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Skattetvister - Vad är bästa försvar i mål om transfer pricing?

Med utgångspunkt från Skatteverkets revisionsverksamhet 
redogör vi för några faktiska tvister avseende transfer pricing. För 
att därefter försöka dra slutsatser om hur försvaras ett bolags 
skattebas på bästa sätt? Vad leder till slutlig framgång? 

Du bjuds på erfarenheter och lärdomar från några av de mest 
intressanta TP-målen under året. 
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TP Post BEPS 
Uppskattningar visar att nära 80 procent av 
världshandeln idag sker mellan företag i 
intressegemenskap

Verktygslådan har blivit mer 
välfylld
Riktlinjerna har ökat med ny vägledning 
(förtydligande?) inom områden så som 
immateriella rättigheter, kartläggning av en 
transaktion och omkaraktärisering. 

Transparensen ökar
Mängden information som tillhandahålls 
myndigheterna avseende samma 
transaktioner ökar. CbC, Master file, Local
file, DAC6, public CbC etc. 

Så har även antalet tvister…
Enligt statistik från 105 länder så 
förekommer ca 3 700 pågående tvister om 
internprissättning. 

Tvistlösning blir allt viktigare
Behöriga myndigheters arbete blir viktigare 
för att undanröja dubbelbeskattning för 
svåra frågor och stora belopp. 



Regelverket
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14 kap.
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SFL 
Skatteverkets

ställningstagandenHFD 
RÅ 1991 ref. 107
HFD 2016 ref. 45

MAP / 
APA

Skatt tas ut med stöd av lag!
”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.”

— 14 kap. 19 § IL innehåller två avgörande rekvisit
— Ett prisvillkor
— Ett resultatvillkor

— Artikel 9 OECDs modellavtal undvikande av dubbelbeskattning, 
inkomstkorrigering vid intressegemenskap

— Vid tillämpningen av korrigeringsregeln har OECD:s riktlinjer, Transfer 
Pricing Guidelines (TPG), ansetts kunna ge vägledning (jfr RÅ 1991 ref. 
107 och prop. 2005/06:169 s. 88–90). 

— Skatteverkets ställningstagande, Dnr: 202 251680-18/111, betydelsen 
av ett företags TP-dokumentation för beslut om skattetillägg

— Skatteverkets ställningstagande, Dnr: 202 251691-18/111, vilka 
upplysningar krävs för att ansökning om APA inte ska leda till oriktig 
uppgift i deklarationen

— 49 kap 4-5 §§, 66 kap. 27 § SFL, Oriktig uppgift / efterbeskattning
— 49 kap. 11 § Skattetillägg (51 kap 1 § SFL, befrielse)
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14 kap.
19 § IL

OECD 
TPG

Art. 9

OECDs 
modellavtal

SFL 

Skatteverkets

ställningstagandenHFD 

RÅ 1991 ref. 107

HFD 2016 ref. 45 

MAP / APA

— I Shell-målet (RÅ 1991 ref. 107) uttalar HFD att OECDs riktlinjer inte 
är bindande för de svenska skattemyndigheterna men att rapporten 
ger en god och välbalanserad belysning av den problematik som 
gäller på området. 

— Rapporten kan således i relevanta delar tjäna till ledning vid 
tillämpningen av korrigeringsregeln

— Framförallt i bedömningen av verklig innebörd som motsvaras av 
kartläggningen av den faktiska transaktionen

- Process för att kartlägga funktioner och identifiera kommersiella 
och finansiella mellanhavanden  

— Omkaraktärisering ska enbart ske i exceptionella fall när 
transaktionerna är kommersiellt irrationella

— 14:19 IL ger inte möjlighet att omklassificera faktiska transaktioner
- HFD 1989 ref. 62 I, 2004 ref 27 (om rättshandlingars verkliga 

innebörd vid beskattningen)
- HFD 2016 ref. 45 (Nobel Biocare Holding AB)
- Finska HFD, HFD 2020:35

OECD TPG – Innebörd / gäller riktlinjerna alltid vid beskattningen? 



Skatteverket –
vän eller…
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Vad innebär en TP-revision för det enskilda företaget

Skatterevison avseende TP blir 
alltid en omfattande utredning 
som kräver Bolagets medverkan

TP-utredning kräver inblandning 
från flera interna team, både i 
Sverige och utomlands, samt 
ofta även externa rådgivare

Skatteverkets TP-utredningar 
omfattar nästan alltid flera år

Stora belopp - Skattetillägg

En skatterevision i allmänhet och i synnerhet en TP-revision kostar alltid pengar och 
resurser även vid framgång… 



Distributions-
bolag
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Marginaler för bolag med begränsad rätt till ersättning

Skatteverkets beslut rörande 
distributörer
a) Tvister om vilka värden i ett slutligt urval i en 

jämförelsestudie som är tillförlitliga och vilka 
år som får beaktas (Absolutdomen)

b) Vad ska ingå inom ramen för en 
distributionsmarginal?

c) Underkännande av den skattskyldiges 
jämförelsestudie 

Marginaler för bolag med begränsad rätt till 
ersättning är en av de mest klassiska TP-
frågorna att tvista om. Den kan tyckas vara 
enkel men i detaljerna uppstår många 
svårigheter och möjligheter (särskilt i ljuset 
av Absolutdomen)

Bolag A

Bolag B

Försäljning av varor

Externa 
kunder

Vidareförsäljning av varor

Armslängsmässig 

rörelsemarginal?

