ”internt 

jämförbara” transaktioner. Dessutom kan koncernbolaget ta hänsyn till jämförbara 

transaktioner av ett oberoende företag som kan fungera som vägledning, ”externt jämförbara” 

(OECD 2010a, s. 71).  

 

 
 
Figur 6

5
 Cost plus method – Jämförelsetransaktion. 

                                                 
4
 Figur 5 är en modifiering av Skatteverkets meddelande (SKV M 2007:25, s. 24) och OECDs (2010b, s. 4) 

modell som beskriver Resale price method. 
5
 Figur 6 är en modifiering av Skatteverkets meddelande (SKV M 2007:25, s. 25) och OECDs (2010b, s. 5) 

modell som beskriver Cost plus method. 
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Figur 7

6
 Cost plus method – Armlängdspriset. 

 

3.2.5.4 Transactional net margin method 

 

Transactional net margin method (TNMM) är en metod som lägger fokus på nettomarginalen. 

Vid användning av TNMM sätts rörelseresultatet i förhållande till en lämplig bas, som 

exempelvis kostnader, tillgångar eller omsättning.  Det handlar om att man skildrar ett bolags 

rörelseresultat i en intern transaktion till en så kallad lämplig bas. Vid hänsyn till denna bas 

framgår en vinstmarginal, ett så kallt nyckeltal, som sedan kan användas vid jämnföring av en 

transaktion som utförs av ett oberoende bolag som inte tillhör koncernen (OECD 2010a, s. 77; 

OECD 2010b, s. 6).  

 

 
 
Figur 8

7
 Transactional net margin method. 

3.2.5.5 Profit split method 

 

Profit split method (PSM) är en metod som handlar om att fördela vinsten mellan 

koncernbolagen.  Den kan användas när två koncernbolag samarbetar vid en transaktion. Först 

fastställer man den sammanlagda vinsten som uppstår via transaktionen och därefter fördelas 

den mellan de båda bolagen (OECD 2010a, s. 93).  Vinsten skall fördelas som om den skulle 

bli fördelad mellan två oberoende bolag, vilket innebär att fördelningen sker i enlighet med en 

armlängds avstånd (Eden & Smith 2001, s. 9). Denna metod kan användas vid så väl vinster 

som förluster (OECD 2010a, s. 93).    

                                                 
6
 Figur 7 är en modifiering av Skatteverkets meddelande (SKV M 2007:25, s. 25) och OECDs (2010b, s. 5) 

modell som beskriver Cost plus method. 
7
 Figur 8 är en modifiering av OECDs (2010b, s. 7) modell som beskriver TNMM. 
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För att kunna uppskatta och fördela en vinst mellan bolag finns det enligt riktlinjerna två olika 

sätt att gå tillväga, restvärdesmetoden och bidragsmetoden (OECD 2010a, s. 96).   Vid 

användning av restvärdesmetoden skall den gemensamma vinsten fördelas i två olika steg. 

Det första steget innebär att respektive bolag får ersättning för de resurser som de bidragit 

med och dessa skall uppskattas i enlighet med en armlängds avstånd. Genom att jämföra med 

oberoende bolag samt att använda någon av de traditionella transaktionsbaserade metoderna 

uppskatta den ersättning som ska vara. I steg två ska den återstående vinsten alternativt 

förlusten fördelas genom en analys av omständigheter och fakta. I detta steg bör användbara 

fördelningsalternativ finnas i beaktandet.  Hänsyn bör tas till hur resultatet hade avspeglats 

om det var en förhandling på en öppen marknad mellan två oberoende bolag (OECD 2010a, s. 

97).     

 

Den så kallade bidragsmetoden innebär att den totala vinsten som blivit framräknad skall 

fördelas mellan bolagen som om att den skulle fördelas mellan oberoende parter. Om det finns 

möjlighet till jämförelse med data om hur denna fördelning ska ske, ska hänsyn tas till den. 

Saknas jämförande data ska fördelningen baseras på vad företagets respektive resursers värde 

har bidragit med. Det bör också tas hänsyn till de tillgångar och de risker som bolagen haft 

vid utförandet. Vid fall då det uppskattade värdet som respektive bolag bidragit med finns 

tillgängligt behövs inte en jämförelse med marknadsvärdet utföras (OECD 2010a, s. 96).  

 

 
 
Figur 9

8
 Profit split method 

 

3.2.6 Dokumentationskrav   

 

I det femte kapitlet av OECDs riktlinjer sker en redogörelse för dokumentationen inom 

området internprissättning. Det ges vägledning för hur skattemyndigheter skall utveckla och 

framställa regler och regleringar inom området. Det visar också vägledning i hur 

skattebetalare genom dokumentation kan påvisa att deras transaktioner är i enighet med 

principen en armlängds avstånd (OECD 2014, s. 1).  

 

Enligt OECD (2015, s. 12) blir företag och skattemyndigheter uppmanade om att samarbeta 

inom dokumentationsområdet. Det för att undvika att för strikta dokumentationskrav 

utvecklas samt att se till att det utlämnas tillräckligt med information i dokumentationen för 

att kunna bedöma om armlängdsprincipen uppnås. När det berör kravet på dokumentation bör 

det sättas i relation till kostnaden för att skapa den. OECD har tre mål med 

dokumentationsskyldigheten för att se till att regler inom internprissättning blir konsekvent 

mellan medlemsländerna samtidigt som skattemyndigheter skall få mer konkret och 

                                                 
8
 Figur 9 är en modifiering av Skatteverkets meddelande (SKV M 2007:25, s. 26) och OECDs (2010b, s. 8) 

modell som beskriver PSM. 
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användbar information för att underlätta deras arbete. Nedan följer de tre målen som OECD 

har lyft fram (OECD 2015, s. 12):   

 

 Det första målet är att se till att säkerhetsställa att skattebetalarna tar hänsyn till 

lagarna kring internprissättning och redogör för dessa transaktioner i sina 

skattedeklarationer.  

 

 Det andra målet är att se till att skattebetalarna tillgodoser skattemyndigheterna med 

nödvändig information för att kunna bedöma risken med de interna transaktionerna.  

 

 Det tredje målet lyfts fram av OECD som ytterligare en hjälp till skattemyndigheterna 

att tillgodoses med nödvändig information vid granskning av internpriserna mellan 

bolag som tillhör samma jurisdiktion (OECD 2015, s. 14).  

 

Det femte kapitlet i OECDs riktlinjer har blivit omarbetat under de senaste åren. I det så 

kallade nya kapitel fem är det framtaget nya standarder för dokumentationsskyldigheten. En 

av de nya standarderna benämns vid namn master file (Gemensam dokumentation). Den 

redogör för övergripande information rörande den interna verksamheten (OECD 2015, s. 14). 

Den andra standarden har lyfts fram för att bland annat ge relevant dokumentation som berör 

landspecifika transaktioner, så kallad local file (Lokal dokumentation). Local file ska 

redogöra för en mer specifik beskrivning av de transaktioner som utförs av respektive bolag 

(OECD 2015, s. 15). I kapitel fem redogörs dessutom för en tredje standard som berör en 

landspecifik rapportering som benämns vid namn Country-by-country Report (Land för land 

rapport). Denna rapport skall innehålla information om betalda skatter, inkomstfördelningen 

och ekonomiska aktiviteter mellan de länder som företagen är etablerade i. Samtliga bolags 

skattemyndigheter ska ha inblick i denna rapport samt bidra med ett kontinuerligt utbyte av 

information till varandra (OECD 2015, s. 16).  

 

3.3 Svensk internprissättning 

 

I kommande avsnitt sker en kort beskrivning av Sveriges historia på området. Den sker en 

redogörelse för den svenska tolkningen av armlängdsprincipen samt de avtal som berör 

internprissättning. Därefter sker en beskrivning av de prissättningsmetoder som ska användas 

vid prissättningen av de interna transaktionerna. Slutligen sker en redogörelse för de 

dokumentationsregler som råder inom Sverige.  

 

3.3.1 Historia  

 

Arvidsson (1990, s. 117) talar om att redan år 1917 kom det första förslaget på att införa 

regelverk för att skydda svenskt beskattningsunderlag. Detta var gällande 

inkomstöverföringar till utlandet genom felaktigt satt internpris. Den första lagstiftningen för 

att hantera internprissättning i svensk rätt kom till upphov i kommunalskattelagen år 1927 

(SFS 1928:370). Enligt Arvidsson (1990 s. 117) har reglerna kring internprissättning 

korrigerats flertalet gånger genom åren. Bland annat år 1965 och 1982 genomfördes 

betydande förändringar av lagtexterna. Dessa år kompletterades lagtexten med flertalet delar 

och vissa delar kom att tas bort. Idag finner vi den så kallade korrigeringsregeln vilken 

reglerar svensk internprissättning i 14 kap. 19 § IL (Inkomstskattelag 1999:1229). 
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3.3.2 Armlängdsprincipen  

Armlängdsprincipen är en princip som är internationellt accepterad. Den innebär att priser 

som avtalats mellan företag i intressegemenskap vid en gränsöverskridande transaktion ska 

vara det samma som om företagen hade haft en oberoende relation (Skatteverket 2015). 

Armlängdsprincipen kommer till uttryck i svensk lag under namnet korrigeringsregeln vilken 

återfinns i 14 kap. 19 § IL. Lagen har placerats under IL eftersom den behandlar 

näringsverksamheters resultat (Skatteverket 2015) 

  

Korrigeringsregeln används för att justera ett företags resultat. Om resultatet för en 

näringsverksamhet blivit lägre till följd av att de villkor som avtalats med ett bolag i 

intressegemenskap skiljer sig mot vad som hade avtalats med ett oberoende företag, ska 

resultatet korrigeras. Resultatet ska då beräknas till det belopp som hade avtalats mellan 

oberoende näringsidkare (Skatteverket 2016c). 

 

3.3.3 Kostnadsfördelningsavtal  

 

I det åttonde kapitlet i OECDs riktlinjer behandlas Cost Contribution Arrangements (CCA). 

Sverige har inte gjort någon egen tolkning av kapitlet i OECDs riktlinjer utan har valt att göra 

en avspegling av riktlinjerna på svenska. CCA har i Sverige översatts till 

kostnadsfördelningsavtal och behandlar likt OECDs CCA när två eller flera företag ska dela 

på de risker och kostnader som uppkommer för att anskaffa, tillverka och utveckla tillgångar, 

rättigheter och tjänster. I ett kostnadsfördelningsavtal motsvarar den bidragande andelen, 

samma andel som ska erhållas vid de förväntade fördelarna (Skatteverket 2014a, s. 583). För 

att ett kostnadsfördelningsavtal ska vara armlängdsmässigt ska de fördelar man förväntas få 

vid ett bidragande, vara de samma som ett oberoende företag skulle accepterat vid liknande 

förutsättningar (Skatteverket 2014a, s. 585).  

 

3.3.4 Prissättningsmetoder 

 

Enligt Skatteverkets meddelande (SKV M 2007:25, s. 20) innehåller OECDs riktlinjer fem 

prissättningsmetoder som kan användas vid prissättning av transaktioner mellan företag som 

verkar i intressegemenskap. Olve och Samuelson (2008, s. 326) talar om att det inte finns 

någon prissättningsmetod som passar till alla situationer utan att man ska välja den metod som 

lämpar sig bäst utifrån företagets specifika förutsättningar. 

 

Enligt Skatteverkets meddelande (SKV M 2007:25, S. 20) kan metoderna delas upp i två 

kategorier. Den första kategorin innefattar marknadsprismetoden, 

återförsäljningsprismetoden och kostnadsplusmetoden vilka går under kategorin, de 

traditionellt transaktionsbaserade metoderna. De två återstående metoderna 

nettomarginalmetoden och vinstfördelningsmetoden kategoriseras under de 

transaktionsbaserade vinstmetoderna. OECDs riktlinjer rekommenderar att någon av de tre 

traditionellt transaktionsbaserade metoderna ska användas i första hand om det är möjligt 

(SKV M 2007:25, S. 20). 

Skatteverket (2016d) talar om att man kan skapa en egen metod som inte återfinns inom 

riktlinjerna. Så länge som priser och villkor är i överenstämmelse med en armlängds avstånd. 

Undantaget är att om det finns en bättre lämpad metod i riktlinjerna så ska denna användas. 
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3.3.4.1 Marknadsprismetoden 
 

Marknadsprismetoden utgår från det rådande marknadspriset på jämförbara varor, tjänster och 

krediter. Armlängdspriset fastställs med att jämföra oberoende transaktioner mellan köpare 

och säljare för den specifika varan. Vilket beskrivs som en extern jämförelsetransaktion. 

Armlängdspriset kan även fastställas genom intern jämförelsetransaktion vilket innebär 

försäljning från det undersökta företaget till oberoende köpare (SKV M 2007:25, s. 22). 

Svårigheten med metoden består dock i att hitta jämförbara transaktioner som är 

representativa, det vill säga att transaktionerna kräver en viss grad av överensstämmelse samt 

eventuellt också̊ justeringar för avvikelser (SKV M 2007:25, s. 22). 

 

 

3.3.4.2 Återförsäljningsprismetoden 
 

Återförsäljningsmetoden är en metod som bygger på återförsäljningspriset. Metoden utgår 

från försäljningspriset på en produkt som köpts inom koncernen som sedan säljs vidare till en 

utomstående köpare. Försäljningspriset även kallat återförsäljningspriset minskas sedan med 

en lämplig bruttovinst. Återförsäljningspriset minimerat med bruttovinsten betraktas enligt 

metoden utgöra ett armlängdsmässigt internpris. Det vill säga att transaktionen är i enighet 

med en armlängds avstånd (SKV M 2007:25, s. 23). 

 

 

3.3.4.3 Kostnadsplusmetoden 
 

Kostnadsplusmetoden är en metod där varor och tjänster ska säljas till produktions- och 

tillverkningskostnaden utökat med ett marknadsmässigt vinstpålägg. De kostnader som 

uppstår inom koncernen får också tas med i försäljningspriset. Armlängdspriset bestäms 

genom att jämföra vad oberoende företag använder för marknadsmässigt vinstpålägg utöver 

företagens anskaffningskostnader och produktionskostnader (SKV M 2007:25, s. 24). 

 

 

3.3.4.4 Nettomarginalmetoden 
 

Nettomarginalmetoden är en metod som fokuserar på nettomarginalen i förhållande till en 

lämplig bas, som till exempel omsättning, tillgångar och kostnader. Förhållandet mellan basen 

och nettomarginalen utgör ett så kallt nyckeltal. Detta nyckeltal används sedan vid jämförelse 

av en transaktion som utförs av ett oberoende bolag för att se om de två nyckeltalen 

överensstämmer. För att avgöra om priset är satt enligt en armlängds avstånd behöver 

företaget göra en funktionsanalys för att se om de olika nyckeltalen är jämförbara. 

Funktionsanalysen används också för att se om företaget behöver göra några justeringar för att 

få tillförlitliga resultat (Skatteverket 2014a, s. 533). 

 

 

3.3.4.5 Vinstfördelningsmetoden 
 

Vinstfördelningsmetoden är en metod som innebär att på ett ekonomiskt välgrundat sätt ska 

intern koncernvinst fördelas mellan berörda koncernbolag (Skatteverket 2014a, s. 525). 

Metoden kan användas vid en transaktion där två bolag inom koncernen samarbetar. Först 

fastställer man den sammanlagda vinsten som uppstår vid transaktionen och därefter fördelas 

den mellan de berörda bolagen. Vinsten skall fördelas som om den skulle bli fördelad mellan 
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två bolag som inte är i intressegemenskap. Metod kan användas vid så väl vinster som 

förluster (Skatteverket 2014a, s. 533). 

 

3.3.5 Svenska dokumentationskrav 

 

Internprissättning i Sverige har sedan den 1 januari 2007 omfattats av 

dokumentationsskyldighet (Skatteverket 2014b, s. 6). De nya dokumentationskraven återfinns 

i 19 kap 2a och 2b lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter (Skatteverket 

2016e). Enligt Skatteverket (2014b, s. 6) möjliggör de nya bestämmelserna att multinationella 

företag kan försvara sin interna prissättning. Dokumentationsskyldigheten underlättar även för 

Skatteverket då de har lättare att granska bolagens internprissättning eftersom de får tillgång 

till mer djupgående och korrekt material. Dokumentationsskyldighetens syfte är att genom 

underlättad kontroll av de interna transaktionerna ge Skatteverket bättre möjlighet att 

utvärdera om transaktionerna är i enlighet med en armlängds avstånd (Skatteverket 2014b, s. 

6). 

 

Dokumentationsreglerna innehåller fem övergripande områden som innefattar följande. Det 

första området innebär att företaget ska redogöra för en beskrivning av företaget, 

verksamheten och organisationen. Därefter ska de beskriva vilka transaktionsslag 

internprissättningen gäller för och i vilken omfattning de sker. Det tredje området är att 

redogöra för en funktionsanalys som beskriver de funktioner, risker och tillgångar som finns 

hos företaget. Företaget ska även beskriva vald prissättningsmetod och hur metoden 

tillämpats. Till sist ska en jämförbarhetsanalys eller liknande redogöras för i dokumentationen 

(SKV 607 2007, s. 1). 

