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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 4 maj 2016 beretts tillfälle att avge 
yttrande över Skatteverkets promemoria OECD-standard och EU-direktiv för 
dokumentation vid internprissättning och utbyte av land-för-landrapporter.  
 
Sammanfattning 

 
I syfte att motverka erosion av skattebas och skatteundandragande har OECD i arbetet 
med BEPS-projektet utformat 13 s.k. ”action points”. I BEPS-projektet har OECD bland 
annat publicerat förslag till standard för dokumentation vid internprissättning och s.k. 
land-för-landrapporter (BEPS Action 13). Skatteverket har nu, i syfte att inkorporera 
OECD:s rapport, i den aktuella promemorian lämnat förslag på hur ett genomförande kan 
ske nationellt. I promemorian lämnas även förslag till genomförande av ändring i EU-
direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning samt automatiskt 
utbyte av information. Det av Skatteverket föreslagna nationella genomförandet kommer 
att kräva åtskilliga lagändringar samt medför krav på ny lagstiftning. Det noteras särskilt 
att promemorian i allt väsentligt överensstämmer med OECD:s ”BEPS Action 13: 2015 
Final Report”. 
 
Advokatsamfundet ställer sig kritiskt till flera av förslagen i remissunderlaget.  
 
Vissa begrepp är så otydligt formulerade att det inte går att göra en rättssäker tolkning av 
innebörden som når upp till de krav på tydlighet, transparens och förutsägbarhet som 
rimligen måste kunna ställas. Vidare ställer hanteringen av uppgifter stora krav på 
säkerställande av sekretess och rättssäkerhet, något som inte är uppfyllt i dagsläget och 
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som Advokatsamfundet även har haft anledning att påpeka i tidigare remissyttranden.1 
Dessutom åläggs de skattskyldiga ett informeringsansvar avseende rapportering och 
dokumentation i en utsträckning som överskrider dagens informeringsansvar, något som 
inte kan anses tillfredsställande utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Advokatsamfundet vill 
särskilt framhålla följande synpunkter. 
 
Synpunkter 

 
Behovet av en internationellt harmoniserad standard på området är ett av skälen till en 
förändring av regelverket, som styr skyldigheten att upprätta dokumentation över 
internprissättning och vad denna dokumentation ska innehålla. För att uppnå detta syfte 
har remissunderlaget utformats utifrån OECD:s riktlinjer för internprissättning.2 Detta 
innebär en dubbel dokumentationsplikt inom koncerner bestående av en koncern-
gemensam del och en företagsspecifik del, samt en land-för-landrapportering.  
 
Advokatsamfundet är införstått med behovet av ett regelverk som bidrar till en förenklad 
och på ett globalt plan mer harmoniserad lagstiftning avseende internprissättnings-
dokumentation. Den föreslagna lagstiftningen innehåller emellertid bestämmelser vars 
utformning väcker en rad betänkligheter. Bland annat gäller detta reglerna kring den 
koncerngemensamma delen där den rapporteringsskyldige har att avgöra vad som är 
tillräcklig detaljnivå (se s. 36 i promemorian). Detta innebär en överflyttning av 
bedömningen av vad som ska anses nödvändigt att dokumentera på den skattskyldige, 
vilket kan komma att innebära en inkonsekvent tillämpning såväl på en nationell som en 
internationell nivå. 
 
Vidare föreslås en ny krets av dokumentationsskyldiga i vilket bland annat fasta 
driftställen som utländska juridiska personer har i Sverige och fasta driftställen som 
svenska obegränsat skattskyldiga har i andra länder, ska ingå. Från ett svenskt 
skatterättsligt perspektiv riskerar en definitionsproblematik att uppstå för såväl ”fasta 
driftställen” i andra jurisdiktioner samt ”utländska juridiska personer”. Begreppet fast 
driftställe är redan i dagsläget föremål för en differentierad tolkning av såväl olika 
nationer som mellan skattemyndigheter, skattskyldiga och domstolar inom nationer. 
Likaså existerar utländska rättssubjekt beträffande vilka det råder osäkerhet i Sverige 
rörande deras status som juridiska personer. Dessa osäkerhetsmoment kan resultera i en 
inkonsekvent rättstillämpning, något som inte är önskvärt ur ett rättssäkerhetsperspektiv. 
 
Advokatsamfundet noterar även att kretsen dokumentationsskyldiga i övrigt utvidgas till 
delägarbeskattade juridiska personer, samt att fysiska personer föreslås bli undantagna.  
 

