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Sammanfattning 
Det så kallade BEPS-projektet påbörjades år 2013 av OECD, vilket är ett omfattande arbete 
mot internationell skatteflykt. Genom projektet uppmärksammades konsekvenser av bland 
annat missbruk av skatteavtal. Skatteavtal kan missbrukas genom företeelsen Treaty Shopping, 
som anses vara en aggressiv skatteplanering, enligt vilket skattesubjekt upprättar etablering i 
den stat med mest förmånliga skatteavtal, för att komma i åtnjutande av de skatteavtalens 
rättigheter och förmåner. 
 
Inom ramen för BEPS-projektet har OECD utarbetat rekommendationer och minimistandarder, 
som medlemsstaterna har accepterat att införa i sina skattesystem för att motverka missbruk av 
skatteavtal. De föreslagna åtgärderna är regler om Limitation on Benefits (LOB-regel) och 
Principal Purposes (PPT-regel) samt  ändringar i skatteavtalens titel och ingress. 
 
LOB-regeln är en specifikt utformad regel, som grundas på objektiva rekvisit. En fördel med 
regeln är att den innehåller mycket litet utrymme för subjektiva bedömningar, vilket minskar 
risken för myndigheters godtyckliga bedömningar. En nackdel är att regeln kan få negativ 
inverkan på genuin affärsverksamhet. PPT-regeln är en generellt utforma regel, vilken grundas 
på en subjektiv bedömning. En fördel med regeln är de allmänpreventiva effekterna, som kan 
förväntas av en sådan klausul. En nackdel med regeln är avsaknaden av tillräcklig vägledning 
beträffande dess tolkning och tillämpning i praktiken. Förslaget om ändring av skatteavtalens 
titel och ingress syftar till att förtydliga och utvidga skatteavtalens ändamål och syfte. Förslaget 
utgör ett effektivt medel mot missbruk av skatteavtal, eftersom sådant förfarande står i strid 
med skatteavtalets uttryckliga syfte och ändamål. En nackdel med förslaget är att stater och 
marknadsaktörer har olika uppfattningar om vilket syftet och ändamålet med skatteavtal är. 
 
Medlemsstater medges viss flexibilitet, beträffande införandet av de föreslagna åtgärderna. 
Detta innebär att det kan komma att skapas många olika former och kombinationer av reglerna, 
vilket påverkar rättssäkerheten. Syftet med denna framställning är att analysera hur de 
föreslagna åtgärderna förhåller sig till kraven på rättssäkerhet. Enligt författarens mening brister 
de föreslagna åtgärderna i kraven på rättssäkerhet och särskilt förutsebarhet. De föreslagna 
åtgärderna behöver utarbetas och kompletteras med ytterligare vägledande exempel om deras 
tolkning och tillämpning i praktiken. Regler mot missbruk av skatteavtal bör utformas på så vis 
att en rättvis behandling sker mellan likartade inkomster, från både inhemsk ekonomisk 
verksamhet och gränsöverskridande verksamhet. 
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1 Inledning  
1.1 Introduktion 
Skatteflykt och missbruk av skatteavtal har länge varit ett aktuellt ämne. Globaliseringen av 
världsmarknaden har lett till att det ställs vissa krav på den internationella skatterätten, 
inbegripet kravet på rättssäkerhet, eftersom skatter har stor inverkan på skattesubjekts 
ekonomi.1 Många fysiska och juridiska personer undviker idag beskattning genom olika 
skatteundvikande förfaranden.2 Det medför negativa effekter inte bara för de stater som förlorar 
skatteintäkter, utan även för skattebetalare som kollektiv, eftersom skatteintäkter till att 
finansiera den offentliga sektorn minskar.3  

Allt fler bolag bedriver idag gränsöverskridande handel, vilket är en effekt av globaliseringen 
och risken för att skattesubjekt ska dubbelbeskattas ökar därmed. För att förhindra att så sker 
har stater ingått ett flertal skatteavtal med varandra.4 Idag uppskattas skatteavtalsnätverket 
uppgå till över 3000 skatteavtal.5 I vissa fall utnyttjas dock förmånliga skatteavtal genom en 
företeelse, som på engelska kallas för ”Treaty Shopping”6, i syfte att uppnå dubbel skattfrihet. 
Med Treaty Shopping åsyftas ett förfarande som utgör missbruk av skatteavtal och anses vara 
en form av aggressiv skatteplanering. Förfarandet innebär att en skattskyldig planerar sina 
ekonomiska aktiviteter i syfte att påverka tillämpligheten av ett visst lands skatteavtal, för att 
åtnjuta dess förmåner.7 
 
Organisation for Economic Co-operation and Development (cit. OECD) är en internationell 
organisation, som arbetar för att främja och förbättra det ekonomiska och sociala välbefinnandet 
för människor världen runt. Genom OECD kan olika regeringar arbeta tillsammans, utbyta 
erfarenheter och framförhandla lösningar på gemensamma problem. OECD mäter även globala 
handelsflöden och sätter internationella standarder inom ett brett utbud av områden. Idag består 
OECD av 35 medlemsländer som sträcker sig över hela världen, från Nord- och Sydamerika 
till Europa och Asien. Medlemsländerna består av höginkomstländer såsom de nordiska 
länderna, Australien och USA, men även av medelinkomstländer såsom Mexiko och Chile.8  
 