  

3.4 Amerikansk internprissättning 

 

I nedanstående avsnitt sker en beskrivning av den amerikanska internprissättningshistorian. 

Det sker en redogörelse för den princip och de avtal som råder i den amerikanska 

lagstiftningen som behandlar internprissättning. Därefter sker en övergripande genomgång av 

samtliga prissättningsmetoder som kan användas vid den interna prissättningen. Till sist sker 

en redogörelse för de dokumentationsregler som råder i USA.  

 

3.4.1 Amerikansk internprissättningshistoria  

 

IRS har länge haft stort inflytande på fördelningen av inkomster. Det var år 1917 som de 

första restriktionerna inom amerikansk internprissättning presenterades. Det gavs befogenhet 

att fördela inkomster och avdrag bland närstående företag (Capuzzi 2010, s. 724). År 1921 

kom den första lagstiftningen som antogs av den amerikanska kongressen som satte krav på 

de multinationella bolagen att tillhandahålla konsoliderade bokföringsrapporter (Burke 2011, 

s. 616). Den kom att kallas The revenue act of 1921 och var den första versionen av det som 

idag återfinns under sektion 482 (Cupuzzi 2010, s. 724).  

 

Det var år 1935 som den första definitionen av principen en armlängds avstånd presenterades 

(Eden, Dacin & Wan 2001, s. 7). I den sjätte artikeln av The league of nations draft 

convention on allocation of profit and property of international enterprices formulerades för 

första gången principen om ”en armlängds avstånd” (Burke 2011, s. 618). Det var i början av 
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1960- talet som den amerikanska kongressen kom att bli medveten om ett växande problem 

inom området. De amerikanska bolagen förflyttade sina vinster till jurisdiktioner med lägre 

skatter (Cupuzzi 2010, s. 725). Under år 1968 utformade IRS regler för hur tillämpningen av 

en armlängds avstånd skulle testas genom att de skapade specifika metoder för att kunna sätta 

internpriser.  Det var första gången som de så kallade transaktionsbaserade metoderna 

presenterades, Comparable uncontrolled price method, Resale price method och Cost plus 

method (PwC 2013, s. 817).  Mellan år 1988 och 1992 ändrade IRS i ett flertal regler inom 

området för att se till att mer krav på dokumentation förekom för att ge IRS mer och bättre 

information. Dessutom infördes straffavgifter under denna period. År 1993 utfärdade IRS 

tillfälliga regler om användningen av jämförbara transaktioner mellan oberoende företag samt 

en mer flexibel tillämpning av prissättningsmetoder för att underlätta. Under samma tid 

utformades regler för dokumentation av hur metoderna tillämpades för att undvika 

straffavgifter (PwC 2013, s. 817).   

 

År 1995 kom de slutgiltiga bestämmelserna om kostnadsfördelningsavtal och år 2005 kom 

större förändringar inom reglerna då IRS utfärdade nya förslagna regler inom området 

kostnadsfördelning. År 1996 kom de sista bestämmelserna enligt paragraf 6662 om 

straffavgifter. Regleringar om Cost sharing arrangements (CSA) kom år 2003 och under år 

2009 kom de sista justeringarna inom tjänsteområdet (PwC 2013, s. 818).  

 

3.4.2 Arm’s length standard  

 

Sektion 482 tillades till US Income Tax Code för första gången år 1935 men gick då under 

sektion 45-1(b). Den så kallade Arm’s Length Standard, armlängdsprincipen, var till början 

till för att ge en tydlig bild av de inkomster som uppstod vid interna transaktioner mellan 

närstående bolag. Dessutom var den till för att förhindra skatteflykter inom koncernbolagen 

(Eden, Dacin & Wan 2001, s. 7). 

 

Armlängdsprincipen handlar om att en intern transaktion ska ske som om transaktionen 

utfördes mellan två oberoende bolag som inte handla i intressegemenskap (Eden, Dacin & 

Wan 2001, s. 7; Holtzman & Nagel 2014, s. 59). I Amerika kom armlängdsprincipen år 1968 

att förändras då IRS regler kom att agera banbrytande. Från början utvecklades 

armlängdsprincipen som en allmän princip i USA för att se till att intäkter och kostnader 

fördelades rättvist mellan de bolag som agerade i intressegemenskap. Den tidigare tolkningen 

av armlängdsprincipen kom att ändras till att bli en bred norm som innefattade specifika och 

detaljerade bestämmelser i syfte till att kunna genomföra principen (Eden, Dacin & Wan 

2001, s. 7).   

 

3.4.3 Cost Sharing Arrangement   

 

I den amerikanska lagstiftningen återfinns begreppet Cost Sharing Arrangement vilket 

beskrivs som ett mer reglerat begrepp än OECDs så kallade CCA (Skatteverket 2014a, s 583). 

Cost sharing arrangement används framförallt för att underlätta handeln mellan bolag. Ett så 

kallat CSA innefattar ett legalt dokument. Syftet med dokument är att redogöra för hur 

fördelningen av de intäkterna, kostnader och resulterade inkomster ska delas upp mellan de 

ingångna parterna (Ulmer, Ethridge & Marsh 2013, s. 361). Cost sharing arrangement regleras 

under sektion 482 i den amerikanska Internal Revenue Code (IRC). Under sektion 482 ges 
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IRS möjlighet att kontrollera att CSA upprättas på ett pålitligt sätt för att se till att de inte sker 

någon skatteflykt (Mandolfo 2007, s. 376). 

 

Det är vanligt att ett CSA utförs när bolagen följer olika regelverk vilket leder till att det 

uppstår avvikelser i både rapportering och redovisning. Vanligt förekommande är att den ena 

partner går under International Financial Reporting Standards (IFRS) regelverk medan den 

andra partner följer General Accepted Accounting Principles (GAAP) regelverk. Vid ett 

ingående CSA finns det möjlighet att företagen får ett betydligt bättre resultat än om de inte 

hade ingått ett avtal (Ulmer, Ethridge & Marsh 2013, s. 361).  

 

3.4.4 The Best Method Rule 

 

Enligt Deloitte (2015, s. 231) finns det ingen prissättningsmetod som är mer prioriterad än 

någon annan. Det finns istället en regel under paragraf 1.482-1 (c)(1) i den amerikanska IRC 

som kallas The Best Method Rule.  

 

The Best Method Rule innebär att bolag som använder sig av internprissättning ska använda 

den prissättningsmetod som ger det mest tillförlitliga resultat i enlighet med en armlängds 

avstånd (PwC, s. 819; Warner 2002, s. 155). Det genom att ta hänsyn till pålitligheten i andra 

potentiella användbara metoder. Den metod som ger det bästa alternativt det mest exakta 

resultatet är den metod som ska användas vid den interna prissättningen trots att det kan 

finnas mer än en metod som kan tillämpas. Samtliga prissättningsmetoder som kan tillämpas 

vid den interna prissättningen i amerikanska rätt återfinns under paragraf 482 i IRC. För att 

kunna uppskatta tillförlitligheten i de olika prissättningsmetoderna handlar det framför allt om 

att kunna jämföra med likartade okontrollerade transaktioner (PwC, s. 819).  

 

3.4.5 Amerikanska prissättningsmetoder  

 

I kommande avsnitt sker en redogörelse för de prissättningsmetoder som behandlas under 

respektive tillgångsslag. Enligt Deloitte (2015, s. 231) har den amerikanska myndigheten IRS 

delat upp internprissättningsmetoderna utifrån materiella tillgångar, immateriella tillgångar 

och tjänster.  

 

3.4.5.1 Materiella tillgångar 

 

Enligt Drtina och Reimers (2009, s. 7) definierar den amerikanska lagtexten IRC fem stycken 

metoder under paragraf 1.482-3 för att fastställa ett pris som är i enighet med en armlängds 

avstånd för materiella tillgångar.  De fem internprissättningsmetoderna strävar alla efter att 

uppskatta det så kallade marknadspriset (Drtina & Reimers 2009, s. 7).  

Comparable uncontrolled price method 

Comparable uncontrolled price method, förkortas vanligtvis CUP (Drtina & Reimers 2009, s. 

7). Denna metod innebär att det pris som sätts vid interna transaktioner är satt utifrån vad ett 

bolag som inte tillhör koncernen tar ut för pris (Abdallah 2002, s.110). Det innebär att vid en 

transaktion mellan två bolag som tillhör samma koncern sker den interna prissättningen som 

om det skulle ske en okontrollerad transaktion (Drtina & Reimers 2009, s. 7). I IRC 

förordningar definieras en okontrollerad transaktion, vilken beskrivs som en transaktion där 



 

 - 26 - 

köparen och säljaren inte tillhör samma koncern (Drtina & Reimers 2009, s. 7). 

Cost Plus method 

Cost plus method är en internprissättningsmetod som utgår ifrån bruttoresultatet. Det 

kontrollerade bolaget tar hänsyn till vad ett okontrollerat bolag som utför liknande verksamhet 

har för bruttoresultat i procent (Abdallah 2002, s.110). Med hänsyn till procentsatsen 

använder sig det kontrollerade bolaget av denna procentsats för att öka 

produktionskostnaderna, genom att tillägga ett så kallt bruttovinstbelopp. På så vis bestäms 

det interna priset som ska tas ut vid en transaktion mellan de kontrollerade bolagen (Drtina & 

Reimers 2009, s. 7). 

Resale Price method  

Resale price method är en metod som påminner om Cost plus method. Till skillnad från Cost 

plus method som grundar sig på tillägget i form av bruttovinstbeloppet, fokuserar Resale price 

method på själva priset (Drtina & Reimers 2009, s. 7). Vid fall då det inte finns något 

jämförbart okontrollerat pris att ta hänsyn till för att finna det så kallade armlängdspriset 

förespråkas användning av Resale price method (Abdallah 2002, s.110). Metoden bygger på 

att företaget i fråga använder sig av ett bruttoresultat i procent som är jämförbart med ett 

okontrollerat bolag som utför likartad verksamhet. Genom att därefter göra avdrag för 

bruttovinsten från det pris som det kontrollerade bolaget ger till okontrollerade bolag, 

detaljhandelspriset, får bolaget fram det pris som ska sättas på interna transaktioner (Drtina & 

Reimers 2009, s. 7). Metoden är användbar när det saknas ett jämförbart okontrollerat pris, 

vid fall där ett kontrollerat bolag köper produkter av ett närstående bolag och därefter säljer 

produkterna vidare till ett okontrollerat bolag (Abdallah 2002, s.111). 

Comparable Profit Method 

Comparable Profit Method är en metod som fokuserar på lönsamheten. Genom att ta hänsyn 

till objektiva mått på lönsamhet i ett okontrollerat bolag som utför liknande verksamhet kan 

det kontrollerade bolag se om de interna priserna är i enlighet med en armlängds avstånd 

(PwC 2013, s. 824). Först tar företaget hänsyn till ett okontrollerat bolags lönsamhet för att 

kunna uppskatta en jämförbar vinst för sina egna enheter. Till skillnad från Comparable 

uncontrolled price method och Cost plus method som fokuserar på själva priset på en enskild 

transaktion fokuserar Comparable profit method på bolagets vinster i samtliga enheter (Drtina 

& Reimers 2009, s. 7). 

Profit Split Method 

Profit Split Method är en metod som handlar om att fördela den interna vinsten. De vinster 

som uppstår i de olika enheterna inom det kontrollerade bolaget via de interna transaktionerna 

fördelas mellan de inblandade parterna. Fördelningen sker genom en uppskattning av varje 

koncernbolags bidrag i proportion till vinsten. För att kunna bestämma den jämförbara vinsten 

inom samtliga bolag tar det kontrollerade företaget hänsyn till ett okontrollerat bolag. Vid 

fördelning av vinster är det vanligt förekommande att se till varje bolags risktagande, 

kostnader samt deras användning av kapital. De tilldelade vinsterna och kostnaderna lägger 

sedan grund för det interna priset (Drtina & Reimers 2009, s. 7). 

Unspecified Method 

Om ingen av de metoderna som återfinns i den amerikanska lagtexten kan tillämpas bör en 

alternativ metod användas. Den alternativa metoden kan vara en helt egen metod eller en 

blandning av de metoder som redan finns (Abdallah 2002, s. 111). Om det interna priset som 
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framstår genom en alternativ metod är i enighet med ett armlängdsavstånd, tillåts företag att 

använda den alternativa metoden (Drtina & Reimers 2009, s. 11).   

3.4.5.2 Immateriella tillgångar  

 

Det amerikanska regelverket ger fyra alternativa metoder vid prissättning av immateriella 

tillgångar, Comparable uncontrolled transactions method, Comparable profit method, Profit 

Split method och Unspecified method (KPMG 2015, s. 3). 

The Comparable uncontrolled transaction method  

The Comparable uncontrolled transaction method förkortas vanligtvis till CUT och anses som 

den klassiska metoden för att räkna ut armlängdspriset (Brauner 2008, s. 128). Metoden 

definieras som en transaktionsbaserad metod enligt de amerikanska 

internprissättningsreglerna (Johnson 2001, s. 32). CUT beskrivs som en metod som tar hänsyn 

till det pris som ett okontrollerat bolag tar ut vid jämförbara transaktioner (Brauner 2008, s. 

128).  Det vill säga att det belopp som tas ut vid transaktioner mellan kontrollerade bolag ska 

vara i enlighet med det belopp som ett okontrollerat bolag tar ut vid jämförbara transaktioner 

(Johnson 2001, s 32). 

The Comparable profit method 

The Comparable profit method är definierad som en resultatbaserad prissättningsmetod enligt 

de amerikanska internprissättningsreglerna (Johnson 2001, s 32). Metoden bygger på att det 

kontrollerade bolaget gör en jämförelse med ett flertal okontrollerade bolag som utför 

liknande verksamhet (Brauner 2008, s. 130).   Vid jämförelsen läggs fokus på 

rörelseresultatet. Eftersom det sker en jämförelse med ett flertal okontrollerad bolag kan det 

av den anledningen finnas ett flertal okontrollerade resultat som är i enlighet med vad som 

anses som en armlängds avstånd. Metoden kräver att de okontrollerade resultat som är i 

enlighet med en armlängds avstånd ska uppvisa en liknande nivå av jämförbarhet (Johnson 

2001, s 32).  

Profit split method 

Profit split method är en metod som behandlar fördelningen av det kombinerade 

rörelseresultatet. Vid användning av Profit split method ska fördelningen av en koncerns 

rörelseresultat vara i enlighet med en armlängds avstånd. Först ska de företag som berör 

fördelningen definieras och därefter ska rörelseresultatet fördelas mellan de närstående 

bolagen. För att se om fördelningen är lämplig ska vinsten eller förlusten fördelas som om den 

skulle bli fördelad mellan oberoende bolag som råder under samma omständigheter (Brauner 

2008, s. 130).  

Unspecified method 

De metoder som återfinns under den amerikanska lagstiftningen begränsar inte bolag till att 

använda en annan metod, en så kallad alternativ metod. Företag tillåts använda en alternativ 

metod så länge som den är den bäst lämpade metoden och är i enighet med principen om en 

armlängds avstånd (Brauner 2008, s. 133).   
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3.4.5.3 Tjänster 

 

För tjänster finns det sju stycken prissättningsmetoder som förklara hur den interna 

prissättningen ska utföras för administrativa och så kallade back office tjänster samt metoder 

som ger beskrivning av hur internprissättningen av tjänster med högt värde ska genomföras 

(Goldberg, Wnek & Pineau, 2012, s. 1194). 

Service cost method 

Service cost method förkortas vanligtvis till SCM. Metoden avser tjänster med låg marginal 

som tas ut vid en kostnad. IRS och det amerikanska skatteverket vill behålla en typ av 

bestämmelse för dessa kostnader som avser vissa specifika tjänster som återfinns i likartade 

industrier och karaktäriseras i allmänhet som tjänster med låga påslag. Denna metod är det 

enda sättet för att kunna minimera den bördan som dessa tjänster bidrar med (Goldberg, Wnek 

& Pineau, 2012, s. 1196). 

Comparable uncontrolled service price method 

Comparable uncontrolled services price method är en metod som används för att utvärdera 

om en kontrollerad transaktions prissättning är i enlighet med en armlängds avstånd. Metoden 

jämför den kontrollerade prissättningen med en okontrollerad prissättning för att se till att den 

är harmoniserad med armlängdsprincipen. Comparable uncontrolled services price method är 

anpassad efter tjänster men är annars analog med Comparable uncontrolled price method som 

berör materiella tillgångar (Goldberg, Wnek & Pineau, 2012, s. 1196).  

Gross service margin method  

Gross service margin method är en metod som lägger fokus på bruttovinstmarginalen vid 

beräkning av det pris som är i enlighet med en armlängds avstånd. För att ta reda på 

bruttovinstmarginalen tas hänsyn till en okontrollerad jämförbar transaktion. Denna metod 

används vanligtvis när ett kontrollerbart bolag utför någon typ av byrå- eller 

förmedlingstjänst.  Metoden används när en tjänst utförs mellan ett kontrollerat bolag och ett 

okontrollerat bolag. Gross service margin method är anpassad för tjänster men är i enighet 

med metoden Resale price method som återfinns under sektion 1.482-3(c) (Goldberg, Wnek 

& Pineau, 2012, s. 1197). 