Ersättning



Överlåtelse av IP
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Prissättning / värdering av immateriella tillgångar

Skatteverkets beslut om prissättning av 
immateriella rättigheter
a) CUP som utgångspunkt för pris på IP

b) Överlåtelse av enskilda tillgångar eller 
verksamhet? 

c) Skattetillägg trots rena värderingsfrågorIP-transaktioner har länge varit i fokus från 
skattemyndigheter då beloppen är stora och 
bedömningsfrågorna många. Nya frågor 
aktualiseras så som i vilken utsträckning 
Bolagets (implicit) aktievärde kan användas 
som vägledning för IP-värde

A

B

IP

IP-överlåtelse

Köpeskilling

DEMPE?



Kontroll över risk
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“Kontroll över risk”
“Kontroll över risk”

• Andra generationens ”kontroll över risk” avser fall där 
Skatteverket sträcker ut begreppet kartläggning av en faktisk 
transaktion

• Besluten är ofta baserade på allmänna beskrivningar om hur 
funktioner, risker och tillgångar fördelas mellan koncernbolag 

• Skatteverket anger i flertalet fall att de inte anser sig 
behöva/kunna identifiera någon faktiskt jämförbar situation till 
stöd för justeringen

• Formellt beslutsfattande tycks enligt Skatteverket mer 
avgörande för att ha kontroll över risk än faktiskt 
beslutsfattande

• Risken att vinster omallokeras till Sverige tycks särskilt stor i 
samband med antingen direktförvärv av utländska bolag som 
äger värdefulla tillgångar eller i samband med att ett 
moderbolag på något sätt är involverad i beslut 

Kontroll över risk är de mest innovativa 
typfallen som kommer från Skatteverket 
post-BEPS. Praxis är begränsad och 
utrymmet att göra denna typ av justeringar 
inom ramen för 14:19 IL är tveksamma (jmf 
finska HFD-avgörandet)

A Abp

B Finance 
NV

Finansiell tjänst

Fordringar 
överförda 

från A 
Abp

Residualen från 
de koncerninterna
lånefordringarna

HFD-avgörande Finland



Bästa försvar
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Bästa försvar

Försvar innan Skatteverkets revision och domstolsprövningen

— Att fundera över om koncerninterna avtal behöver upprättas för transaktionerna
— Vilka faktiska transaktioner förekommer (jmf med vägledning om faktisk kartläggning)
— Kan något förhållande inom koncernen sammantaget ges en annan verklig innebörd

— Att alltid ha en uppdaterad och aktuell TP-dokumentation – är prissättningen marknadsmässig?
— Att säkerställa / upprätta supporterande dokument till TP-dokumentationen
— Att säkerställa att viktig information som finns hos enskilda medarbetare dokumenteras (protokoll från 

styrelsesammanträden och andra arbetsgrupper / kommittéer) 

— Att referera till TP-dokumentationen i inkomstdeklarationen om medvetenhet om svårbedömda frågor
— Att vid osäkerhet om riktig transaktion eller prissättning alltid lämna tilläggsupplysning i inkomstdeklarationen

— Att ansökan om prissättningsbesked  / APA om svåra och beloppsmässigt betydelsefulla frågor
— Att referera till APA-ansökningar i inkomstdeklarationen

Agera i förväg, när Skatteverket meddelat beslut om revision kan uppförsbacken bli lång…
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Bästa försvar

Vi skulle ha tagit Skatteverket och revisionen på större allvar redan från början, nu har vi 
svarat fel på några frågor och det är otroligt svårt att komma rätt igen…

Försvar inför domstolsprövningen

— Att rätt personer med rätt kunskap besvarar Skatteverkets frågor vid revision, även under ett tidigt stadie
— Alltid tjänsteanteckning från möten 

— Att alla fakta och omständigheter är helt klarlagda innan Skatteverket fattar beslut
— Argumentera inte emot Skatteverket i alla lägen, ställ hellre frågor till Skatteverket om vad de menar
— Ryms den identifierade transaktionen inom OECDs TPG?

— Ställ krav på Skatteverket att verkligen identifierat en transaktion och en prissättning som oberoende parter 
tillämpar

— Ryms den identifierade transaktionen inom HFDs praxis för verklig innebörd?
— Argumentera både för att Skatteverkets uppfattning om prissättning är fel och att den tillämpade prissättningen är 

rätt
— Om frågor ställts till Skatteverket om slutsatser efter revisionen och dessa frågor inte besvarats, lyft fram de 

obesvarade frågorna 
— Initiera ett MAP-förfarande (alternativt annan tvistlösningsmekanism) i rätt tid (ofta tre år sedan 

dubbelbeskattningssituationen först identifierades)



Frågor
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