År 2013 påbörjade OECD ett omfattande arbete mot internationell skatteflykt, kallat för BEPS-
projektet. Arbetet går under benämningen ”Base Erosion and Profit Shifting” (cit. BEPS) och 
kan på svenska översättas till ”erodering av skattebaser och förflyttningar av vinster”.9 Syftet 
med BEPS-projektet är att utveckla metoder och förslag på åtgärder, som ska verka för att 
hindra urholkning av staters skattebaser. Särskild fokus ligger på att förhindra ageranden som 
företas i syfte att, med hjälp av staters olika skattesystem, förflytta vinster till skatteparadis eller 

                                                
1 Lodin, Sven-Olof m.fl., Del 2, s. 733; Uggla, s. 110. 
2 Innebörden av begreppet ”skatteundvikande förfarande” beskrivs i avsnitt 1.4 (Terminologi). 
3 OECD (2014), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, s. 3. 
4 Skatteavtal är antingen fullständiga (de reglerar beskattningsrätten för nästan samtliga inkomster och 
förmögenheter) eller partiella (de gäller endast vissa specifika inkomster); Pelin, s. 87. 
5 OECD (2013), Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, s. 15 och 20; Hilling, s. 
16 och 35. 
6 Institutet behandlas närmare i kapitel 4 (Missbruk av skatteavtal). 
7 Hilling, s. 28. 
8 https://www.oecd.org/about/. 
9 OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting. 
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skadliga skatteregimer. Den centrala målsättningen är att modernisera det internationella 
skatterättsliga regelverket, för att säkerställa att beskattning sker i den stat där ekonomiska 
aktiviteter faktiskt företas samt att motverka Treaty Shopping och dubbel icke-beskattning. 
 
Genom BEPS-projektet utvecklade OECD en handlingsplan, bestående av 15 åtgärdspunkter.10 
Åtgärderna från handlingsplanen har i sin tur resulterat i ett flertal nya rapporter, vilka 
innehåller förslag på åtgärder som medlemsstaterna inom OECD kan införa, för att motverka 
erodering av skattebaser och förflyttningar av vinster. Åtgärdspunkt 6 handlar om åtgärder som 
kan användas för att förhindra att skatteavtal missbrukas.  
 
I oktober år 2015 publicerades rapporten Preventing the Granting of Treaty Benefits in 
Inappropriate Circumstances, Action 6 – 2015 Final Report11 (cit. den slutliga rapporten), 
vilken bygger på åtgärdspunkt 6. Denna rapport innehåller sammanfattningar av tidigare 
utgivna rapporter inom BEPS-projektet beträffande missbruk av skatteavtal, vilka består dels 
av diskussioner, dels av förslag på åtgärder som kan användas för att motverka missbruk av 
skatteavtal.  
 
Den slutliga rapporten innehåller rekommendationer och minimistandarder som 
medlemsstaterna har accepterat att införa i sina skattesystem för att motverka särskilt Treaty 
Shopping. I rapporten föreslår OECD fyra åtgärder mot missbruk av skatteavtal. De föreslagna 
åtgärderna är regler om Limitation on Benefits (LOB-regel) och Principal Purposes (PPT-regel) 
samt  ändringar i skatteavtalens titel och ingress.12 För svenskt vidkommande krävs ny 
lagstiftning för att nya skatteavtal eller ändringar i gällande avtal ska godkännas.13  
 
Medlemsstaterna får implementera olika varianter av de ovan angivna föreslagna åtgärderna. 
På grund av det uppstår frågan om denna flexibilitet är att anse såsom positiv eller negativ, sett 
ur ett rättssäkerhetsperspektiv och huruvida åtgärderna kompletterats med tillräcklig 
vägledning beträffande deras tolkning och tillämpning i praktiken. 
 
1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna framställning är att analysera hur de föreslagna åtgärderna enligt den slutliga 
rapporten förhåller sig till kraven på rättssäkerhet. För att uppfylla syftet har nedanstående 
frågeställningar utgjort grunden för innehållet i framställningen:  
 

- Hur definieras missbruk av skatteavtal enligt OECD och hur kan skatteavtal 
missbrukas? 

- På vilka sätt kan skatteavtal utformas för att förhindra att de missbrukas, enligt förslagen 
som föreslås i den slutliga rapporten?  
 

                                                
10 OECD (2013), Action Plan. 
11 OECD (2015), Final Report. 
12 Hädanefter används uttrycket ”de föreslagna åtgärderna” som ett samlingsbegrepp för LOB- och PPT-regeln 
(inbegripet olika varianter av reglerna) samt de föreslagna ändringarna i modellavtalets titel och ingress. 
13 Hilling, s. 37. 
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1.3 Avgränsning  
Som ovan nämnt innefattar handlingsplanen 15 konkreta åtgärdspunkter. För att kunna fullfölja 
framställningens syfte är det viktigt att studien inriktas åt att behandla enbart åtgärdspunkt 6, 
vilken handlar om åtgärder mot missbruk av skatteavtal och andra skattundvikande förfaranden. 
Av den anledningen behandlas inte övriga åtgärdspunkter i förevarande framställning. 
 