Cost of service plus method  

Cost of service plus method är en metod som fokuserar på bruttovinstpåslaget. Genom att ta 

hänsyn till det bruttovinstpåslag som används vid en okontrollerad transaktion kan det 

kontrollerade bolaget ta reda på om det belopp som tas ut vid en intern transaktion är i 

enlighet med en armlängds avstånd. Metoden används vanligtvis när ett kontrollerat bolag 

utför liknande tjänstetransaktioner till både okontrollerade och kontrollerade bolag. Det här 

anses som den enda möjligheten för att bolaget ska kunna få jämförbara kostnader som är 

detaljerade och nödvändiga för att kunna applicera denna metod.  Cost of service plus method 

är i enighet med den så kallade Cost plus method som används vid hänvisning av de 

materiella tillgångarna under sektion 1.482-3 (d) (Goldberg, Wnek & Pineau, 2012, s. 1197).   

Comparable profit method  

Comparable profits method är en metod som grundar sig på lönsamheten. Det belopp som tas 

ut av ett kontrollerat bolag ska vara i enlighet med vad ett okontrollerat bolag tar ut för att var 

i enlighet med en armlängds avstånd. Genom att ta hänsyn till ett okontrollerat bolag som 

bedriver likdanande verksamhet läggs fokus på faktiska mått på lönsamheten för att kunna 

beräkna det interna priset (Goldberg, Wnek & Pineau, 2012, s. 1196). 
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Profit Split Method  

Profit split method är en metod som handlar om att det kombinerade rörelseresultatet fördelas 

mellan de bidragande parterna. Fördelningen ska ske i enighet med vad respektive 

koncernbolag har bidragit med till det kombinerade rörelseresultatet för att vara i enlighet 

med en armlängds avstånd. Denna metod förekommer sällan bland de multinationella bolagen 

men används då det kan vara svårt att fastställa en marknadsmässig avkastning. Profit split 

method är den samma som Profit split method under sektion 1.482-6 i IRC som berör de 

materiella tillgångarna (Goldberg, Wnek & Pineau, 2012, s. 1196). 

Unspecified Method 

Unspecified method är en alternativ metod som bolag kan använda för att beräkna om det 

interna priset är i enighet med en armlängds avstånd för tjänster. Metoden ger tillåtelse till 

bolag att kunna använda sig av en alternativ metod som vanligen inte förekommer inom 

tjänstetransaktioner. Metoden ska likt de övriga metoderna ta hänsyn till den okontrollerade 

jämförbara transaktionen vid beräkning av armlängdspriset (Goldberg, Wnek & Pineau 2012, 

s. 1197).   

 

3.4.6 Amerikanska dokumentationskrav 

 

Dokumentation som berör internprissättning ska ske i förebyggande syfte för att frångå 

samtliga straffavgifter. Den skattepliktiga ska förbereda dokumentation om de interna 

transaktioner som sker inom verksamheten. Den ska vara klar att lämnas in samma dag som 

den skatteskyldiga lämnar in sin självdeklaration, dock behövs dokumentation inte lämnas in 

till IRS. Det är först om IRS begär tillgång till dokumentationen som den ska vara dem 

tillhanda senast 30 dagar senare. De amerikanska dokumentationskraven består av både 

Principal documents och Background documnets (Ossi, Chung & Sidher 2003, s. 287). 

 

Vid val av prissättningsmetod för att kunna få fram rätt internpris tillåter förordningarna en 

viss flexibilitet.  Om den skattepliktiga finner en annan alternativ metod som mer pålitlig ges 

hen möjlighet och tillåtelse att använda den alternativa metoden enligt paragraf 482. Vid 

användning av en alternativ metod krävs det att den skattepliktiga kan visa stöd av 

användning och val av den alternativa metoden. Det genom att redovisa dokumentation som 

stödjer metoden. Regler och lagar som berör internprissättningens dokumentation och 

straffavgifter går under sektion 6662 i den amerikanska lagstiftningen. Syftet med sektion 

6662 är att tillförse IRS med tillräckligt mycket information för att kunna avgöra om den 

skattepliktiga uppfyller de krav som återfinns under paragraf 482. Det genom att tillsätta 

straffavgifter inom området för att uppmuntra bolag att vara transparenta mot IRS (Tondkar, 

Achilles, & van der Laan Smith 2005, s. 202).   

 

Den dokumentation som bolag ska tillgodose IRS med, återfinns under paragraf 6662 och 

Treasury Regulation Section 1.6662. Alla amerikanska bolag som utför interna transaktioner 

ska i dokumentationen motivera val av metod vid internprissättning (Tondkar, Achilles, & 

van der Laan Smith 2005, s 202). Reglerna kring dokumentationen ställer krav på bolag att 

upprätthålla relevanta dokument som berör val och tillämning av den metodik som används 

vid de interna transaktionerna. Dokumentationen ska bland annat innehålla en översikt av den 

skattepliktigas verksamhet inklusive en analys av de ekonomiska faktorer som påverkar den 

interna prissättningen. Det ska ske en redogörelse för organisationsstrukturen som omfattar 

alla berörda parter samt alla dotterbolag som utför transaktioner som direkt eller indirekt 

påverkar den interna prissättningen i USA. Dessutom ska det ske en motivering till alternativa 
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metoder som hade kunnat väljas men som inte gjorde det och varför de andra metoderna inte 

valdes redogöras för. En beskrivning av de interna transaktionerna ska utföras och en 

beskrivning av de jämförbara transaktionerna. Det ska också ske en förklaring av olika typer 

av index (Tondkar, Achilles, & van der Laan Smith 2005, s. 202) 

 

Den skattepliktiga ska förutom att upprätthålla principal documents också upprätthålla så 

kallade background documents. De slutsatser, antaganden och positioner som ingår i principal 

dokuments ska stödjas och motiveras i background documents. Under paragraf 1.6038A-3 (c) 

återfinns en lista med alternativ som kan beröras i background documents. Samtliga punkter 

som tas upp under denna paragraf behövs inte nödvändigtvis användas men bolag är 

förpliktad att redogöra för all relevant information som påvisar att den valda metoden och det 

interna priset är i enlighet med en armlängds avstånd (Ossi, Chung & Sidher 2003, s. 288). 
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4 Empiri och analys 

4.1 Inledning  

 

I följande kapitel redogörs för den empiri som samlats in och som ligger till grund för 

uppsatsen. Empirin används för att kunna genomföra en komparativ analys mellan Sverige 

och USA gällande utformning av lagtext och hänvisning inom området internprissättning med 

hänsyn till OECDs riktlinjer. I kapitlet analyseras samtliga områden som blivit behandlade i 

uppsatsens referensram. Vi har valt att ha vår empiri och analys i samma kapitel för att 

undvika upprepning samt för att bidra med en bättre förståelse för läsaren.  

 

4.2 Armlängdsprincipen  

 

Inom båda den svenska och amerikanska lagstiftningen återfinns principen om en armlängds 

avstånd. Nedan följer respektive lands tolkning av OECDs armlängdsprincip. I svensk rätt 

kommer armlängdsprincipen till uttryck i den så kallade korrigeringsregeln vilken återfinns i 

det 14 kap. 19 § IL.  
 

Om resultatet av en näringsverksamhet blir lägre till följd av att villkor avtalats som avviker från 

vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende näringsidkare, ska resultatet beräknas till 

det belopp som det skulle ha uppgått till om sådana villkor inte funnits. Detta gäller dock bara om 

1. den som på grund av avtalsvillkoren får ett högre resultat inte ska beskattas för detta i Sverige 

enligt bestämmelserna i denna lag eller på grund av ett skatteavtal, 

2. det finns sannolika skäl att anta att det finns en ekonomisk intressegemenskap mellan parterna, 

och 

3. det inte av omständigheterna framgår att villkoren kommit till av andra skäl än ekonomisk 

intressegemenskap.  

      (Inkomstskattelag 1999:1229) 

 

Den amerikanska liknelsen av OECDs Arm’s length priciple går under namnet Arm’s length 

standard och lyfts fram i den amerikanska lagtexten 26 CFR § 1.482-1(b) IRC. 

 
In determining the true taxable income of a controlled taxpayer, the standard to be applied in every 

case is that of a taxpayer dealing at arm's length with an uncontrolled taxpayer. A controlled 

transaction meets the arm's length standard if the results of the transaction are consistent with the 

results that would have been realized if uncontrolled taxpayers had engaged in the same 

transaction under the same circumstances (arm's length result). However, because identical 

transactions can rarely be located, whether a transaction produces an arm's length result generally 

will be determined by reference to the results of comparable transactions under comparable 

circumstances. See § 1.482-1(d)(2) (Standard of comparability). Evaluation of whether a 

controlled transaction produces an arm's length result is made pursuant to a method selected under 

the best method rule described in § 1.482-1(c).     

(Treas. Reg 1.482-1) 

  

4.2.1 Analys av armlängdsprincipen  

 

Armlängdsprincipen är en internationellt accepterad standard inom området internprissättning 

(Kreuschnigg & Devereux 2013, s. 432). Standarden återfinns inom både OECDs riktlinjer, 

den svenska lagstiftningen och i den amerikanska lagstiftningen. Eftersom samtliga 

medlemsländer i OECD ska anpassa sig efter deras riktlinjer anser vi att den bör återfinnas 

https://www.law.cornell.edu/cfr/text/26/1.482-1#d_2
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/26/1.482-1#c
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under samtliga medlemsländers regleringar. I både Sverige och USA återfinns denna princip i 

lagstiftningen vilket påvisar att armlängdsprincipen är en internationellt accepterad standard.  

 

Armlängdsprincipen kom att regleras för första gången år 1935 i den amerikanska 

lagstiftningen, US Income Tax Code (Eden, Dacin & Wan 2001, s. 7). OEEC som på senare 

år kom att bli OECD grundades år 1947 (Ulmer, Ethridge & Marsh 2013, s. 360). Arm’s 

length standard reglerades i amerikansk lag redan år 1935, och OEEC först grundades år 

1947, anser vi att det finns skäl att anta att USA var det land som kom att lägga grund för den 

princip som än idag används.  

 

Både den amerikanska och den svenska tolkningen av OECDs riktlinjer av 

armlängdsprincipen har gjort att utformning av lagrum är av liknande karaktär. Innehållet i de 

både lagstiftningarna är i enlighet med OECDs riktlinjer. De är formulerade på olika sätt 

vilket visas i uppbyggnaden av respektive lag men vid en djupare analys har de båda lagarna 

ett likartat syfte. I de båda länderna är de jämförbara transaktionerna i centrum. Enligt Hunter, 

Herr och Heyland (2015, s. 76) ska den interna prissättningen vara i enighet med vad som 

hade avtalats mellan två oberoende bolag. I både den amerikanska och den svenska lagtexten 

handlar det om att jämföra de koncerninterna transaktionerna med jämförbara okontrollerade 

transaktioner som sker mellan oberoende parter. Fokus läggs på att det beskattningsbara 

resultatet ska vara fastställt i enlighet med armlängdsprincipen, för att undgå förflyttning av 

vinster och förluster inom koncernen. Enligt OECDs riktlinjer används armlängdsprincipen 

för att undvika förflyttning av förluster och vinster mellan bolag i intressegemenskap (OECD 

2011, s 62). Detta kommer i uttryck i respektive lands lagtexter ovan, vilket leder till att det 

råder harmonisering mellan de båda länderna och OECD på området.  

 

I den amerikanska lagen om armlängdsprincipen beskrivs att det kan vara svårt att finna 

identiska transaktioner för att kunna fastställa om den interna transaktionen är i enlighet med 

en armlängds avstånd. I lagen lyfts dessutom fram att den metod som används ska vara den 

mest lämpade för att se till att principen om en armlängds avstånd är uppfyllt. Det gör att 

lagen hänvisar till ytterligare två paragrafer, § 1.482-1(d)(2) som berör jämförbarheten och § 

1.482-1(c) som författar Best method rule, för att kunna ge ytterligare vägledning. Vid 

tolkning av de amerikanska och de svenska lagrummen rörande armlängdsprincipen är den 

svenska något mer specifikt utformad under denna lag. Sverige har valt att sätta tre stycken 

kriterier, vilka kommer i utryck i lagen ovan, som ska vara uppfyllda för att transaktionerna 

ska vara i enlighet med ett armlängdavstånd. Till skillnad från den svenska lagstiftningen ger 

den amerikanska lagen en mer allmän hänvisning för hur denna princip ska uppnås. Trots att 

det finns skillnader i utformningen av lagrum är dessa relativt små i förhållande till likheterna 

mellan den amerikanska och svenska lagstiftningen. Det vill säga i vår mening råder det 

harmonisering mellan svensk och amerikanska lagstiftning i enlighet med OECDs 

armlängdsprincip.  
 

4.3 Cost contribution arrangement och Cost sharing arrangement 

 

Inom ramen för OECDs riktlinjer benämns ett avtal vid namn Cost contribution arrangement 

som är ett avtal som ska underlätta handel för bolag som befinner sig i intressegemenskap 

(OECD 2010a, s. 219). Cost contribution arrangement och Cost sharing arrangement är båda 

två avtal som sluts mellan de ingående parterna för att ge framtida fördelar. I de svenska 

hänvisningarna går de under namnet kostandsfördelningsavtal, vilken endast är en avspegling 

av OECDs CCA översatt till svenska (Skatteverket 2014a, s. 583). I den amerikanska 

https://www.law.cornell.edu/cfr/text/26/1.482-1#d_2
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/26/1.482-1#c
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lagtexten redogörs för Cost sharing arrangemnet i CFR 26 §1.482-7.  Då både de svenska 

hänvisningarna och den amerikanska lagtexten är bred i sin utformning har vi valt att göra två 

transumt ur respektive lands hänvisning och lagtext. Nedan följer transumt ur den svenska 

hänvisningen och de amerikanska lagrum som beskriver den allmänna definitionen av CCA 

och CSA.  

Ett CCA är en avtalsrättslig konstruktion, där två̊ eller flera företag kommer överens om att dela på̊ 

kostnader och risker för att utveckla, tillverka eller anskaffa tillgångar, tjänster eller rättigheter. I 

ett CCA motsvarar varje deltagares andel av de samlade bidragen denne deltagares andel av de 

samlade förväntade fördelarna. Varje deltagare kan utnyttja sin andel separat som faktisk ägare 

och inte som licenstagare, vilket innebär att denne inte betalar royalty eller annan ersättning till 

någon part för denna andel. Som en konsekvens av detta måste varje utomstående part erlägga en 

ersättning (t.ex. en royalty) för att utnyttja denne deltagares andel.   

        (Skatteverket 2014a, s. 584)  

Nedan sker ett transumt ur den amerikanska lagstiftningen som berör det amerikanska 

kostnadsfördelningsavtalet, CSA.  

Cost sharing arrangement. A cost sharing arrangement is an arrangement by which controlled 

participants share the costs and risks of developing cost shared intangibles in proportion to their 

RAB shares. An arrangement is a CSA if and only if the requirements of paragraphs (b)(1) through 

(4) of this section are met. 

         (Treas. Reg 1.482-7) 

 

4.3.1 Analys av Cost contribution arrangement och Cost sharing arrangement 

 

Kostnadsfördelningsavtal som är den svenska tolkningen av OECDs riktlinjer som berör CCA 

är en direkt avbilning av riktlinjerna. Dessutom är den svenska tolkningen endast en 

hänvisning och återfinns inte i något lagrum. CCA syftar till att företag som ingår ett sådant 

avtal kan fördela samtliga risker och kostnader för att kunna producera och utveckla tjänster, 

tillgångar och rättigheter alternativt erhålla dessa (OECD 2010a, s. 220). I den svenska 

hänvisningen tydliggörs OECDs syfte med CCA. Det enda som skiljer Sveriges tolkning från 

OECDs riktlinjer är översättningen till svenska vilket kan leda till att riktlinjerna delvis kan ha 

omformulerats.  

 

I USA har man valt att inte avbilda OECDs CCA avtal. I den amerikanska lagstiftningen CFR 

26 §1.482-7(b) återfinns istället Cost sharing arrangement. Enligt Skatteverket (2014a, s. 583) 

är CCA och CSA lika i utformningen men det som skiljer dem åt är att CSA är mer reglerat än 

Sveriges kostnadsfördelningsavtal. Den största skillnaden mellan Sveriges 

Kostnadsfördelningsavtal och USAs CSA är att det amerikanska avtalet återfinns i den 

amerikanska lagstiftningen. Lagen är väl utformad vilket gör att den ger god hänvisning till de 

amerikanska bolagen som använder sig av CSA. Till skillnad från USA ger Sverige endast 

hänvisning på området vilket gör att regleringen inte blir lika specifik som den amerikanska 

lagstiftningen. Det som är intressant att bemärka är att USA inte valt att implementera OECDs 

CCA utan valt att ha en egen variant av ett så kallat kostandsfördelningsavtal. Trots att 

medlemsländerna i OECD bör följa deras riktlinjer finns det i vår mening en viss flexibilitet 

vid anpassning av implementering av riktlinjerna. USA tillåts behålla sitt eget CSA utan att ta 

hänsyn till att implementera CCA som återfinns inom OECDs riktlinjer.  