                                                
1 Se Advokatsamfundets remissyttrande den 17 maj 2016 över promemorian Utbyte av upplysningar om 

förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning samt Advokatsamfundets 

remissyttrande den 25 maj 2015 över promemorian En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar 

om finansiella konton. 
2 Se ”Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations”, kapitel V. 



3 
 

Skatteverket framför i promemorian förslag som innebär att oväsentliga transaktioner ska 
undantas från dokumentationsplikt (se s. 17). Härigenom överlåts det på den 
dokumentationsskyldige att avgöra vad som utgör en oväsentlig transaktion. Även detta 
riskerar att skapa otydlighet och inkonsekvens i tillämpningen. Det kan vidare svårligen 
anses skäligt eller rättssäkert att lägga ansvaret på den dokumentationsskyldige att avgöra 
vad som är oväsentligt eller ej, med risk för påföljder för det fall skattemyndigheten 
senare finner att transaktionen borde anses som väsentlig. Det kan dessutom noteras att 
immateriella tillgångar som huvudregel alltid ska dokumenteras. Ett undantag härifrån 
föreskrivs för det fall den dokumentationsskyldige anser att den immateriella tillgången är 
oväsentlig. Således uppställs även här ett krav på den dokumentationsskyldige att avgöra 
vad som är, respektive inte är, väsentligt att rapportera. Någon definition av immateriella 
tillgångar återfinns inte.  
 
Vidare föreslås att transaktioner som uppgår till maximalt 5 miljoner kronor ska undantas 
från dokumentationsplikt. Detta tröskelvärde ska gälla det sammanlagda marknadsvärdet 
på alla transaktioner mellan två företag i intressegemenskap. Eftersom uppfattningen av 
vad som är en transaktions marknadsvärde tenderar att skilja sig åt mellan de 
dokumentationsskyldiga och skattemyndigheter, uppkommer ett icke önskvärt 
osäkerhetsmoment avseende tröskelvärdet.  
 
Det föreslås att den koncerngemensamma delen ska innehålla uppgifter om hur koncernen 
är finansierad vari viktiga finansieringsavtal med oberoende långivare ska biläggas. 
Därigenom finns det emellertid en betydande risk för att tredje part kommer att kunna 
begagna sig av denna information och använda den till nackdel för den uppgiftslämnande 
parten. Således aktualiseras höga krav att på ett nationellt och internationellt plan 
säkerställa sekretess i samband med hanteringen av dessa uppgifter, något som i dagsläget 
visat sig vara otillfredsställande reglerat. 
 
Advokatsamfundet har i tidigare remissyttranden3 riktat kritik mot det automatiska 
informationsutbytet som bland annat berör land-för-landrapporteringen. Kritik har riktats 
mot hanteringen av den information som sammanställs och den sekretess som råder för 
denna. Advokatsamfundet kan konstatera att det fortsatt föreligger risk för att det 
mottagande landet av den information som redovisas i land-för-landrapporteringen kan 
använda informationen i ett annat syfte än att identifiera risker för skatteundandragande. 
Vidare noteras att en omfattande skyldighet att lämna information åläggs den 
skattskyldige. Om Skatteverket har skäl att tro att felaktig eller ofullständig information 
har lämnats, ska verket vidta åtgärder för att korrekt information lämnas. Primärt åläggs 
alltså den skattskyldige att avgöra vilken information som är relevant och se till att denna 
lämnas i tid och på rätt sätt. Skatteverket har sedan möjligheten att underkänna detta på så 
lösa grunder som ”skäl att tro” och därefter vidta åtgärder på denna basis. 
Advokatsamfundet anser inte att detta uppfyller de krav på transparens och förutsägbarhet 
som krävs för att uppnå en rättssäker tillämpning. 

                                                
3 Se Advokatsamfundets remissyttrande den 18 februari 2016 över kommissionens förslag till direktiv om 

ändring i direktiv 2011/16/EU vad avser automatiskt informationsutbyte i fråga om beskattning.  
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Advokatsamfundet ställer sig slutligen tveksamt till att de skattskyldigas kostnader för 
såväl den dubbla internprissättningsdokumentationen som land-för-landrapporteringen blir 
så försumliga som Skatteverket utgår ifrån, trots den inskränkta kretsen som har att lämna 
internprissättningsdokumentation. 
 
SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
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