Missbruk av skatteavtal är enligt BEPS-projektet en av de viktigaste orsakerna till att många 
stater förlorar skatteunderlag till andra stater.14 I denna framställning kommer dock endast 
missbruk av skatteavtal genom Treaty Shopping att behandlas, eftersom den större delen av 
missbruk av skatteavtal sker genom sådan företeelse.15 Treaty Shopping behandlas endast 
övergripande, eftersom utrymmet inte tillåtit någon mer ingående studie av institutet. Det 
kommer inte heller att föras någon diskussion kring förfarandets inverkan på specifika stater, 
eftersom det inte svarar mot de valda frågeställningarna.  
 
Det inbördes förhållandet mellan å ena sidan svensk nationell rätt, å andra sidan skatteavtalsrätt 
samt eventuell regelkonflikt dem emellan, kan förstås genom att studera den företeelse som på 
engelska kallas för ”Treaty Override”. Treaty Override föreligger då nationella regler ges 
företräde, framför skatteavtalsrättsliga förpliktelser.16 Detta har viss betydelse avseende 
framställningens problemområde, eftersom nationella bestämmelser i vissa fall kan stadga att 
bestämmelser i skatteavtal inte ska tillämpas vid olika former av missbruk och skatteflykt.17 
Detta har dock avgränsats från framställningens innehåll, på grund av utrymmesskäl.18  
 
En kortare beskrivning av företeelsen internationell juridisk dubbelbeskattning19 ges, eftersom 
huvudsyftet med dubbelbeskattningsavtal idag är att motverka dubbelbeskattning. Även så 
kallad oavsedd dubbel icke-beskattning behandlas översiktligt, eftersom det kan uppnås genom 
Treaty Shopping. En teknisk behandling av ovanstående har dock avgränsats från innehållet i 
denna framställning, eftersom det inte är väsentligt för att besvara de valda frågeställningarna 
eller för att uppnå syftet med framställningen.20 Något som inte behandlas närmare är avsedd 
dubbel icke-beskattning och ekonomisk dubbelbeskattning.  
 
OECD har i den slutliga rapporten föreslagit fyra åtgärder mot missbruk av skatteavtal. De 
föreslagna åtgärderna är en LOB-regel, PPT-regel samt  ändringar i skatteavtalens titel och 
ingress.21 Framställningen har avgränsats till att främst behandla ovanstående förslag särskilt, 
eftersom de anses vara de viktigaste enligt rapporten. Andra möjliga åtgärder mot missbruk av 
skatteavtal omnämns endast i upplysningssyfte.  
                                                
14 OECD (2013), Action Plan, s. 18. 
15 OECD (2015), Final Report, s. 9. 
16 OECD (2012), (R8). Tax Treaty Override, punkt 2.  
17 Hilling, s. 65 f.  
18 För den intresserade rekommenderas målen RÅ 2008 ref. 24 (OMX-målet) och RÅ 2010 ref. 112 
(Greklandfallet) särskilt, eftersom de är mycket omdiskuterade i doktrin.18 Målen belyser det inbördes förhållandet 
mellan svensk intern rätt och skatteavtal. 
19 Hädanefter kallas företeelsen för ”dubbelbeskattning”. 
20 Se Hilling, s. 40 ff för en djupgående genomgång av institutet samt rättsliga strategier för att bemöta det. 
21 Hädanefter används uttrycket ”de föreslagna åtgärderna” som ett samlingsbegrepp för LOB- och PPT-regeln 
(inbegripet olika varianter av reglerna) samt de föreslagna ändringarna i skatteavtalets titel och ingress. 
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Lagen (1995:575) mot skatteflykt (cit. skatteflyktslagen) berör förvisso framställningens 
problemområde, men behandlas endast i den mån som den är av betydelse för förståelsen av 
förhållandet mellan den svenska skatteflyktslagen och ”den vägledande principen” samt för att 
skildra likheter mellan 2 § (cit. generalklausulen) i skatteflyktslagen och PPT- samt LOB-
regeln. Liksom skatteflyktslagen berör även reglerna om internprissättning, utflyttning och den 
svenska CFC-lagstiftningen det valda ämnet. Nyss nämna bestämmelser behandlas dock inte, 
för att det inte svarar mot syftet med framställningen. 
 
EU-rätten är av betydelse för den svenska lagstiftningen, eftersom Sverige är en medlemsstat. 
I denna framställning behandlas dock inte EU-rätten, främst på grund av utrymmesskäl och för 
att det heller inte svarar mot det valda syftet att avhandla EU-rätten djupgående. OECD har 
dock rekommenderat medlemsländerna att anpassa samtliga föreslagna åtgärder inom BEPS-
projektet till de krav som ställs enligt EU-rätten.22 Ett förslag till vidare forskning skulle kunna 
vara att undersöka huruvida de föreslagna åtgärderna är förenliga med gällande EU-rätt. Detta 
skulle även kunna undersökas utifrån en rättsekonomisk analys.  
 