 

Den svenska hänvisningen och den amerikanska lagstiftningen påminner om varandra för att 

de i grunden är lika i utformningen. Enligt Ulmer, Ethridge och Marsh (2013, s. 361) används 
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CSA för att underlätta handeln mellan bolag. Syftet med Kostandsfördelningsavtalet och CSA 

är likvärdiga eftersom de båda handlar om att underlätta för handeln och ge framtida fördelar 

för bolagen. På så vis råder det en högre grad av harmonisering mellan Sverige och USA, 

vilket dessutom innefattar OECD eftersom det svenska kostandsfördelningsavtalet är en direkt 

avbildning av OECDs CCA, trots att CSA och CCA går under olika titlar.   

 

4.4 Best method rule 

 

I den amerikanska lagstiftningen återfinns Best method rule. Nedan följer ett utdrag ur den 

amerikanska lagtexten.  
 

The arm's length result of a controlled transaction must be determined under the method that, 

under the facts and circumstances, provides the most reliable measure of an arm's length result. 

Thus, there is no strict priority of methods, and no method will invariably be considered to be 

more reliable than others. An arm's length result may be determined under any method without 

establishing the inapplicability of another method, but if another method subsequently is shown to 

produce a more reliable measure of an arm's length result, such other method must be used. 

Similarly, if two or more applications of a single method provide inconsistent results, the arm's 

length result must be determined under the application that, under the facts and circumstances, 

provides the most reliable measure of an arm's length result. See § 1.482-8 for examples of the 

application of the best method rule. See § 1.482-7 for the applicable methods in the case of a cost 

sharing arrangement.    

(Treas. Reg 1.482-1) 

 

4.4.1 Analys av Best method rule 

 

Enligt OECD (2010b, s. 15) ska den metod användas som ger det mest tillförlitliga resultat i 

enlighet med principen en armlängds avstånd. Det vill säga att enligt OECD ska den 

prissättningsmetod användas som är mest lämplig för att räkna ut det interna priset. I USA har 

denna hänvisning kommit att implementerats i den amerikanska lagstiftningen och går under 

namnet The best method rule. Under §1.482-1 (c) återfinns den så kallade Best method rule 

som beskriver att den prissättningsmetod som ger det mest tillförlitliga resultatet, som är i 

enlighet med en armlängds avstånd, ska användas vid den interna prissättningen. Den 

amerikanska lagen är en liknelse av OECDs hänvisning om att den mest lämpade metoden ska 

användas. Trots att OECD har med den i sina hänvisningar och samtliga medlemsländer ska 

anpassa sig utefter deras riktlinjer har USA valt att implementera Best method rule i 

lagstiftningen.  

 

Den svenska lagstiftningen saknar en så kallad Best method rule. Trots att Sverige saknar en 

sådan lagstiftning hänvisar de till OECDs riktlinjer vilka förespråkar att den bäst lämpade 

metoden ska användas. På så vis råder det ingen större skillnad mellan Sverige och USA, när 

det handlar om att använda den metod som är mest lämplig vid den interna prissättningen. Det 

som skiljer dem åt är att den återfinns i amerikansk lag men saknar definiering i den svenska 

lagtexten. Trots skillnad i implementering råder harmonisering mellan Sverige och USA 

eftersom båda förespråkar användning av den bäst lämpade metoden vid prissättning av de 

interna transaktionerna. Vilket i sin tur innebär att det råder harmonisering mellan de båda 

länderna och OECD eftersom Sverige hänvisar direkt till riktlinjerna.  

 

https://www.law.cornell.edu/cfr/text/26/1.482-8
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/26/1.482-7
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4.5 Prissättningsmetoder 

 

I kommande avsnitt analyseras samtliga prissättningsmetoder som återfinns i OECDs 

riktlinjer. Det sker utdrag ur både de svenska hänvisningarna och de amerikanska lagtexterna 

för att kunna genomföra en komparativ analys mellan de två medlemsländerna i OECD.  

 

4.5.1 Comparable uncontrolled price method  

 

OECDs metod som tar hänsyn till jämförbara okontrollerade transaktioner går under namnet 

Comparable uncontrolled price method (CUP). Den så kallade CUP metoden återfinns under 

den svenska metoden, Marknadsprismetoden. I USA återfinns liknelser av CUP och är 

definierade under Comparable uncontrolled price method, Comparable uncontrolled 

transaction method och Comparable uncontrolled service price method. I nedanstående avsnitt 

sker en redogörelse för den svenska hänvisningen som berör Markandsprismetoden.  

 
Marknadsprismetoden utgår från marknadspriset för jämförbara varor, tjänster, krediter osv. 

Armlängdspriset på̊ varor fastställs med ledning av jämförbara transaktioner mellan köpare och 

säljare som inte är närstående med varandra. Sådana marknadspriser kan innefatta försäljningar 

från det undersökta företaget till oberoende köpare (s.k. intern jämförelsetransaktion). Det kan 

även röra sig om försäljningar mellan oberoende företag som i alla avseenden är fristående från det 

undersökta företaget (s.k. extern jämförelsetransaktion). 

         (SKV M 2007:25 s. 22) 

 

I amerikanska lagstiftning kommer en liknelse av OECDs CUP i uttryck vid namn 

Comparable uncontrolled price method, som är anpassad till de materiella tillgångarna. Nedan 

följer ett utdrag ur den amerikanska lagstiftningen.  
 

The comparable uncontrolled price method evaluates whether the amount charged in a controlled 

transaction is arm's length by reference to the amount charged in a comparable uncontrolled 

transaction. 

         (Treas. Reg 1.482-3) 

 

Den amerikanska liknelsen av OECDs CUP går under namn Comparable uncontrolled 

transaction method som berör de immateriella tillgångarna. Nedan redogörs för denna method 

i lagstiftningen.  
 

The comparable uncontrolled transaction method evaluates whether the amount charged for a 

controlled transfer of intangible property was arm's length by reference to the amount charged in a 

comparable uncontrolled transaction. The amount determined under this method may be adjusted 

as required by paragraph (f)(2) of this section (Periodic adjustments). 

         (Treas. Reg 1.482-4) 

 

Comparable uncontrolled services price method är en liknelse av OECDs CUP som är 

anpassad till tjänstetransaktioner. Nedan följer ett utdrag ur den amerikanska lagstiftningen.  
 

The comparable uncontrolled services price method evaluates whether the amount charged in a 

controlled services transaction is arm's length by reference to the amount charged in a comparable 

uncontrolled services transaction. 

         (Treas. Reg 1.482-9) 
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4.5.1.1 Analys av Comparable uncontrolled price method  

 

Den svenska Marknadsprismetoden (CUP) är en direkt avspegling av OECDs riktlinjer 

gällande metoden. Enligt OECD (2010a, s. 63) beskrivs Comparable uncontrolled price 

method som en metod som lägger fokus på marknadspriset som är satt för liknande produkter 

under liknande förhållanden. I USA har liknelsen av OECDs CUP valt att definieras under 

samtliga tre tillgångsslag, materiella tillgångar, immateriella tillgångar och tjänster. För att 

kunna räkna ut ett pris som är i överrensstämmelse med en armlängds avstånd anses 

Comparable uncontrolled transaction method som den klassiska metoden att använda 

(Johnson 2001, s. 32). Enligt Eden, Dacin och Wan (2001, s. 6) anses CUP vara den metod 

som skattemyndigheter främst rekommenderar vid beräkning av interna priser. Både Sverige 

och USA förespråkar användning av metoden vid beräkning av de interna priserna. Det vill 

säga att de båda medlemsländerna föredrar användning av denna metod i den mån det är 

möjligt.  

 

I både den svenska hänvisningen och i de amerikanska lagtexterna framgår den okontrollerade 

jämförbara transaktionen. IRC beskriver en okontrollerad transaktion som en transaktion som 

sker mellan två oberoende parter (Drtina & Reimers 2009, s.7). I de båda ländernas lagtext 

och hänvisning läggs stort fokus på den okontrollerade transaktionen. Hänsyn ska tas till en 

jämförbar okontrollerad transaktion för att kunna räkna ut ett internpris som är i enighet med 

en armlängds avstånd. Eftersom den svenska CUP metoden är en direkt avspegling av OECDs 

metod CUP råder det harmonisering mellan Sveriges och OECDs prissättningsmetod.  

 

Det som skiljer den svenska tolkningen åt vid jämförelse mot den amerikanska liknelsen är 

framför allt de tre uppdelningarna inom tillgångsslag. Inom alla tre tillgångsslag återfinns 

liknelse av OECDs metod. I helhet är de lika varandra förutom när man ser till lagstiftningen 

om tjänster. Under Comparable uncontrolled service price method redogörs inom lagtextens 

exempel den interna och externa jämförelsetransaktionen, som finns beskriven i OECDs 

riktlinjer. I den svenska tolkningen av CUP finns även där en detaljerad beskrivning av den 

interna och externa jämförelsetransaktionen. I de amerikanska metoderna, Comparable 

uncontrolled price method och Comparable uncontrolled transaction method redogörs utifrån 

vår tolkning, endast den interna jämförelsetransaktionen då konkret bevisning av den externa 

jämförelsetransaktionen inte återfinns under dessa lagtexter. Comparable uncontrolled service 

price method är anpassad till tjänster men motsvarar Comparable uncontrolled price method 

(Goldberg, Wnek & Pineau 2012, s. 1197). Vilket tydliggörs vid tolkning av de båda 

lagtexterna, med undantag för den interna och externa jämförelsetransaktionen. Den 

amerikanska Comparable uncontrolled service price method är på så vis mer lik den Svenska 

och OECDs prissättningsmetod CUP än de andra två amerikanska liknelserna av OECDs 

CUP.   

 

OECD (2010a, s. 63) redogör för att CUPs huvudfokus är att finna substitut till varor och 

tjänster för att på så vis få fram ett matchande marknadsvärde. Vid tolkning av både de 

svenska hänvisningarna och amerikanska lagstiftningen av metoderna lyfter samtliga fram att 

målet är att finna marknadspriset genom att ta hänsyn till en likvärdig okontrollerad 

transaktion. Både den svenska och amerikanska tolkningen av metoden CUP är till stor del i 

enlighet med OECD riktlinjer, vilket kan avläsas i de båda ländernas likvärdiga hänvisningar. 

Det som kan vara av intresse är att trots att båda länderna tolkat OECDs riktlinjer av metoden 

har USA till skillnad från Sverige valt att dela upp metoden under tre kategorier, materiella 

tillgångar, immateriella tillgångar och tjänster. Av den anledningen anses USAs 
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motsvarigheter av metoden som mer specifika eftersom de redogör för vilket område 

respektive metod ska tillämpas på.  

4.5.2 Resale price method  

 

Resale price method utgör en av de prissättningsmetoder som återfinns i OECDs riktlinjer. 

Det återfinns liknelser av denna metod inom både den svenska hänvisningen och i de 

amerikanska lagtexterna. I Sverige går denna metod under namnet 

Återförsäljningsprismetoden. I den amerikanska lagtexten återfinns motsvarighet till OECDs 

metod under två tolkningar, Resale price method och Gross service margin method. Nedan 

redogörs för den svenska hänvisningen som beskriver återförsäljningsprismetoden.  
  

Denna metod är en indirekt metod och utgår från det pris för vilket en produkt, som köpts från en 

närstående säljare, säljs vidare till en oberoende köpare. Detta återförsäljningspris minskas sedan 

med en lämplig bruttovinst som motsvarar det belopp med vilket återförsäljaren söker täcka sina 

kostnader inklusive ett vinstpålägg. Vad som återstår efter avdrag för lämplig bruttovinst kan 

betraktas som ett armlängdspris för den ursprungliga överlåtelsen inom företagsgruppen.  

         (SKV M 2007:25 s. 23) 

 

I den amerikanska lagtexten finns en metod som går under samma namn som OECDs Resale 

price method. I nedanstående utdrag redogörs för den amerikanska Resale price method som 

återfinns i den amerikanska lagstiftningen.  
 

The resale price method evaluates whether the amount charged in a controlled transaction is arm's 

length by reference to the gross profit margin realized in comparable uncontrolled transactions. 

The resale price method measures the value of functions performed, and is ordinarily used in cases 

involving the purchase and resale of tangible property in which the reseller has not added 

substantial value to the tangible goods by physically altering the goods before resale. For this 

purpose, packaging, repackaging, labelling, or minor assembly do not ordinarily constitute 

physical alteration. Further the resale price method is not ordinarily used in cases where the 

controlled taxpayer uses its intangible property to add substantial value to the tangible goods. 

         (Treas. Reg 1.482-3) 

 

I den amerikanska lagstiftningen återfinns ytterligare en metod som är en liknelse av OECDs 

Resale price method som benämns vid namn Gross service margin method och behandlar 

tjänster. Nedan återfinns ett utdrag ur den amerikanska lagstiftningen som beskriver metoden.   
 

The gross services margin method evaluates whether the amount charged in a controlled services 

transaction is arm's length by reference to the gross profit margin realized in comparable 

uncontrolled transactions. This method ordinarily is used in cases where a controlled taxpayer 

performs services or functions in connection with an uncontrolled transaction between a member 

of the controlled group and an uncontrolled taxpayer. This method may be used where a controlled 

taxpayer renders services (agent services) to another member of the controlled group in connection 

with a transaction between that other member and an uncontrolled taxpayer. This method also may 

be used in cases where a controlled taxpayer contracts to provide services to an uncontrolled 

taxpayer (intermediary function) and another member of the controlled group actually performs a 

portion of the services provided. 

         (Treas. Reg 1.482-9) 
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4.5.2.1 Analys av Resale price method  

 

Enligt Ilie (2014, s. 11) utgår OECDs Resale price method från återförsäljningspriset för att 

kunna beräkna bruttovinsmarginalen.  Både den svenska Återförsäljningsmetoden och den 

amerikanska Resale price method är i överensstämmelse med den så kallade Resale price 

method som återfinns i OECD riktlinjer. Återförsäljningsmetoden fokuserar på 

återförsäljningspriset för att beräkna en bruttovinst som både ska täcka kostnader och erhålla 

ett vinstpålägg. Det vill säga att fokus läggs på bruttovinstmarginalen. Den amerikanske 

Resale price method återfinns endast under detta namn i den lag som berör de materiella 

tillgångarna. Likt återförsäljningsmetoden lägger Resale price method fokus på 

bruttovinstmarginalen. Den så kallade bruttovinstmarginalen sätts i förhållande till jämförbara 

okontrollerade transaktioner. Enligt Goldberg, Wnek och Pineau (2012, s. 1197) är Resale 

price method i utformandet lik den så kallade Gross service margin method. Det som skiljer 

dem åt är att Gross service margin method är anpassad till tjänster (Goldberg, Wnek & Pineau 

2012, s. 1197). Likt den amerikanska och svenska metoden RPM, lägger även Gross service 

margin method fokus på bruttovinstmarginalen.  

 

Det som skiljer den amerikanska RPM från den svenska är att i den amerikanska liknelsen av 

prissättningsmetoden redogörs för att produkter inte ska ha genomgått någon större förändring 

och ger exempel på sådana förändringar. Denna beskrivning återfinns inte i den svenska 

tolkningen. En annan skillnad mellan svensk och amerikansk utformning av metoderna är att 

de amerikanska metoderna blivit specificerade under de två tillgångsslagen, materiella 

tillgångar och tjänster. Dessutom redogörs för vilka typer av produkter, i detta fall tjänster 

som denna metod är anpassad att användas till. 

 

Vid tolkning av respektive lands hänvisning och lagstiftning är den amerikanska liknelsen av 

metoden mer konkret och enklare definierad än den svenska hänvisningen. Den amerikanska 

ger tydligare vägledning av samtliga metoder då den mer anpassad efter specifikt 

tillgångsslag. I det stora hela finns det däremot stora likheter mellan samtliga länders metoder. 

Eftersom prissättningsmetoderna dessutom är lika OECDs metod leder det till att de 

harmoniserar inom ramen för den interna prissättningen.  
 

4.5.3 Cost plus method  

 

Enligt OECDs riktlinjer benämns en av de fem rekommenderade prissättningsmetoderna som 

Cost plus method. I de svenska hänvisningarna av OECDs riktlinjer har denna metod 

översatts till kostnadsfördelningsmetoden. I den amerikanska lagstiftningen återfinns 

motsvarighet av metoden under två metoder, Cost plus method och Service cost method. 

Nedan redogörs för den svenska hänvisningen av kostnadsfördelningsmetoder.   
 

Denna metod är också̊ en indirekt metod som utgår från kostnaden för att producera eller köpa en 

vara, tjänst e.d. med tillägg för varje koncernleds kostnader och ett marknadsmässigt vinstpålägg. 