1.4 Terminologi 
Det valda ämnet för denna framställning har en internationell anknytning dels för att en 
internationell organisation (OECD) har utvecklat BEPS-projektet dels för att den svenska 
interna skatterätten är ett rättsområde där både bilaterala och multilaterala avtal med olika stater 
förekommer.23 På grund av ämnets internationella anknytning kan vissa språkliga svårigheter 
uppkomma, för det fall det inte finns en korrekt svensk motsvarighet av en engelsk term. En 
majoritet av källorna som finns att tillgå kring det problemområde som studeras är skrivna på 
engelska och ifall en svensk motsvarighet till en term inte finns, används istället den engelska 
termen. Nedan följer en kort redogörelse för innebörden av vissa centrala termer som används 
i framställningen. 
 
Termerna skattebetalare, skattesubjekt och skattskyldig används och åsyftar både 
privatpersoner och juridiska personer. Termen personer avser både fysiska och juridiska 
personer. Termerna intern rätt och nationell rätt används synonymt.  
 
Termen skatteavtal är ett simplifierat begrepp, vilket i vissa fall används istället för termen 
dubbelbeskattningsavtal, då inte endast skatteavtal som behandlar frågor rörande 
dubbelbeskattning avses. Med termen skatteavtal åsyftas avtal baserade på OECD:s 
modellavtal, om inte annat anges.24  
 
  

                                                
22 Exempelvis får inte åtgärder implementeras, om de strider mot de fria rättigheterna som råder inom EU. 
23 Avtal kan vara antingen bilaterala (avtal mellan två parter) eller multilaterala (avtal mellan fler än två parter). 
24 FN har utvecklat ett modellavtal, som är avsett att tillämpas i förhållande till utvecklingsländer: United Nations 
Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries (2011). Även USA har skapat 
ett modellavtal: United States Model Income Tax Convention of November 15, 2006. 
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Termen skatteparadis (eng. Off-shore Tax Havens) avser länder som bland annat har nominella 
eller inga skatter, saknar effektiva system för informationsutbyte, har låg insyn till rättssystemet 
och att få verkliga affärsaktiviteter företas i landet. Huruvida ett land kvalificerar sig för att 
anses utgöra ett skatteparadis, beror på statens regelverk.25 
 
Termen skadliga skatteregimer (eng. Harmful Preferential Tax Regimes) avser stater, som inte 
uppfyller samtliga rekvisit för att anses vara ett skatteparadis, men som bland annat erbjuder 
förmånliga skattefördelar till utländska investerare.26   
 
Termen skatteundandragande förfaranden syftar på de fall skattesubjekt använder sig av 
skatteparadis för att minska sina skattekostnader. Förfarandet är inte olagligt och sker genom 
att skattesubjekt antingen placerar tillgångar i eller överför vinster till skatteparadis. 
 
Enligt allmän företeelse avses med termen skatteflykt, att skattskyldiga företar lagenliga 
förfaranden genom luckor i lagstiftningen, för att erhålla skattelättnader. Resultatet framstår 
dock som icke godtagbart från det allmännas sida.27 Skatteflykt definieras även enligt 
skatterättslig mening. Då erfordras att en rättshandling företas i syfte att undgå skattebetalning 
och att en skatteförmån tillkommer den skattskyldige.28 Det bör observeras att med skatteflykt 
avses inte skattebrott. Den engelska termen Tax Evasion innebär dock en form av skatteflykt, 
som utgör ett brott mot skattelagstiftning och är således kriminaliserat. Med termen avses 
olagliga transaktioner inklusive brottsliga handlingar.29 
 
Med skatteförmån avses allt som innebär en fördel eller lättnad vid beskattning. En 
skatteförmån har exempelvis ansetts föreligga, då en skattepliktig inkomst blir skattefri eller då 
en inkomst beskattas lindrigare än vad den borde, exempelvis genom dubbel icke-beskattning.30  
 
Termen dubbel icke-beskattning saknar en formell definition. I denna framställning avses med 
termen den effekt som inträder, i form av ingen beskattning eller låg beskattning, då varken 
källstaten eller hemvisstaten har något beskattningsanspråk på en viss inkomst, men där 
inkomsten i fråga skulle ha beskattats i någon av staterna, om det aktuella skatteavtalet som 
leder till dubbel icke-beskattning inte fanns.31 

                                                
25 OECD (1998), Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue; Engdahl, s. 21 och 32. 
26 Primarolo-gruppen är benämningen på en grupp experter som arbetar med att identifiera skadliga skatteregimer 
inom EU, utifrån 1997 års uppförandekod för företagsbeskattning. EKOFIN-Rådets slutsatser av den 1 december 
1997 om skattepolitik (98/C 2/01); Dahlberg, s. 455 f; Uppförandekoden är inte juridiskt bindande för 
medlemsländerna, den utgör istället en rekommendation. Koden har fått ett betydande genomslag och övervakas 
av kommissionen. Primarolo-gruppens arbete resulterade i en sammanfattande rapport som utgavs år 1999, Report 
from the Code of Conduct Group (Buisness Taxation) to the ECOFIN Council, 29 November 1999. Totalt 
identifierades 66 skadliga skatteregimer, varav 40 stycken inom EU och 26 stycken i territorium tillhörande någon 
av medlemsstaterna. Ingen svensk lagstiftning identifierades såsom skadlig under projektets gång. Samtliga 
skadliga skatteregimer avskaffades mellan åren 2003-2005. Se även OECD (1998), Harmful Tax Competition: An 
Emerging Global Issue, OECD Publishing, Paris; Dahlberg, s. 455 f. 
27 SOU 1963:52, s. 55. 
28 2 § 1 st. lagen (1995:575) mot skatteflykt. 
29 Dahlberg, s. 367; Hilling, s. 71. 
30 Prop. 1982/83:84, s. 17; RÅ 1986 ref. 54; RÅ 1989 ref. 83; Hilling, s. 78.  
31 Hilling, s. 16 och 28. 
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Med den engelska termen Beneficial Owner, som på svenska kan översättas till ”verklig 
mottagare”, avser medlemsländerna förhindra personer som är hemmahörande i tredje icke-
avtalsslutande stater, från att upprätta skenbolag i avtalsslutande stater, i syfte att åtnjuta deras 
skatteavtalsförmåner.32  
 
Termen skatteundvikande förfaranden (eng. Tax Avoidance) används som ett samlingsbegrepp 
för olika förfaranden som företas för att undgå beskattning, genom både lagliga och olagliga 
metoder. Termen innefattar både illegal och legal skatteplanering.33 I denna framställning avses 
med termen särskilt skatteflykt och Treaty Shopping. Dessa är dock inte är synonyma begrepp.  
 
1.5 Metod och material 
Denna framställning bygger på en rättsvetenskaplig metod, som innefattar delar av både den 
juridiska metoden och den rättsdogmatiska metoden. Enligt den valda metoden står 
rättskälleläran i fokus, vilken innebär att det är lagstiftningen som står högst upp i hierarkin 
bland de rättskällor som skall, bör och får beaktas.34 Den gällande rätten analyseras och tolkas 
med hjälp av de allmänt accepterade rättskällorna, vilka är lag, lagförarbeten, praxis och 
juridiskt doktrin. Dessa tillämpas med klassisk hierarki, enligt nyss nämnda ordning.35 Den 
metoden som används i förevarande framställning är bredare och mer flexibel, än den strikt 
rättsdogmatiska och juridiska metoden, eftersom mer material än enbart rättskällorna har 
använts.36 Det är dock inte lätt att beskriva vad den valda metoden faktiskt innebär, varför en 
förklaring av tillvägagångssättet och det använda materialet presenteras nedan.  
 
I denna framställning tas hänsyn till studier utförda av OECD, vars rapporter inte är att anse 
som gällande rätt eller av juridiskt bindande karaktär. Därvid används även andra vetenskaper 
i denna framställning, för att öka kunskapen om missbruk av skatteavtal och om möjliga 
åtgärder mot sådant missbruk. Med hänsyn till syftet och de valda frågeställningarna har således 
en rättsvetenskaplig metod valts.37  
 
Denna framställning har sin grund i BEPS-projektet och OECD:s arbete mot internationell 
skatteflykt. Det bör dock uppmärksammas att frågan om internationell skatteflykt föreligger, 
oftast ses ur den ”skatteförlorande” statens perspektiv. Av den anledningen talas det mycket 
sällan om internationell skatteflykt i den ”skattevinnande” staten.38 Detta kan angripas genom 
ett kritiskt förhållningssätt och genom att vara källkritisk, eftersom det även finns fördelar med 
skatteparadis, sett utifrån skattevinnande staters perspektiv.  
 
Ur ett skattesubjekts perspektiv finns det likväl fördelar med skatteflykt och treaty shopping, 
eftersom skattesubjekt kan genomföra transaktioner genom både lagliga och olagliga metoder, 
i syfte att främja sin privatekonomi. Ur staters perspektiv är skatteflykt dock inte önskvärt, 
                                                
32 Dahlberg, s. 289. 
33 Dahlberg, s. 367.  
34 Strömholm, s. 411 ff; Sandgren, s. 36 ff. 
35 Zamboni & Korling, s. 21 f. 
36 Se Sandgren, s. 39. 
37 Korling & Zamboni, s. 421 f. 
38 Lindencrona, s. 36. 
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eftersom monetära medel till finansieringen av kollektiva nyttigheter minskar.39 Dessa 
kolliderande intressen och perspektiv är viktiga att ha i åtanke och i denna framställning 
används i största möjligaste mån ett oberoende perspektiv.  
 