Armlängdspriset mellan säljaren och den närstående köparen beräknas med utgångspunkt i 

säljarens kostnad för anskaffande av råvaror eller halvfabrikat samt produktionskostnaden för den 

färdiga produkten med tillägg för skälig vinst. Man utgår här från en verifierad kostnad 

(marknadspris) och lägger sedan till varje produktionsleds olika kostnader. Till dessa kostnader 

läggs en marknadsmässig vinstmarginal som beräknas med ledning av jämförelser eller andra 

uppgifter från oberoende företag. 

         (SKV M 2007:25 s. 24) 
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I den amerikanska lagstiftningen återfinns en liknelsen av OECDs Cost plus method under 

samma namn, Cost plus method, som berör materiella tillgångar. Nedan följer ett utdrag av 

denna metod utifrån den amerikanska lagstiftningen.  

 
The cost plus method evaluates whether the amount charged in a controlled transaction is arm's 

length by reference to the gross profit markup realized in comparable uncontrolled transactions. 

The cost plus method is ordinarily used in cases involving the manufacture, assembly, or other 

production of goods that are sold to related parties. 

         (Treas. Reg 1.482-3) 

 

Cost of service plus method är en metod som är anpassad till tjänster och är en liknelse av 

OECDs Cost plus method.  
 

The cost of services plus method evaluates whether the amount charged in a controlled services 

transaction is arm's length by reference to the gross services profit markup realized in comparable 

uncontrolled transactions. The cost of services plus method is ordinarily used in cases where the 

controlled service renderer provides the same or similar services to both controlled and 

uncontrolled parties. This method is ordinarily not used in cases where the controlled services 

transaction involves a contingent-payment arrangement, as described in paragraph (i)(2) of this 

section. 
         (Treas. Reg 1.482-9) 

 

4.5.3.1 Analys av Cost plus method  

 

Enligt OECDs Cost plus Method ska en vara eller tjänst säljas till det pris som motsvarar 

produktionskostnaderna adderat med ett vinstpålägg (OECD 2010a, s. 71). Den svenska 

kostnadsplusmetoden och den amerikanska Cost plus method harmoniserar i utformandet i 

överrensstämmelse med OECDs metod. De båda tolkningarna av OECDs riktlinjer av 

metoden Cost plus method lägger fokus på kostnaderna. Den amerikanska motsvarigheten, 

som går under namnet Cost plus method, är framtagen för materiella tillgångar. Det innebär 

att det handlar om de så kallade kostnad sålda varorna (KSV). Till KSV läggs det till ett 

vinstpålägg som procentuellt ska vara det samma i en intern kontrollerad transaktion som vid 

en okontrollerad transaktion. Likt den amerikanska metoden tar den svenska metoden också 

upp vinstpålägget som ska vara i enlighet med en jämförbar okontrollerad transaktion. Dogan, 

Deran och Koksal (2013, s. 736) påpekar att det är av stor vikt att jämföra vad andra 

leverantörer tjänar i jämförbara okontrollerade transaktioner för att fastställa vinstpålägget. 

Vilket kommer i uttryck i både den svenska hänvisningen och de amerikanska 

lagstiftningarna. Samtliga lägger vikt på att hänsyn ska tas till okontrollerade transaktioner för 

att kunna fastställa vinstpålägget. Den svenska tolkningen av metoden är delvis mer 

beskrivande om hur kostnaderna definieras. Genom att stegvis beskriva hur kostnaderna 

uppstår förs en tydligare förklaring i hänvisningen. Denna typ av redogörelse går inte att 

återfinna i den amerikanska lagtexten.   

 

Inom amerikansk lagstiftning finns ytterligare en metod som motsvarar OECDs riktlinjer och 

påminner om den svenska kostnadsplusmetoden, den så kallade Service cost method. Denna 

metod behandlar tjänster och utgår likt kostnadsplusmetoden och Cost plus method från 

kostnaderna. Det som gör att den skiljer sig från den svenska metoden och den andra 

amerikanska metoden samt OECDs riktlinjer är att den inte tar upp något vinstpålägg utan 

lägger endast fokus på de totala kostnaderna som tjänsten medför. Vi anser att det kan bero på 

att det är svårt att räkna fram ett vinstpålägg för tjänster och därför har man istället valt att 

beräkna totalkostnaden. Förutom denna skillnad är Service cost method analog med Cost plus 

Method vid tolkning av samtliga lagtexter. Enligt Goldberg, Wnek och Pineau (2012, s. 1197) 
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är Service cost method en avbildning av Cost plus method. Det styrker vår tolkning av 

metoderna och bidrar med att det även råder delvis harmonisering mellan Service cost method 

och OECDs metod. Vilket i sin tur leder till att samtliga prissättningsmetoder som behandlar 

OECDs Cost plus method till stor del är harmoniserade.  

 

 

4.5.4 Profit split method  

 

Enligt OECDs riktlinjer redogörs för fem alternativa metoder som kan användas vid den 

interna prissättningen. En av dessa metoder benämns vid namn Profit split method. I de 

svenska hänvisningarna av OECDs riktlinjer översätts denna metod till 

vinstfördelningssmetoden. Den amerikanska metoden går likt OECDs metod under namnet 

Profit split method. Nedan redogörs för den svenska hänvisningen.   

 
Vinstfördelningsmetoden innebär att en intern vinst som uppkommit vid en transaktion mellan 

närstående parter fördelas mellan de berörda företagen på̊ ett ekonomiskt välgrundat sätt. Vid 

tillämpning av vinstfördelningsmetoden fastställs först en vinst som uppkommer genom att två̊ 

eller flera närstående företag samarbetar i en viss transaktion (t.ex. tillverkning och försäljning av 

varor). Därefter fördelas den sammanlagda transaktionsvinst som dessa företag uppnått genom 

samarbetet på ett sätt som man kan anta skulle ha skett om företagen inte hade varit närstående… 

         (SKV M 2007:25 s. 25) 

 

I den amerikanska lagstiftningen återfinns den så kallade Profit split method. Nedan följer ut 

utdrag ur den amerikanska lagtexten som behandlar denna metod.  

 
The profit split method evaluates whether the allocation of the combined operating profit or loss 

attributable to one or more controlled transactions is arm's length by reference to the relative value 

of each controlled taxpayer's contribution to that combined operating profit or loss. The combined 

operating profit or loss must be derived from the most narrowly identifiable business activity of 

the controlled taxpayers for which data is available that includes the controlled transactions 

(relevant business activity). 

         (Treas. Reg 1.482-6) 

 

4.5.4.1  Analys Profit split method  

 

Profit split method är en metod som handlar om att det kombinerade rörelseresultatet ska 

fördelas mellan de bidragande parterna (Goldberg, Wnek & Pineau 2012, s. 1196). Den 

svenska vinstfördelningsmetoden redogör för att den interna vinst alternativt förlust som 

uppstår vid en intern transaktion ska fördelas mellan de närstående bolagen. Den amerikanska 

liknelsen av OECDs Profit split method går under samma namn, det vill säga Profit split 

method. Den refererar till att fördelningen av den koncerninterna vinsten alternativt förlusten 

ska ske i enlighet med en armlängds avstånd. I både den svenska hänvisningen och i den 

amerikanska lagtexten handlar det om hur fördelningen av rörelseresultatet ska ske för att vara 

i enighet med en armlängds avstånd. I både den svenska och amerikanska metoden sker 

fördelningen som om det vore mellan oberoende företag. Vilket innebär att både den svenska 

och den amerikanska metoden har ett likartat syfte. Det leder i sin tur till att det råder 

harmonisering av hur fördelningen av vinster respektive förluster ska gå till inom 

koncernbolag.  

 

Vid tolkning av respektive lands utformning av metoden är uppbyggnaden av de båda mycket 

lika. Båda de svenska hänvisningarna och den amerikanska lagstiftningen överensstämmer 
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med OECDs riktlinjer vilket tydliggörs vid tolkning av Profit split method. Det som särskiljer 

den amerikanska lagtexten från den svenska hänvisningen är att den amerikanska metoden 

återfinns i lagen och har dessutom en egen sektion i IRC. Dessutom är den amerikanska Profit 

split method anpassad tillsamtliga tillgångslag.  Under alla tillgångsslags sektioner finns en 

redogörelse för metoden, men de är analoga med den metod som finns beskriven i CFR 26 

1.482-6(a). Förutom skillnaden i implementeringen av metoden är den svenska och 

amerikanska metoden till stor del harmoniserade då både uppbyggnaden och syftet i de båda 

prissättningsmetoderna är likartade.  

4.5.5 Transactional net margin method  

 

Transactional net margin method, vanligtvis förkortad TNMM, utgör en av de fem metoder 

som återfinns i OECDs riktlinjer. Den svenska tolkningen av metoden går under namnet 

Nettomarginalmetoden. I den amerikanska lagstiftningen återfinns TNMM under namn 

Comparable profit method. Följande utdrag redogör för den svenska tolkningen av OECDs 

TNMM.  

 
Nettomarginalmetoden innebär att ett företags rörelseresultat som uppstår vid en transaktion med 

ett närstående företag relateras till en lämplig bas bestående av t.ex. kostnader, omsättning eller 

tillgångar. Vid tillämpning av nettomarginalmetoden jämförs rörelsemarginalen (eller annan vald 

”profit level indicator”) med en motsvarande marginal som det undersökta företaget uppnått vid 

transaktioner med t.ex. ett oberoende företag. Är detta inte möjligt kan rörelsemarginalen hämtas 

från en jämförbar transaktion som ett oberoende företag (jämförbart företag) uppnått. Emellertid 

kan en sådan rörelsemarginal behöva justeras för att anpassas till skillnader mellan den undersökta 

transaktionen och den valda jämförelsetransaktionen.  

         (SKV M 2007:25 s. 27) 

Den amerikanska metoden, Comparable profit method återfinns i den amerikanska lagtexten 

IRC i §1.482-5 och ger hänvisning för både materiella- och immateriella tillgångar.   

The comparable profits method evaluates whether the amount charged in a controlled transaction 

is arm's length based on objective measures of profitability (profit level indicators) derived from 

uncontrolled taxpayers that engage in similar business activities under similar circumstances. 

         (Treas. Reg 1.482-5) 

 

Comparable profit method behandlas dessutom under §1.482-9 som berör tjänster. Det är en 

direkt avbildning av §1.482-5 förutom att den är anpassad till tjänster.  

 
The comparable profits method evaluates whether the amount charged in a controlled transaction 

is arm's length, based on objective measures of profitability (profit level indicators) derived from 

uncontrolled taxpayers that engage in similar business activities under similar circumstances. The 

rules in § 1.482-5 relating to the comparable profits method apply to controlled services 

transactions, except as modified in this paragraph (f). 

         (Treas. Reg 1.482-9) 

4.5.5.1 Analys av nettomarginalmetoden  

 

Transactional net margin method är en metod som lägger fokus på rörelsemarginalen (OECD 

2010b s. 6) Nettomarginalmetoden är Sveriges tolkning av OECDs Transactional net margin 

method. Den svenska metoden utgår från ett företags rörelseresultat för att räkna ut 

nyckeltalet vinstmarginal. Denna vinstmarginal sätt sedan i relation till en oberoende 

transaktion för att se om den är i enlighet med en armlängds avstånd.  

 

https://www.law.cornell.edu/cfr/text/26/1.482-5
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USA har inte adopterat Transactional net margin method (TNMM) från OECDs riktlinjer likt 

Sverige. Istället har USA utformat en liknande metod under namnet, Comparable profits 

method. Likt nettomarginalmetoden är Comparable profit method en metod som baseras på 

vinst. De båda prissättningsmetoderna fokuserar på att räkna ut vinstmarginalen för att sedan 

jämföra den med en likvärdig okontrollerad transaktion. Trots att både den svenska och 

amerikanska liknelsen av OECDs TNMM går under skilda namn är innebörden i metoderna 

den samma. Det är intressant att se att USA inte valt att implementera OECDs metod trots att 

medlemsländerna ska följa OECDs riktlinjer. USA väljer inte alltid att implementera OECDs 

riktlinjer utan anpassar sin utformning utifrån deras egna behov samtidigt som de inte strider 

mot riktlinjerna. Däremot råder det harmonisering mellan samtliga amerikanska metoder vid 

jämförelse med OECDs riktlinjer.  

 

Den amerikanska metoden Comparable profits method återfinns under både materiella 

tillgångar, immateriella tillgångar och service. I §1.482-5 finns metoden beskriven som är 

riktad till materiella tillgångar och immateriella tillgångar. Under §1.482-9 (f) är Comparable 

profits method för service definierad och är en direkt avbildningar av §1.482-5 med tillägg att 

den tar hänsyn till transaktioner gällande tjänster.  Comparable profits method kan därför 

användas vid värderingar av samtliga transaktionsslag. Eftersom den svenska metoden inte 

väljer att kategoriseras efter något specifikt tillgångsslags råder återigen harmonisering mellan 

de svenska och amerikanska metoderna. Det eftersom de båda ländernas prissättningsmetoder 

är framtagna till samtliga tillgångsslag, är lika i utformandet och har ett likartat syfte.  

 

4.5.6 Unspecified method  

 

Inom ramen för OECDs riktlinjer redogörs för fem stycken metoder som kan användas vid 

den interna prissättningen. Det klargör att den metod som ger det mest tillförlitliga resultatet 

av en armlängds avstånd är den metod som ska användas. Det vill säga att om det finns en 

möjlighet till användning av en alternativ metod som har bättre tillförlitlighet än de fem 

prissättningsmetoderna som återfinns i OECDs riktlinjer ska den alternativa metoden 

användas. Sverige hänvisar till nedanstående text vid användning av en alternativ metod. 

 
Det finns inget hinder mot att använda en metod som inte beskrivs i riktlinjerna, så länge priser 

och andra villkor stämmer överens med armlängdsprincipen. Enligt OECD ska man dock inte 

tillämpa en sådan metod om det finns en metod i riktlinjerna som är lämpligare i det aktuella fallet. 

(Skatteverket 2016d) 

 

I den amerikanska lagstiftningen redogörs för den så kallade Unspecified method under 

samtliga tillgångsslag, materiella tillgångar, immateriella tillgångar och tjänster. De är 

likartade i utformningen med undantag för något utbyte av ordval för att anpassas efter det 

specifika tillgångsslaget. Nedan följer ett längre utdrag ur Unspecified method som behandlar 

tjänster.  

 
Methods not specified in paragraphs (b) through (g) of this section may be used to evaluate 

whether the amount charged in a controlled services transaction is arm's length. Any method used 

under this paragraph (h) must be applied in accordance with the provisions of § 1.482-1. 

Consistent with the specified methods, an unspecified method should take into account the general 

principle that uncontrolled taxpayers evaluate the terms of a transaction by considering the realistic 

alternatives to that transaction, including economically similar transactions structured as other than 

services transactions, and only enter into a particular transaction if none of the alternatives is 

preferable to it…      

(Treas. Reg 1.482-9) 

 

https://www.law.cornell.edu/cfr/text/26/1.482-1
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Den alternativa metoden som hänvisar till de materiella tillgångarna är i enighet med tolkning 

ovan, förutom hänvisningarna till andra sektioner i lagen.  

 
Methods not specified in paragraphs (a)(1), (2), (3), (4), and (5) of this section may be used to 

evaluate whether the amount charged in a controlled transaction is arm's length. Any method used 

under this paragraph (e)… 

        (Treas. Reg 1.482-3) 

     

Vid hänvisning till de immateriella tillgångarna sker en direkt avspegling av det utdrag som 

redogörs för tjänster, det som avviker är hänvisning till andra sektioner i lagrum. 

 
Methods not specified in paragraphs (a)(1), (2), and (3) of this section may be used to evaluate 

whether the amount charged in a controlled transaction is arm's length. Any method used under 

this paragraph (d)… 

         (Treas. Reg 1.482-4) 

 

4.5.6.1 Analys av Unspecified method  

 

Enligt OECDs riktlinjer kan företag välja att använda sig av en alternativ metod som inte tas 

upp inom ramen för riktlinjerna. Om de finner belägg för att en alternativ metod anses vara 

den bäst lämpade för att kunna redovisa ett pris som är i enlighet med en armlängds avstånd. 

Vid användning av internprissättning är det i Sverige tillåtet att använda sig av en alternativ 

metod, men det uttrycks inte inom något lagrum utan hänvisning sker endast till OECDs 

riktlinjer. Till skillnad från Sverige har USA valt att redogöra för en så kallad Unspecified 

method som de valt att lagstifta under samtliga tillgångsslag i IRC.  

 

Enligt Abdallah (2002, s. 111) ska en alternativ metod användas om ingen av de metoderna 

som återfinns i den amerikanska lagtexten kan tillämpas. Den amerikanska metoden är en 

liknelse av den alternativa metod som OECD uttrycker i sina riktlinjer, vilket gör att den 

amerikanska lagstiftningen harmoniserar med OECD. Det leder i sin tur att det även råder 

harmonisering mellan Sverige och USA när det kommer till tillämpningen av en alternativ 

metod. Skillnaden mellan dessa metoder, är som nämnts ovan, att USA har valt att lagstifta 

om denna och Sverige helt saknar lagstiftning på. Dessutom är den amerikanska lagtexten 

bättre utformad och ger på så vis en mer konkret vägledning vid anpassning av en alternativ 

metod, vid jämförelse med den svenska hänvisningen. Vilket vi tror beror på att en lagtext 

vanligtvis är mer konkret i sin utformning och definition. Trots att det råder ett fåtal skillnader 

mellan den svenska och amerikanska utformningen av en alternativ metod, har de ett likartat 

mål. Det vill säga att de båda strävar efter att den bäst lämpade metoden vid den interna 

prissättningen ska användas. Det leder fram till att det råder harmonisering inom området.  

 

4.6 Dokumentationskrav 

 

I det tredje kapitlet i uppsatsen genomfördes en redogörelse för OECDs riktlinjer inom 

området dokumentation. Under de senaste åren har det femte kapitlet i OECDs riktlinjer 

kommit att förändrats. Det femte kapitlet i OECDs riktlinjer innehåller idag nya standarder för 

dokumentationsskyldigheten som benämns som master file, local file och contry-by-country 

file (OECD 2015, s. 12). Empirin som är framtagen inom området dokumentation saknar 

redogörelse för OECDs nya standarder. Hänsyn bör därför tas till att analysen av 

dokumentationen kommer att utgå från den senaste information som är publicerat inom 

området för respektive land och som är aktuell i nutid. Både den svenska och amerikanska 
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lagstiftningen inom området är bred, då de båda innehåller ett flertal paragrafer för hur 

dokumentationen ska se ut i respektive land. Av den anledningen har vi valt att bryta ner 

dokumentationen i samtliga områden för att kunna genomföra en mer konkret analys.  

 

Då den svenska lagen, Lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter (19 kap. 2a och 2b§§), 

är kort och kräver ytterligare vägledning hänvisar lagen till Skatteverkets meddelande (SKV 

M 2007:25). Vi har av den anledningen valt att använda oss av Skatteverkets meddelande som 

ger en mer konkret beskrivning av vad som ska finnas med i dokumentationen i Sverige. 

Analysen av dokumentationen bygger därför på utdrag ur Skatteverkets meddelande för att 

kunna genomföra en mer precis och intressant analys.  

 

4.6.1 Dokumentation av organisationsstruktur  

 

I dokumentationen ska en redogörelse för företagets organisationsstruktur beskrivas. Samtliga 

bolag som använder sig av internprissättning ska uppge all väsentlig information som berör 

området i sin dokumentation. Nedan följer ett utdrag ur de svenska dokumentationskrav som 

berör beskrivning av bolagets organisationsstruktur.  

 
Dokumentationen skall innehålla en beskrivning av företagsgruppens juridiska struktur där 

ägarförhållandena och hur företaget kontrollerar eller kontrolleras av andra företag i 

företagsgruppen anges. Företagets och företagsgruppens organisatoriska struktur och verksamhet i 

operationellt hänseende skall anges. Väsentliga förändringar inom företaget och företagsgruppen 

under räkenskapsåret skall redovisas. 

(SKV M 2007:25) 

 

Nedan följer ett utdrag ur den amerikanska lagstiftningen som behandlar dokumentation av 

organisationsstruktur och organisationsschema.  
 

A description of the taxpayer's organizational structure (including an organization chart) covering 

all related parties engaged in transactions potentially relevant under section 482, including foreign 

affiliates whose transactions directly or indirectly affect the pricing of property or services in the 

United States. 

(Treas. Reg 1.6662-6) 

 

4.6.1.1 Analys av dokumentation av organisationsstruktur 
 

De svenska hänvisningarna inom området lyfter under paragraf tre fram att i dokumentationen 

ska en redogörelse för företagets organisationsstruktur finnas. Det för att kunna visa 

ägarförhållandens struktur samt beskriva hur företaget kontrolleras och kontrollerar inom 

koncernen. Enligt Tondkar, Achilles och Van Deer Laan Smith (2005, s. 202) ska en 

redogörelse för företagets organisationsstruktur redovisas som omfattar alla berörda parter 

som direkt eller indirekt påverkar den interna prissättningen i USA. I den amerikanska 

lagstiftningen beskrivs dokumentationen under paragraf 1.6662-6(d)(iii). I paragraf 1.6662-

6(d)(iii)(B)(2) sker en redogörelse för att företag som använder sig av internprissättning ska i 

dokumentationen beskriva sin organisationsstruktur samt ha med ett organisationsschema för 

att kunna se hur koncernen är uppbyggd.  

 

I både den svenska och amerikanska lagstiftningen ska dokumentationen innehålla 

koncernens organisationsstruktur. Innehållsmässigt är de lika då fokus läggs på 

organisationsstrukturen. På så sätt råder harmoniering mellan de två medlemsländerna i 

kraven på vad som ska finnas med i dokumentationen på området.  
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Det bör däremot tas hänsyn till att trots att de båda är lika i utformandet finns det vissa 

skillnader som går att tolka vid granskning av texterna. I de svenska hänvisningarna bör de 

väsentliga förändringarna som sker inom företaget och koncernen tas upp i dokumentationen. 

Den amerikanska lagtexten nämner inget om att förändringar inom koncernen ska vara 

beskrivna i dokumentationen. Till skillnad från de svenska hänvisningarna ska det i den 

amerikanska dokumentationen dessutom innehålla ett organisationsschema, vilket inte 

framgår av de svenska hänvisningarna.  

 

Båda texterna är konkreta i utformandet vilket gör att de förmedlar vad som ska vara med 

utan några komplikationer. Som nämns ovan är de båda texterna lika men en fördel med de 

amerikanska lagen är att dokumentationen ska innehålla ett organisationsschema som ger än 

översiktlig bild för hur samtliga bolag inom koncernen hänger ihop. Vid användning av 

internprissättning bör det ur skattemyndighetens synvinkel vara av intresse att företaget 

redogör för hur koncernen är uppbyggd för att enklare kunna utvärdera om företaget uppfyller 

att de interna priserna är satta i enlighet med en armlängds avstånd. Vid analys av de båda 

ländernas dokumentationskrav på området finns olikheter och likheter. Trots det anser vi att 

det råder till viss del harmonisering på området eftersom de båda länderna kräver att 

organisationsstrukturen redovisas i dokumentation.  
 

4.6.2 Dokumentation om verksamheten 

 

Enligt Ossi, Chung och Sidher (2003, s. 287) ska bolag förbereda dokumentation som berör 

verksamhetens interna transaktioner. Nedan följer utdrag ur de svenska 

dokumentationskraven som berör beskrivning av verksamheten.  

 
Beskrivningen skall innehålla sådan finansiell information som är relevant för tillämpningen av 

vald prissättningsmetod för räkenskapsåret avseende företaget och de andra företag inom 

företagsgruppen som företaget haft interna transaktioner med under räkenskapsåret. Beskrivningen 

skall även innehålla uppgifter om branschspecifika förhållanden och den inriktning på̊ 

verksamheten som påverkat företagets prissättning av interna transaktioner. 

(SKV M 2007:25) 

 

I kommande avsnitt återfinns ett utdrag som behandlar de amerikanska dokumentationskrav 

som berör bolagets verksamhet.  

 
An overview of the taxpayer's business, including an analysis of the economic and legal factors 

that affect the pricing of its property or services. 

(Treas. Reg 1.6662-6) 

 

4.6.2.1 Analys av dokumentation av verksamheten 

 

I de svenska dokumentationskraven beskrivs det att dokumentationen ska innehålla finansiell 

information som anses relevant i koncernen vid val av prissättningsmetod.  I den svenska 

lagen läggs fokus på själva prissättningsmetoden. Till skillnad från den svenska lagen om 

dokumentation ger den amerikanska endast en beskrivning av att de vill ha en översikt över 

verksamheten samt en analys av juridiska och ekonomiska faktorer som kan påverka själva 

prissättningen. Enligt Tondkar, Achilles och Van Deer Laan Smith (2005, s. 202) ska 

dokumentationen innehålla en överblick av bolagets verksamhet inklusive en analys av både 
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ekonomiska och juridiska faktorer som kan påverka den interna prissättningen. Vilket är 

precis det som redogörs för i den amerikanska lagtexten.  

 

Det som skiljer den amerikanska lagen från den svenska är att den amerikanska lagen 

fokuserar mer på själva prissättningen än själva metoden som vägleder prissättningen. Den 

svenska paragrafen är vid tolkning av texten mer informationsrik än den amerikanska då den 

ger en utförligare beskrivning av vad som ska finnas med i dokumentationen av 

verksamheten. Förutom denna olikhet är de i helhet enhetliga eftersom de båda lägger fokus 

på att samma saker ska finnas med vid beskrivning av verksamheten. Vilket leder till att det 

råder hög grad av harmonisering på området.  

 

I de båda lagtexterna finns dock vissa oklarheter. I den svenska lagtexten beskrivs att ”… 

sådan finansiell information som är relevant…” ska tas med vid beskrivningen av 

verksamheten men vad anses som relevant? Genom att använda sig av ord i lagtexten som är 

tolkningsbara ur olika perspektiv gör att det kan ge upphov till olikheter i utformning och 

beskrivning i dokumentationen. Det är inte bara den svenska lagtexten som innehåller 

tolkningsutrymme, i den amerikanska lagtexten beskrivs att en ”… analysis of the economic 

and legal factors…” ska tas med i dokumentationen. Återigen läggs stor tyngd på ett enda ord. 

En analys kan vara olika i utformning och storlek. En analys kan vara uttalad i bara någon 

mening men kan också vara flera sidor lång. Detta leder till att det även i den amerikanska 

lagtexten råder tolkningsutrymme vilket gör att dokumentationen kan komma att bli 

annorlunda i utformningen mellan olika bolag. För att undvika olika tolkning av lagtexten 

borde en hänvisning kunna ligga till grund för att en mer enhetlig utformning skulle kunna 

ske, vilket saknas i både den svenska och amerikanska lagstiftning. 

 

4.6.3 Dokumentation av de interna transaktionerna  

 

Bolag ska tillgodose skattemyndigheter med nödvändig information för att kunna bedöma 

risken med de interna transaktionerna (OECD 2014, s. 14).  Inom dokumentationen ska en 

redogörelse för de interna transaktionerna som skett under verksamhetsåret finnas beskrivna. 

Enligt vår mening är de via de interna transaktionerna som begreppet internprissättning får sin 

innebörd. I nedanstående avsnitt redovisas utdrag från de svenska dokumentationskraven som 

berör de interna transaktionerna.  

 
Dokumentationen skall innehålla en beskrivning av företagets interna transaktioner i förhållande 

till vart och ett av de företag med vilka transaktioner förekommit, antingen transaktion för 

transaktion eller i aggregerad form.  

Transaktionerna skall beskrivas utifrån jämförelsefaktorerna och beskrivningen skall bland annat 

innehålla uppgifter om: typ av transaktion, värde, mängd, andra avtalsvillkor, eventuella samband 

med andra transaktioner som är väsentliga för prissättningen, och kostnadsunderlag, 

fördelningsmodell och vinstpålägg vid kostnadsbaserad indirekt debitering av tjänster. 

(SKV M 2007:25) 

 

Nedan följer ett utdrag ur den amerikanska lagtexten som behandlar dokumentationen av de 

interna transaktionerna.  

A description of the controlled transactions (including the terms of sale) and any internal data used 

to analyze those transactions… 

(Treas. Reg 1.6662-6) 
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4.6.3.1 Analys av dokumentation av de interna transaktionerna  
 

I dokumentationen ska en beskrivning av de interna transaktionerna redogöras samt en 

beskrivning av de jämförbara transaktionerna (Tondkar, Achilles & Van Deer Laan Smith 

2005, s. 202). Den svenska och amerikanska lagstiftningen lyfter fram att en beskrivning av 

de kontrollerade transaktionerna ska redogöras för i dokumentationen samt ska den data som 

används för att analysera de interna transaktionerna finnas med. I den amerikanska lagtexten 

sker en kort definiering av hur beskrivningen av de kontrollerade transaktionerna ska gå till 

och därefter skildras ett flertal exempel beroende på vilken prissättningsmetod företaget väljer 

att använda sig av. Då den amerikanska lagtexten är kort blir beskrivningen till viss del 

konkret i vad som ska vara med men vid djupare analys, till viss del tolkningsbar. Det nämns 

att data som används för att analysera de interna transaktionerna ska finnas med, i vår mening 

kan det finnas risk att företag då väljer att redovisa det som gynnar bolaget mest och inte tar 

med data som kan påverka företagets interna transaktioner negativt.  

 

Skatteverket (2014b, s. 6) lyfter fram att dokumentationsreglernas syfte är underlätta 

kontrollen av de interna transaktionerna. Den svenska lagstiftningen är väl formulerad och 

går, till skillnad från USA, igenom exempel på vad som ska tas upp i dokumentationen. På så 

vis ger den svenska lagen mer vägledning för vad som ska vara med i beskrivningen av de 

interna transaktionerna. Den beskriver totalt sex stycken punkter som är till som hjälp för vad 

som kan vara nödvändigt att ta med vid formuleringen av de interna transaktionerna. Detta är 

dock bara förslag på vad som kan tas upp i dokumentationen vilket leder till att det finns ett 

visst tolkningsutrymme. Återigen finns det en tolkningsbar situation då företaget ges 

möjlighet att tolka och beskriva de interna transaktionerna utifrån deras perspektiv. Det bör 

tas hänsyn till om det tolkningsbara utrymmet kommer att påverka företagets val av 

transparens vid beskrivning av de interna transaktionerna. Det kan finnas risk att företaget 

bara redovisar det som talar för deras användning av dessa. Däremot bör ställning tas till om 

detta kommer att påverka bedömningen av om de uppfyller samtliga krav för att vara i 

enlighet med en armlängds avstånd.  

 

Inom både de svenska och amerikanska dokumentationskraven gällande de interna 

transaktionerna redogörs för exempel och förslag. Det vill säga att de båda ger vägledning i 

hur de kan beskriva de interna transaktionerna i dokumentationen. Trots att de båda ländernas 

dokumentationskrav till viss del är olika i utformandet kräver de båda att de interna 

transaktionerna ska redovisas i dokumentationen. Vilket leder till att vi anser att det finns 

inslag av harmonisering inom de svenska och amerikanska dokumentationskraven.  

 

4.6.4 Dokumentation om prissättningsmetod 

 

Inom dokumentationen ska samtliga bolag som använder sig av internprissättning redogöra 

för sitt val av prissättningsmetod. Nedan följer utdrag ur de svenska dokumentationskraven 

som berör prissättningsmetoden.  

 
Företaget skall i beskrivningen av vald prissättningsmetod enligt 19 kap. 2 b § första stycket 4 

lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ange hur företaget tillämpar 

metoden. 

(SKV M 2007:25) 
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Nedan återfinns ett utdrag ur den amerikanska lagstiftningen som berör dokumentationen 

vilken behandlar val av prissättningsmetod. I nedanstående text sker ett utdrag ur de 

amerikanska dokumentationskraven som återfinns i den amerikanska lagen. 
 

A description of the method selected and an explanation of why that method was selected, 

including an evaluation of whether the regulatory conditions and requirements for application of 

that method, if any, were met; 

(Treas. Reg 1.6662-6) 

 

I den amerikanska lagstiftningen återfinns en paragraf som berör de alternativa metoderna 

som inte valdes men som kunde ha använts vid den interna prissättningen. Nedan följer ett 

utdrag ur de amerikanska principal documents.  
 

A description of the alternative methods that were considered and an explanation of why they were 

not selected; 

(Treas. Reg 1.6662-6) 

 

4.6.4.1 Analys av dokumentation av prissättningsmetod 
 

Enligt OECD är det viktigt att tillgodose skattemyndigheter med nödvändig information vid 

granskning av internpriser (OECD 2014, s. 14). Enligt paragraf åtta i den svenska lagstiftning 

ska företaget göra en beskrivning av den valda prissättningsmetoden samt berätta hur 

företaget tillämpar den. Vid tolkning av den svenska lagstiftningen ska alltså bolaget endast 

redogöra för vilken metod som har använts och hur den användes för att uppfylla samtliga 

krav under paragraf åtta. Alla amerikanska bolag som utför interna transaktioner ska i sin 

dokumentation motivera sitt metodval (Tondkar, Achilles & Van Deer Laan Smith 2005, s. 

202). I den amerikanska lagstiftningen redogörs för att företaget ska beskriva den 

prissättningsmetod som valts och ange motiv till varför den valdes samt redogöra för att de 

krav som krävdes vid användning av denna metod var uppfyllda. Till skillnad från den 

svenska lagstiftningen kräver den amerikanska en motivering till valet av metod, vilket helt 

saknas i den svenska. De amerikanska dokumentationsreglerna kräver en motivering till de 

alternativa metoder som hade kunnat väljas vid val av prissättningsmetod men som inte valdes 

(Tondkar, Achilles & Van Deer Laan Smith 2005, s. 202). Det vill säga att de amerikanska 

bolagen ska redogöra för de alternativa metoderna. Vilket innebär de metoderna som kunde 

ha använts men som valdes att inte göra det. Det ska också ske en motivering till varför de 

alternativa metoderna inte kom att användas. I den svenska lagstiftningen behövs ingen 

redogörelse för de alternativa metoderna göras då det inte går att finna i den svenska 

lagstiftningen.  