Som tidigare nämnt har framställningen en internationell anknytning och därför används både 
utländskt och svenskt material. Det svenska materialet utgörs av svensk lagstiftning, doktrin 
och praxis, vilka används för att belysa den svenska gällande rätten. Lagtexten utgör den 
primära rättskällan och i Sverige är bundenheten till lagtextens ordalydelse mycket hög, särskilt 
inom skatterättens område.40 Stater har nämligen stor makt över dess medborgare genom att de 
kräver skatter och därför är det enligt legalitetsprincipen nödvändigt att skattelagar är både 
tydliga och förutsebara.41 För att belysa svensk gällande skatterätt, görs hänvisningar till svensk 
relevant lagstiftning, främst inkomstskattelagen (1999:1229) (cit. IL) och skatteflyktslagen.  
 
Avseende doktrin på området används främst Mattias Dahlbergs bok ”Internationell 
beskattning” (2014) och Lars Pelins bok ”Internationell skatterätt i ett svenskt perspektiv” 
(2011), för att beskriva tolkningen och tillämpningen av skatteavtal i praktiken samt vad som 
avses med Treaty Shopping och dubbelbeskattning. Maria Hillings bok ”Skatteavtal och 
generalklausuler: ett komparativt perspektiv” och Ann-Sophie Sallanders bok ”Skatteavtal: om 
tolkning och tillämpning” (2015) används främst för att beskriva den vägledande principen och 
vad som avses med dubbel icke-beskattning. 
 
Det utländska materialet som används i förevarande framställning kan delas upp i tre delar. För 
det första används rapporter utgivna av OECD, vilka utgör en del av BEPS-projektet. 
Rapporterna som berör åtgärdspunkt 6 tillmäts särskilt högt källvärde och de utgör en viktig 
rättskälla, dels för att de innehåller riktlinjer inom den internationella beskattningsområdet och 
verkar vägledande för medlemsländer, dels eftersom det i dessa rapporter fastställs hur det är 
tänkt att de föreslagna reglerna och ändringarna ska tillämpas och tolkas i praktiken.  
 
Rapporterna hänförliga till BEPS-projektet innehåller olika rekommendationer och 
minimistandarder, som medlemsländerna är överens om att införa i sina respektive 
skattesystem, för att förhindra dels Treaty Shopping, dels erodering av skattebaser och 
förflyttningar av vinster. HFD har i RÅ 1991 ref. 107 bland annat uttalat sig om betydelsen av 
en rapport utgiven av OECD. Domstolen ställde sig positiv till användningen av den i målet 
aktuella rapporten vid tolkning av skatteavtal. Det är därför sannolikt att även andra utförliga 
rapporter utgivna av OECD, kan användas vid tolkning av skatteavtal.42 Av nyss nämnda 
anledningar har OECD:s rapporter tillmäts ett högt rättskällevärde och en central betydelse i 
denna framställning.  

  

                                                
39 Se Hilling, s. 69. 
40 RF 8 kap. 2 §. 
41 Lodin m.fl., Del 2, s. 719; Lodin m.fl., Del 1, s. 17 f. 
42 Sallander, s. 71. 
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För det andra beaktas internationella konventioner och principer. I detta hänseende är Vienna 
Convention on the Law of Treaties (1969) (cit. VCLT) av central betydelse, eftersom 
konventionen innehåller bestämmelser om tolkningen av internationella traktat, inbegripet 
skatteavtal. Både VCLT och folkrättsliga principer har ett högt rättskällevärde, eftersom dessa 
rättskällor är bindande för stater. Av den anledningen tillmäts dessa källor högt källvärde i 
denna framställning och en översiktlig beskrivning presenteras beträffande några centrala 
bestämmelser i VCLT, avseende tolkningen av skatteavtal. 
 
För det tredje används OECD:s modellavtal och tillhörande kommentarer, för att bidra till en 
bättre förståelse kring skatteavtalens funktioner och syften. Kommentarerna används i 
praktiken som stöd vid tolkning och tillämpning av skatteavtal. Varken modellavtalet eller dess 
tillhörande kommentarer är dock bindande för stater, men materialet både respekteras och 
tillämpas i hög utsträckning av många stater och anses ha ett högt källvärde vid tolkningen av 
skatteavtal.43 Av den anledningen tillmäts materialet likväl högt källvärde även i denna 
framställning. 
 
1.6 Etiska överväganden 
Denna framställning handlar om missbruk av skatteavtal och OECD:s föreslagna åtgärder mot 
sådant missbruk enligt den slutliga rapporten. I framställningen behandlas dock inga konkreta 
uppgifter som skulle kunna identifiera varken privatpersoner eller juridiska personer. För det 
fall rättsfall presenteras, utelämnas parternas fullständiga namn och andra mer specifika 
uppgifter hänförliga till subjekten i fråga. 
 
  

                                                
43 RÅ 1996 ref. 84; Sallander, s. 65 och 71. 
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1.7 Disposition 
Samtliga följande kapitel inleds med en introduktion och avslutas med ett sammanfattande 
avsnitt, där en kort diskussion förs kring berörda områden. (Del-)slutsatser redovisas således 
allt eftersom i respektive (del-)sammanhang. Dessa samlas sedan ihop och sammanfattas 
gemensamt i framställningens sjätte kapitel. Nedan följer framställningens disposition. 
 