Inom de amerikanska och svenska dokumentationskraven finns viss skillnad i utformning. 

Däremot är det viktigt att poängtera att utgångspunkten i de båda ländernas 

dokumentationskrav som berör prissättningsmetoden kräver en redogörelse för metodvalet. 

Det vill säga att trots vissa skildringar finns det inslag av harmonisering inom de båda 

ländernas dokumentationskrav.  

 

4.6.5 Dokumentation om jämförbarhet 

 

Det ska finnas med en beskrivning i dokumentationen om den så kallade jämförbarheten som 

används vid genomförandet av de interna transaktionerna. I kommande avsnitt redogörs för de 

svenska dokumentationskraven som berör jämförbarheten.  
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I den jämförbarhetsanalys som avses i 19 kap. 2 b § första stycket 5 lagen (2001:1227) om 

självdeklarationer och kontrolluppgifter skall en beskrivning av använda interna och externa 

jämförelsetransaktioner göras samt av hur urvalet av dessa skett. Analysen skall ske med 

beaktande av jämförelsefaktorerna och eventuella justeringar som utförts för att förbättra 

jämförbarheten. I de fall jämförelsetransaktioner inte har identifierats skall dokumentationen 

innehålla en beskrivning av hur företaget kommit fram till att prismetodiken överensstämmer med 

armlängdsprincipen. 

(SKV M 2007:25) 

 

I den amerikanska lagen kommer dokumentationen som berör jämförbarhet i uttryck under 

principal documents, nedan följer ett utdrag ur den amerikanska lagstiftningen.  
 

A description of the comparables that were used, how comparability was evaluated, and what (if 

any) adjustments were made. 

(Treas. Reg 1.6662-6) 

 

 

4.6.5.1 Analys av dokumentation av jämförbarheten 
 

Dokumentationsskyldigheten ska underlätta kontroll och jämförbarhet av transaktioner så att 

de är i enighet med en armlängds avstånd (Skatteverket 2014b, s. 6) Under den nionde 

paragrafen i de svenska restriktionerna för hur dokumentationen ska gå till, återfinns den så 

kallade jämförbarhetsanalysen. Den innebär att en beskrivning av de externa och interna 

jämförelsetransaktioner som använts ska göras samt hur urvalet av dessa utfördes. Vid 

jämförbarhetsanalysen ska jämförelsefaktorer vara i beaktandet. I den amerikanska 

lagstiftningen under paragraf 1.6662-6(d)(iii)(B)(7)  återfinns en liknande beskrivning av vad 

som ska finnas med i dokumentationen. Den redogör för att en beskrivning av den jämförelse 

som använts ska finnas med samt hur jämförelsen kommit att bli utvärderad. Tondkar, 

Achilles och Van Deer Laan Smith (2005, s. 202) lyfter fram att en beskrivning av de 

jämförbara transaktionerna ska finnas med i dokumentationen. Vilka utgör grunden för den 

jämförbarhet som ska finnas med och analyseras i dokumentationen.  

 

Den svenska och amerikanska paragrafen är i helhet lika varandra då de båda lyfter fram 

jämförbarheten. Det som skiljer dem åt är att den svenska i viss mån är mer beskrivande. För 

det första är den svenska redogörelsen tydligare än den amerikanska och dessutom mer 

konkret i sin definition. Den svenska paragrafen lyfter också fram hur bolaget ska gå tillväga 

om det saknas jämförbara transaktioner. Vid fall det saknas jämförelsetransaktioner ska 

företaget redovisa för hur de kommit fram till att den valda prissättningsmetoden är i enlighet 

med armlängdsprincipen. I den amerikanska lagtexten sker ingen redogörelse för detta vilket 

leder till att det saknas vägledning vid fall då det inte finns en jämförbar transaktion. Trots att 

det finns skildringar inom dokumentationskravet gällande jämförbarheten lyfter de båda 

länderna fram att det ska redogöras för jämförbarheten inom samtliga områden i 

dokumentationen. Av den anledningen anser vi att de till viss del råder harmonisering.  

 

4.6.6 Svenska avvikelser i dokumentationen 

 

Inom ramen för OECDs riktlinjer uppmanas företag och skattemyndigheter om att samarbeta 

inom dokumentationsområdet. Det för att undgå att för strikta dokumentationskrav kan 

komma att utvecklas samt att bolag lämnar tillräckligt med information i dokumentationen 

(OECD 2014, s. 14). Inom både den svenska och amerikanska lagstiftningen finns det 

dokumentationsregler som avviker vid analys av de båda ländernas utformning. I den svenska 

lagstiftningen finns det krav på vissa specifika regler som ska tas upp i dokumentationen men 
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som den amerikanska lagstiftningen saknar. Inom ramen för de svenska 

dokumentationsreglerna finns det ett flertal paragrafer som saknar en amerikansk 

motsvarighet. Nedan följer utdrag ur de svenska dokumentationskraven som avviker från de 

amerikanska samt en analys av samtliga avvikelser.  

 

4.6.6.1 Svensk avvikelse som berör avtal  

 

I nedanstående utdrag redogörs för en av de två avvikelser som går att återfinna i de svenska 

dokumentationskraven. Den första avvikelsen berör väsentliga avtal för den interna 

prissättningen.  
 

Dokumentationen skall också̊ innehålla de avtal som är väsentliga för prissättningen eller en 

förteckning över dessa avtal. Företag med ett stort antal avtal får istället upprätta en beskrivning av 

vilka olika huvudkategorier av avtal som företaget har ingått och vilken prismetodik dessa 

innehåller. Avtal och andra överenskommelser angående frågor om internprissättning som 

företaget eller annat företag inom företagsgruppen ingått med myndighet och som berör företaget 

skall redovisas. Dokumentationen skall också̊ innehålla utländska förhandsbesked eller andra 

liknande meddelanden angående frågor om internprissättning som berör företaget. 

(SKV M 2007:25) 

 

Analys av svenska avvikelser som berör avtal 

Alla svenska bolag som använder sig av internprissättning ska i dokumentationen redogöra 

för en så kallad funktionsanalys (Skatteverket 2007, s. 1). De svenska dokumentationskraven 

behandlar avtal gällande den interna prissättningen. I dokumentationen ska dessa avtal och 

förteckningar som behandlar dessa redogöras för. Inom den amerikanska 

dokumentationslagstiftningen saknas definition av hur avtal ska behandlas. Trots att USA 

använder sig av avtal som bland annat CSA återfinns ingen paragraf inom den amerikanska 

lagstiftningen som tar upp att avtal likt dessa ska redovisas i dokumentationen. Avsaknaden 

av detta dokumentationskrav i den amerikanska lagstiftningen är av intresse eftersom USA 

har en betydligt större ekonomi än Sverige. Vi anser att det borde underlätta för den 

amerikanska skattemyndigheten om de hade implementerat det svenska dokumentationskravet 

om att redogörelse för samtliga avtal ska återfinnas i dokumentationen. 

 

4.6.6.2 Svensk avvikelse som berör funktionsanalysen  

 

Nedan redogörs för den så kallade funktionsanalys som återfinns i de svenska 

dokumentationskraven och som inte behandlas i den amerikanska lagstiftningen som berör 

dokumentation.  
 

Funktionsanalysen enligt 19 kap. 2 b § första stycket 3 lagen (2001:1227) om självdeklarationer 

och kontrolluppgifter skall beskriva företagens roller och innehålla en specifikation av företagens 

funktioner, tillgångar och risker samt dessas ekonomiska betydelse. 

(SKV M 2007:25) 

 

Analys av svenska avvikelser som berör funktionsanalysen 

Dokumentationen ska bidra med en bättre förståelse och granskning av de interna 

transaktionerna så att skattemyndigheter får en bättre insikt i bolagen (Skatteverket 2014b, s. 

6). Inom de svenska dokumentationskraven sker en redogörelse för den så kallade 

funktionsanalysen. Den innebär att en beskrivning av hur företaget verkar på marknaden samt 
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den ekonomiska påverkan på företagets olika tillgångar, funktioner och risker ska redogöras i 

dokumentationen. En motsvarighet till den svenska funktionsanalysen går inte att finna i den 

amerikanska lagstiftningen. Däremot går det att skildra likheter med bland annat paragraf 

1.6662-6(d)(iii)(B)(1) som behandlar de juridiska och ekonomiska faktorer som berör 

prissättningen. Trots viss likhet fokuserar paragraf 1.6662-6(d)(iii)(B)(1) på påverkan av 

prissättningen medan funktionsanalysen lägger fokus på funktioner, tillgångar och risker. Det 

leder till att vi av den anledningen inte finner någon harmonisering på området.   

 

4.6.7 Amerikanska avvikelser i dokumentationen 

 

I den amerikanska lagstiftningen som berör dokumentationen redogörs för ett flertal 

paragrafer under Principal documents som ska finnas med i dokumentationen. Tre av 

paragraferna saknar en svensk tolkning i lagrum vilket gör att de blir avvikande vid en 

jämförelse mellan länderna.  I den amerikanska lagtexten redogörs dessutom för Background 

document vilket helt saknar motsvarighet i den svenska lagstiftningen.  

 

4.6.7.1 Amerikansk avvikelse som berör utveckling av prissättningsmetod 

 

I den amerikanska lagstiftningen som behandlar dokumentationen återfinns i de så kallade 

principal documents en paragraf som berör utvecklingen av den prissättningsmetod som 

använts. Nedan följer ett utdrag ur den amerikanska lagtexten.  

 
An explanation of the economic analysis and projections relied upon in developing the method. 

For example, if a profit split method is applied, the taxpayer must provide an explanation of the 

analysis undertaken to determine how the profits would be split; 

(Treas. Reg 1.6662-6) 

 

Analys av amerikanska avvikelser som berör utveckling av prissättningsmetod 

Vid tolkning av den amerikanska lagtexten under paragraf 1.6662-6(d)(iii)(B)(8) redogörs för 

hur prissättningsmetoden ska kunna utvecklas utifrån en ekonomisk analys. Indirekt skulle en 

koppling kunna göras till den svenska paragrafen som beskriver valet av prissättningsmetod. 

Det för att den handlar om att en analys ska genomföras för hur den tänkta implementering 

och användning av vald prissättningsmetod kan komma att se ut. I den svenska lagstiftningen 

sker ingen konkret redogörelse för en sådan ekonomisk analys vilket gör att vi valt att 

särskilja dem eftersom en direkt koppling inte förekommer och på så vis råder ingen 

harmonisering.  

 

4.6.7.2 Amerikansk avvikelse som berör pålitligheten vid metodvalet 

 

I den amerikanska lagstiftningen återfinns en paragraf som berör pålitligheten vid metodvalet 

som ska tas med dokumentationen. Nedan följer ett utdrag ur den amerikanska lagstiftningen.   

 
A description or summary of any relevant data that the taxpayer obtains after the end of the tax 

year and before filing a tax return, which would help determine if a taxpayer selected and applied a 

specified method in a reasonable manner. 

(Treas. Reg 1.6662-6) 
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Analys av amerikanska avvikelser som berör pålitligheten vid metodvalet 
Under §1.6662-6(d)(iii)(B)(9) i den amerikanska lagstiftningen beskrivs att all relevant 

information som kan användas för att avgöra om ett bolag har använt sig av den mest 

tillförlitliga prissättningsmetoden vid den interna prissättningen ska återfinnas i 

dokumentationen. Tondkar, Achilles och Van Deer Laan Smith (2005, s. 202) beskriver att 

syftet med sektion 6662 är att tillgodose IRS med all relevant information som kan användas 

för att avgöra om bolaget uppfyller samtliga krav under sektion 482. I de svenska 

dokumentationsreglerna finns ingen liknelse av denna paragraf. Vid tolkning av paragrafen 

finns vissa oklarheter vid beskrivningen av lagen. Den påpekar att all relevant information 

gällande prissättningsmetod ska redogöras för, vilket ger utrymme för egen tolkning eftersom 

vad som anses som relevant kan variera utifrån olika perspektiv. Av den anledningen finns ett 

visst tolkningsutrymme inom de amerikanska dokumentationskraven rörande metodvalet.  

 

4.6.7.3 Amerikansk avvikelse som berör relevanta index 

 

Den sista avvikanande paragrafen i principal documents som berör den amerikanska 

dokumentationen redogör för att relevanta index ska tas med i dokumentationen. I 

nedanstående avsnitt sker ett utdrag ur den amerikanska lagstiftningen.   

 
 A general index of the principal and background documents and a description of the 

recordkeeping system used for cataloging and accessing those documents. 

(Treas. Reg 1.6662-6) 

 

Analys av amerikanska avvikelser som berör relevanta index  
I den sista paragrafen, 1.6662-6(d)(iii)(B)(10), redogörs för att det i dokumentationen ska tas 

med index som allmänt förklarar de så kallade principal documments och Backgrounds 

documents. Enligt Tondkar, Achilles och Van Deer Laan Smith (2005, s. 202) ska det i 

dokumentationen ske en förklaring för olika typer av index. Vilket redogörs för i ovanstående 

utdrag från lagtexten. Dessutom lyfter lagen fram att det ska ske en beskrivning av hur 

dokumentationen sparas och sorteras samt hur man får tillgång till denna information. I de 

svenska dokumentationskraven återfinns inget krav på att relevanta index ska tas med i 

dokumentationen. Det redogörs dessutom inte för hur dokumentationen ska sparas och 

sorteras, vilket lyfts fram i den amerikanska lagstiftningen.  

 

4.6.7.4 Amerikansk avvikelse som berör Background documents 

 

I den amerikanska lagstiftningen återfinns background documents. Vilka är till för att ge 

ytterligare vägledning och förklaring till pricipal documents. Nedan följer ett utdrag som 

beskriver background documents.  

The assumptions, conclusions, and positions contained in principal documents ordinarily will be 

based on, and supported by, additional background documents. Documents that support the 

principal documentation may include the documents listed in § 1.6038A-3(c) that are not otherwise 

described in paragraph (d)(2)(iii)(B) of this section. Every document listed in those regulations 

may not be relevant to pricing determinations under the taxpayer's specific facts and circumstances 

and, therefore, each of those documents need not be maintained in all circumstances. Moreover, 

other documents not listed in those regulations may be necessary to establish that the taxpayer's 

method was selected and applied in the way that provided the most reliable measure of an arm's 

length result under the principles of the best method rule in § 1.482-1(c). Background documents 

need not be provided to the Internal Revenue Service in response to a request for principal 

documents. If the Internal Revenue Service subsequently requests background documents, a 

https://www.law.cornell.edu/cfr/text/26/1.6038A-3#c
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/26/1.482-1#c
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taxpayer must provide that documentation to the Internal Revenue Service within 30 days of the 

request. However, the district director may, in his discretion, extend the period for producing the 

background documentation.        

         (Treas. Reg 1.6662-6) 

Analys av amerikanska avvikelser som berör background documents  
I den amerikanska lagstiftningen redogörs för Background documents. Informationen i dessa 

dokument innehåller den information som vanligtvis Principal documents grundas på och 

stöds av. Ossi, Chung och Sidher (2003, s. 288) beskriver att de slutsatser, positioner och 

antaganden som ingår i Principal documents ska motiveras och stödjas i Background 

documents. Vid jämförelse mellan de svenska och amerikanska dokumentationsreglerna är det 

denna amerikanska paragraf som avviker mest från den svenska uppbyggnaden av 

dokumentationsreglerna. Ingen liknelse av dessa dokument går att finna i de svenska 

dokumentationskraven. Inom den amerikanska lagen exempel görs ämnen som kan tas med i 

Background documents, men behöver inte nödvändigtvis tas upp i dokumentationen. Syftet är 

att all relevant information som berör internprissättningen ska redogöras för i 

dokumentationen.  

 

4.7 Avslutande diskussion  

 

I kommande avsnitt sker en avslutande diskussion som innehåller vidare analys som berör 

samtliga områden som blivit behandlade i uppsatsen. I diskussionen finns dessutom inslag av 

egen reflektion kring det valda området för att kunna bidra med ett intressantare innehåll. 

 

OECD uppmanar sina medlemsländer att följa deras riktlinjer inom området 

internprissättning. Trots det råder viss skillnad mellan medlemsländernas implementering och 

utformning av respektive lands lagstiftning och hänvisning på området. Vidare diskuteras 

intressanta aspekter som uppkommit vid analysen av de olika områdena som behandlats i 

studien. Vid analysen framgick att det råder harmonisering inom de berörda områdena i 

studien. Trots att det råder harmonisering är det viktigt att ha i beaktandet att det råder i olika 

grad och kan i viss mån vara svårt för oss att avgöra i vilken omfattning det råder.  

 

Armlängdsprincipen som är den övergripande princip som ska användas vid internprissättning 

kommer i uttryck inom både OECDs riktlinjer, svensk och amerikansk lag. Vid analys av 

armlängdprincipen redogjordes att samtliga tre har olika utformning av principen. Trots detta 

har de alla tre utformningarna av principen ett likartat syfte. Innebörden i de tre utformningar 

är detsamma då alla fokuserar på att se till att de interna priserna sätts i enlighet med 

jämförbara okontrollerade transaktioner. Inom både Sverige och USA återfinns de i den 

nationella lagstiftningen. Armlängdsprincipen reglerades för första gången år 1935 i den 

amerikanska lagstiftningen, US Income Tax Code (Eden, Dacin & Wan 2001, s. 7). OEEC 

som på senare år kom att bli OECD grundades först år 1947 (Ulmer, Ethridge & Marsh 2013, 

s. 360). Då den amerikanska Arm’s length standard reglerades i lag redan år 1935, och OEEC 

först grundades år 1947, finns det skäl att anta att USA var det land som kom att lägga 

grunden för den princip som än idag används. Det vill säga att OECD kan ha valt att avbilda 

den amerikanska principen för att implementera denna princip i riktlinjerna. Eftersom USA 

dessutom började lagstifta inom området redan år 1917 antar vi att USA inte bara lagt grund 

till armlängdsprincipen i OECDs riktlinjer. Det finns av den anledningen stora skäl till att anta 

att den amerikanska internprissättningskulturen har haft stort inflytande på OECDs riktlinjer.  

 



 

 - 54 - 

I vår uppsats kom vi att studera kostandsfördelningsavtalen, CCA och CSA, inom både 

Sverige och USA vilket gav oss medvetenhet om att Sverige avbildat OECDs CCA, medan 

USA hade en egen definition av begreppet, CSA. Enligt Eden, Dacin och Wan (2001, s. 7) har 

USA varit det land som varit de mest aktiva innovatörerna och utvecklarna inom området 

internprissättning i världen. Vilket ytterligare motiverar vår tanke om att den amerikanska 

internprissättningen används som inspiration till utformning av OECDs riktlinjer. Det kan 

vara en utav anledningarna till att det finns och tillåts viss skillnad i utformningen av 

amerikansk lagtext till skillnad från OECDs riktlinjer.   

 

USA har varit väldigt tydliga vid utformning och reglering av internprissättning, till skillnad 

från Sverige som till största del hänvisar till riktlinjerna. Ett tydligt exempel går att se på hur 

länderna valt att utforma sin reglering av prissättningsmetoder. Inom den amerikanska 

lagstiftningen återfinns Best method rule som hänvisar till vilken prissättningsmetod som ska 

användas. I Sverige ges endast en hänvisning till att den bäst lämpade metoden ska användas. 

Dessutom har USA noga delat upp och specificerat vilka typer av metoder som passar till 

specifika tillgångsslag. I Sverige saknas någon konkret vägledning av vilken metod som är 

anpassad till visst tillgångsslag. Det som är av intresse är anledningen till varför allt som berör 

metoderna inom området är lagstiftat i USA men helt saknas under den svenska lagstiftningen 

och endast hänvisas.  

 

Dokumentationen som berör internprissättning är till skillnad från prissättningsmetoderna 

lagstiftade i både Sverige och USA. Vid den tidigare analysen framgick att det inom vissa 

områden av dokumentationen finns tolkningsutrymme vid granskningen av ländernas 

lagtexter. Det som är intressant att bemärka är att trots att de båda medlemsländerna har 

lagstiftning inom området, är det inom dokumentationskraven som tolkningsutrymmet är som 

störst i förhållande till de övriga behandlade områdena i uppsatsen. Vid den tidigare analysen 

kom vi fram till att det inte råder harmonisering på alla områden mellan de svenska och 

amerikanska dokumentationskraven. Vilket kan ha sin grund i att de båda medlemsländerna 

har särregleringar inom området. Dessutom har länderna inte anpassat sig utefter OECDs nya 

riktlinjer gällande dokumentationskrav som kom ut år 2015. Vi antar att medlemsländerna bör 

inom snar framtid anpassa sina dokumentationskrav efter de nya riktlinjerna. Av den 

anledningen tror vi att det kan finnas möjlighet till en ökad grad av harmonisering i framtiden 

inom området dokumentation. I vår mening anser vi att det finns ett behov av ökad 

standardisering mellan de båda medlemsländerna gällande dokumentation. Det för att 

dokumentationskraven differentierar sig mest mellan Sverige och USA i förhållande till 

uppsatsen övriga områden.  

 

Trots att de finns likheter i utformningen av de fyra områden som behandlats i uppsatsen ger 

den amerikanska lagstiftningen mer vägledning inom samtliga områden. Det kan ha sin grund 

i att USA följer ett regelbaserat regelverk, som vanligtvis kräver mer hänvisning, och Sverige 

går under ett principbaserat regelverk. Det kan vara anledningen till att det finns skillnader 

inom utformning och implementering av lagrum mellan de två medlemsländerna. En 

anledning till att de amerikanska internprissättningsreglerna skiljer sig från Sveriges och 

OECDs tror vi delvis kan bero på att de anpassar riktlinjerna för att implementera dem i lag.  

 

 

 

 

 

 



 

 - 55 - 

Lagstiftning Sverige  USA 

Armlängdsprincipen Ja Ja 

CCA /CSA Nej Ja 

Best method rule Nej Ja 

Prissättningsmetoder Nej Ja 

Dokumentation Ja Ja 

Tabell 1. Lagstiftning på området  

 

Som visas i tabellen ovan har USA lagstiftning inom samtliga områden som blivit behandlade 

i uppsatsen medan Sverige endast har lagstiftning inom två områden. Eftersom Sverige 

internprissättningsregler till störst del bygger på hänvisning på området finns det i vår mening 

skäl att anta att de amerikanska internprissättningsreglerna är striktare reglerade. Vi anser att 

lagar vanligtvis är mer konkreta och specifika i sitt utformande vilket gör att de ger bättre 

vägledning. Vidare anser vi att lagar vanligtvis har större tyngd än en hänvisning har eftersom 

en hänvisning endast är en vägledning och inte utgör ett krav på anpassning. På så vis finns 

det till vis del större tolkningsutrymme inom de svenska internprissättningsreglerna än vad det 

finns inom de amerikanska, eftersom de är fastställda under lag. Inom 

internprissättningsregleringen i Sverige väljer de att hänvisa till OECDs riktlinjer istället för 

att implementera egna riktlinjer. Eftersom OECD är ett normgivande organ som ger ut 

riktlinjer som samtliga medlemsländer antas följa finns det skäl att anta att Sverige inte 

behöver grunda sin internprissättning på lag. Det eftersom Sveriges redovisningskultur är av 

principbaserad karaktär finns det med stor sannolikhet inte skäl att behöva lagstifta inom 

området eftersom de blir accepterat att följa OECDs riktlinjer. Till skillnad från Sverige går 

som nämns ovan USA under ett regelbaserat regelverk vilket gör att det krävs striktare 

regleringar och implementeringar inom området för att uppnå tillfredställelse inom området 

internprissättning.  
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5 Slutsats  

5.1 Inledning  

 

I uppsatsens femte kapitel sker en redogörelse för den slutsats som har dragits utifrån studiens 

analys. Studiens syfte var att undersöka huruvida de svenska och amerikanska hänvisningarna 

och lagstiftningarna avseende internprissättning var utformade i respektive land. Det för att en 

komparativ studie skulle kunna genomföras för att se om de två medlemsländerna i OECD 

harmoniserade inom området.  

 

5.2 Studiens slutsats  

 

För att kunna besvara studiens syfte har vi granskat utvalda områden inom OECDs riktlinjer, 

vilka bland annat berör armlängdsprincipen, CCA, prissättningsmetoder och dokumentation. 

Under studiens genomförande har granskning av både svenska och amerikanska lagar och 

hänvisningar genomförts för att kunna utföra en komparativ analys mellan de två 

medlemsländerna i OECD i enlighet med OECDs riktlinjer.  

 

Inom området internprissättning har OECD lyft fram den så kallade armlängdsprincipen som 

återfinns inom både den svenska och amerikanska lagstiftningen. I Sverige går den under den 

så kallade Korrigeringsregeln vilken är ett substitut till OECDs armlängdsprincip. I USA går 

den under namnet Arm’s length standard och är likt den svenska lagen en liknelse av OECDs 

armlängdsprincip. Det innebär att det råder harmonisering mellan de båda medlemsländerna 

och OECD inom området. Utgångspunkten i de båda ländernas lagtexter är att se till att 

koncernen inte utnyttjar sin situation genom att förflytta vinster och förluster mellan bolag i 

intressegemenskap, för att på så vis minska skattebördan. De svenska och amerikanska 

lagarnas syfte är detsamma, vilket leder till att det råder ytterligare harmonisering för hur 

prissättningen av de interna transaktionerna ska genomföras inom koncernbolag i enlighet 

med OECDs riktlinjer.  

 

Vid granskningen av den svenska tolkningen av CCA och den amerikanska CSA, fann vi stor 

likhet i utformning, då båda begreppen har ett likartat syfte. Det som skiljer dem åt är att USA 

valt att skapa ett eget begrepp, CSA, inom området istället för att avbilda det åttonde kapitlet i 

OECDs riktlinjer, vilket Sverige valt att göra. USA har dessutom valt att införa lag rörande 

CSA, vilket gjort att USA har striktare reglering. Trots att det finns skildringar mellan CCA 

och CSA råder harmonisering i stor utsträckning mellan Sverige, USA och OECD på 

området. Det för att begreppen syftar till att underlätta för handeln mellan bolag.   

 

Vid val av prissättningsmetod förespråkar OECD att bolag ska använda sig av den metod som 

är bäst lämpad för att vara i enighet med en armlängds avstånd. I den amerikanska 

lagstiftningen återfinns den så kallade Best method rule som är en regel som berör OECDs 

hänvisning om att den mest lämpade prissättningsmetoden ska användas. Till skillnad från 

USA saknar Sverige lagstiftning om denna regel utan hänvisar endast till OECDs riktlinjer. I 

det andra kapitlet i OECDs riktlinjer redogörs för de fem prissättningsmetoder som ska 

användas vid intern prissättning. I Sverige har man valt att implementera OECDs 

prissättningsmetoder rakt av och hänvisar inom samtliga prissättningsmetoder till OECDs 

riktlinjer. I USA återfinns motsvarigheter till samtliga fem prissättningsmetoder som OECDs 

riktlinjer hänvisar till. De båda länderna lyfter också fram möjligheten till användning av en 
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alternativ metod, så länge den är bättre lämpad. Den största skillnaden mellan de svenska och 

amerikanska prissättningsmetoderna är att USA har valt att lagstifta sina metoder samt att de 

valt att kategorisera dem under tre tillgångsslag, materiella tillgångar, immateriella tillgångar 

och tjänster. De har dessutom formulerat metoder under de olika tillgångsslagen som är 

specifika för just det tillämpningsområdet. Sverige saknar specifik vägledning av vilken typ 

av tillgångsslag som respektive prissättningsmetod är anpassad efter. En annan skillnad 

mellan de amerikanska och svenska prissättningsmetoderna är att Sverige inte bara 

implementerat OECDs metoder rakt av utan de går dessutom under samma namn, med hänsyn 

till viss avvikelse vid svensk översättning. Inom USAs lagstiftade metoder finns det ett flertal 

skillnader vid namngivningen av de amerikanska prissättningsmetoderna gentemot de som 

uttrycks i OECDs riktlinjer. Både de svenska och amerikanska prissättningsmetoderna är till 

stor del lika i utformningen i enlighet med OECDs riktlinjer. Vilket betyder att det till största 

del råder harmonisering mellan medlemsländernas prissättningsmetoder. 

 

Inom området dokumentation som berör internprissättning saknar både Sverige och USA 

anpassning efter OECDs nya riktlinjer, enligt de nya restriktionerna i kapitel fem. Av den 

anledningen utfördes analysen i uppsatsen med hänsyn till den senaste information som 

respektive land publicerat. Det råder viss likhet av innehållet mellan de svenska och 

amerikanska dokumentationskraven. I de svenska lagrum och hänvisningarna på området 

redogörs för totalt fem stycken kategorier som ska redovisas i dokumentationen. I den 

amerikanska lagstiftningen återfinns de så kallade Principle documents som hänvisar till totalt 

tio stycken kategorier som ska redogöras för i dokumentationen. Det råder viss likhet mellan 

dessa kategorier som lyfts fram i de svenska och amerikanska lagrummen då det går att 

matcha fyra av de svenska kategorierna med de amerikanska. Det som skiljer dem åt är att de 

svenska förespråkar dokumentation av samtliga avtal och en beskrivning av den så kallade 

funktionsanalysen, vilka inte återfinns under amerikansk lagstiftning. Trots det går det att 

finna vissa likheter inom dem även om en direkt avspegling inte går att urskilja.  Det råder 

ytterligare skildring mellan ländernas dokumentationsregler då de båda har avvikande regler 

som inte går att använda i en analys mellan de båda medlemsländerna i OECD. USA lyfter 

dessutom fram Background documents som inte går att återfinna i den svenska lagstiftningen. 

Till skillnad från de övriga områdena som blivit behandlade i uppsatsen är det inom 

dokumentationskraven som uppbyggnaden av lagtexter skiljer sig som mest. Trots att det 

råder viss skillnad i utformningen av lagtexter har vi kunnat finna vissa harmoniserade 

områden inom dokumentationskraven mellan medlemsländerna.  

 

Avslutningsvis anser vi att Sverige till stor del avbildat OECDs riktlinjer i de svenska 

hänvisningarna och lagarna. Den amerikanska internprissättningskulturen bygger på 

lagstiftning. I USA följer man OECDs riktlinjer men har vid utformning av lagrum i vissa fall 

valt att omtolka, alternativt skapa egna definitioner inom de fyra områdena inom riktlinjerna. I 

vår undersökning av de fyra kapitel i OECDs riktlinjer har vi kommit fram till att en 

övervägande del av Sveriges och USAs hänvisningar och lagrum är lika i utformandet med 

hänsyn till OECDs riktlinjer. Det vill säga att det råder stora inslag av harmonisering vid 

utformandet av respektive lands reglering inom området internprissättning.  
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5.3 Förslag till vidare forskning  

 

Området som behandlas i studien är stort och komplext. Vi valde att begränsa vår uppsats och 

fokusera på om harmonisering råder mellan två medlemsländer i OECD. Efter att ha 

genomfört vår studie har vi kommit fram till fyra områden som vi anser som intressanta vid 

fortsatt forskning.  

 

Vi anser att det hade varit av intresse att göra en undersökning för att ta reda på om 

harmonisering råder mellan ytterligare medlemsländer i OECD. Antingen genom att använda 

vår studie som grund eller genom att utföra en ny komparativ analys mellan medlemsländer. 

Det för att ta reda på om OECD har bidragit till ökad harmonisering på området.  

 

Vi anser att det hade varit av intresse att se om och hur OECDs nya riktlinjer gällande 

dokumentationskrav implementeras i Sverige och USA inom snar framtid. Det för att ta reda 

på om harmoniseringen mellan medlemsländerna kommer att öka på området.  

 

Studien bygger endast på analys vid utformning av lagrum och hänvisningar för respektive 

land. Av den anledningen hade det varit intressant att se vidare forskning för hur 

implementeringen fungerar i praktiken. Enligt vår slutsats råder harmonisering inom de 

svenska och amerikanska regleringarna på området. Då vi endast lagt fokus på lagrum och 

hänvisningar kan vi därför inte yttra oss om hur det egentligen fungerar i praktiken. Därför 

hade det varit av intresse att se hur respektive land anpassar sin internprissättning efter 

regleringarna i praktiken. 

 

I diskussionen går vi in på om skillnaden i utformningen och implementeringen av lagrum har 

sin grund i regel- och principbaserat. Vi anser att det hade kunnat bidra med en intressant 

studie att ta reda på om regelverken kan ha inflytande på utformning och applicering av 

lagrum inom området internprissättning. 

 

5.4 Praktiska och teoretiska bidrag 

 

Vår studie bidrar med en djupare förståelse för hur OECDs riktlinjer är utformade inom 

området. Genom ökad förståelse för dess utformning har det bidragit med en inblick i hur 

OECDs riktlinjer påverkar medlemsländernas utformning av sina hänvisningar och 

lagstiftningar inom internprissättning. Vid granskning av samtliga områden som tas med i 

studiens fjärde kapitel har en analys kunnat genomföras för att se hur implementeringen 

genomförts inom de två medlemsländerna som är utvalda i studien. Studien har bidragit med 

en större förståelse för hur de svenska respektive amerikanska hänvisningarna och 

lagstiftningarna ser ut inom området internprissättning. 

 

Ur ett teoretiskt perspektiv bidrar vår studie med att påvisa att OECDs riktlinjer har inflytande 

på utformningen och implementeringen i nationella lagstiftningar och hänvisningar. Vilket 

framgår genom att det råder harmonisering mellan Sverige, USA och OECDs riktlinjer på 

området. Vi ser däremot möjlighet till ökad harmonisering inom området eftersom 

komplexiteten och världshandeln ständigt ökar. Av den anledningen finns det i vår mening ett 

ständigt behov av en ökad standardisering inom området internprissättning.  
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