Kapitel 1   Kapitlet inleds med en introduktion till det valda problemområdet 

(avsnitt 1.1). Därefter beskrivs framställningens frågeställningar 
och det valda syftet (avsnitt 1.2), avgränsningar (avsnitt 1.3), vissa 
centrala begrepp (avsnitt 1.4), metoden och använt material (avsnitt 
1.5) samt etiska överväganden samt disposition (avsnitt 1.6-1.7). 

 
Kapitel 2   I detta kapitel ges en kort presentation av den internationella 

skatterätten ( avsnitt 2.1-2.3). Syftet med kapitlet är att bistå läsaren 
med grundläggande kunskaper inom internationell skatterätt, 
särskilt avseende dubbelbeskattning (avsnitt 2.4) och dubbel icke-
beskattning (avsnitt 2.5). I kapitlet ges även en beskrivning av vad 
som avses med missbruk av skatteavtal (avsnitt 2.6). 

 
Kapitel 3   Kapitlet behandlar skatteavtalsrätten översiktligt, för att läsaren 

lättare ska kunna tillgodogöra sig de fördjupande delarna i 
framställningen. I kapitlet presenteras OECD:s modellavtal (avsnitt 
3.2) samt en kort redogörelse om hur skatteavtal tillämpas och 
tolkas i praktiken (avsnitt 3.3-3.4).  

 
Kapitel 4  I detta kapitel behandlas missbruk av skatteavtal (avsnitt 4.1) och 

företeelsen Treaty Shopping beskrivs (avsnitt 4.2), för att ge läsaren 
en överblick beträffande dess problematik och konsekvenser. 

 
Kapitel 5  Kapitlet inleds med introduktion om rättsordningens krav på 

effektivitet och förutsebarhet (avsnitt 5.1) Vidare presenteras en 
kortare redogörelse för några relevanta rapporter inom BEPS-
projektet (avsnitt 5.2). Därefter presenteras de föreslagna åtgärderna 
under avsnitten 5.3-5.5. Sedan jämförs likheterna mellan de 
föreslagna åtgärderna och generalklausulen i den svenska 
skatteflyktslagen (avsnitt 5.6). Slutligen presenteras kommentarer 
som lämnats av Svenskt Näringsliv, avseende de föreslagna 
åtgärderna (avsnitt 5.7).  

 
Kapitel 6  I detta kapitel diskuteras och besvaras de valda frågeställningarna. 

(Del-)slutsatser vävs samman och diskuteras likväl. 
 
Kapitel 7  I detta avslutande kapitel sammanfattas de slutsatser som 

framställningen utmynnat i. 
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2 Internationell skatterätt 
2.1 Introduktion  
Den internationella skatterätten handlar om bestämmelser i intern skatterätt, vilka berör 
internationella förhållanden och transaktioner av olika slag.44 Reglering beträffande Sveriges 
förhållande till andra stater finns i 10 kap. Regeringsformen (1974:152) (RF). Av 
bestämmelserna framgår, att regeringen kan ingå avtal och andra överenskommelser med andra 
stater och mellanfolkliga organisationer. För det fall en överenskommelse kräver svensk intern 
lagändring, krävs dock riksdagens ratifikation.45  
 
I följande delavsnitt beskrivs olika beskattningsprinciper, som stater kan grunda sin interna 
skattelagstiftning på. Vidare beskrivs vad som avses med dubbelbeskattning samt dubbel icke-
beskattning och hur effekter av sådana företeelser kan lindras med hjälp av intern rätt. I avsnittet 
presenteras även den vägledande principen, vilken kan användas för att bedöma vad som utgör 
missbruk av skatteavtal.  
 
2.2 Beskattningsprinciper 
Stater är suveräna och enligt suveränitetsprincipen kan stater ta ut skatt. Staters skatteanspråk 
kan dock grunda sig på olika principer och i praktiken är det vanligt att stater kombinerar 
principer och synsätt, vid skapandet av den interna skattelagstiftningen.46 Nedan ges några 
exempel på vanligt förekommande beskattningsprinciper. 
 
Enligt domicilprincipen kan en stat beskatta alla som är bosatta i den staten, oavsett varifrån 
deras inkomster härrör. Skattesubjekt är således skattskyldiga i hemviststaten, oavsett var i 
världen inkomsterna uppkommit.47 En stat kan även beskatta inkomster enligt 
källstatsprincipen, vilken innebär att all inkomst som uppkommit i landet beskattas, oberoende 
av var personen som intjänat inkomsten är bosatt.48 Vidare kan stater besluta att beskatta sina 
egna medborgare enligt nationalitetsprincipen, oavsett deras käll- eller bosättningsstat.49  
 
2.3 Intern internationell skatterätt 
Med termen intern internationell skatterätt åsyftas nationella regler om internationella 
förhållanden.50 Den interna internationella skatterätten rör frågor om både skattepliktiga 
inkomster och skattskyldiga personer. Svenska interna internationella skattelagar reglerar 
exempelvis  i vilken utsträckning utländska skatteobjekt och skattesubjekt ska inkomstbeskattas 
i Sverige.51 I svensk rätt finns sådana bestämmelser i bland annat inkomstskattelagen 
(1999:1229) (IL) och i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. 

                                                
44 Se SOU 1962:59, s. 57; Hiort af Ornäs, s. 188; Lindencrona, s. 23. 
45 RF 10 kap. 2 §; Lindencrona, s. 11. 
46 Mattsson, s. 15; Påhlsson, s. 79. 
47 Hiort af Ornäs, s. 33; Mattsson, s. 16; Det är i detta sammanhang värt att nämna, att inkomstbegreppet i IL inte 
är avgränsat till enbart svenska inkomster.  
48 Hiort af Ornäs, s. 33; Mattsson, s. 18; Dahlberg, s. 29. 
49 Hiort af Ornäs, s. 33; Dahlberg, s. 29.  
50 Hiort af Ornäs, s. 188; Dahlberg, s. 22. 
51 Mattsson, s. 15. 
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I Sverige tillämpas domicilprincipen, vilket enligt 3 kap. 3 § IL innebär att en fysisk person som 
är bosatt, stadigvarande vistas eller har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har 
varit bosatt i landet, är att anse som obegränsat skattskyldig. Den som är obegränsat 
skattskyldig i Sverige, är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet, enligt 
3 kap. 8 § IL.52 En fysisk person, som varken bor eller vistas stadigvarande i Sverige eller inte 
har en väsentlig anknytning till Sverige, anses istället vara begränsat skattskyldig för vissa 
inkomster i landet.53 
 
Juridiska personer kan anses vara obegränsat skattskyldiga i Sverige om de, enligt 6 kap. 3 § 
IL, på grund av sin registrering, platsen för styrelsens säte eller annan sådan omständighet, är 
att anse som svenska juridiska personer. Det framgår av 6 kap. 4 § IL, att en obegränsat 
skattskyldig juridisk person, är skattskyldig för samtliga inkomster i Sverige och från utlandet. 
Vidare är utländska juridiska personer alltid begränsat skattskyldiga i Sverige, enligt 6 kap. 7 
§ IL. En begränsat skattskyldig juridisk person är bland annat skattskyldig för inkomster från 
ett fast driftställe i Sverige.54   
 
Det händer ibland att ett skattesubjekt blir föremål för beskattning i två stater, för samma 
skatteobjekt under samma tidsperiod, vilket kan leda till dubbelbeskattning.55 För att förhindra 
att så sker, eller i vart fall för att minska effekten av de olika ländernas beskattningsanspråk, 
kan regler inom den interna rätten användas. Enligt svensk rätt kan skattskyldiga exempelvis 
göra vissa avdrag för betalda skatter i utlandet, enligt 16 kap. 19 § IL. Skatteobjekt kan även 
undantas från beskattning enligt sexmånaders- respektive ettårsregeln, enligt 3 kap 9 § IL. 
Vidare kan lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt, lindra effekten av 
dubbelbeskattning i Sverige.  
 
2.4 Dubbelbeskattning  
Dubbelbeskattningsavtal finns till för att undvika dubbelbeskattning. Dubbelbeskattning är 
benämningen på den företeelse som kan uppstå när minst två stater använder olika 
beskattningsprinciper, vilka kolliderar med varandra, genom att staternas beskattningsanspråk 
överlappar varandra.56 Dubbelbeskattning föreligger när minst två stater har 
beskattningsanspråk på samma skattesubjekt, för samma skatteobjekt, hänförlig till samma 
tidsperiod.57 Företeelsen ska dock skiljas från ”ekonomisk dubbelbeskattning”, vilken tar fasta 
på att samma beskattningsunderlag blir föremål för upprepad beskattning, dock hos olika 
skattesubjekt.58   
 
 

                                                
52 Det finns dock vissa undantag från denna huvudregel, såsom sexmånaders- respektive ettårsregeln, enligt IL 3 
kap. 9 §; Se Mattsson, s. 61 ff. 
53 Se IL 3 kap. 18-23 §§; Mattsson, s. 15 f och 33 ff. 
54 IL 6 kap. 11 §; Mattsson, s. 46 ff. 
55 Företeelsen dubbelbeskattning beskrivs i avsnitt 2.4 (Dubbelbeskattning). 
56 Hilling, s. 34; Dahlberg, s. 31; Lindencrona, s. 32; OECD:S definition av termen ”internationell juridisk 
dubbelbeskattning” finns i introduktionen till OECD:s modellavtal, punkt 1.  
57 Introduktionen till OECD:s modellavtal, punkt 1.  
58 Företeelsen ”ekonomisk dubbelbeskattning” behandlas inte närmare i denna framställning. 
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Det framgår av introduktionen till OECD:s modellavtal, att dubbelbeskattning är skadlig för de 
fria rättigheterna som råder inom EU och att sådant hinder behöver motverkas, för att främja 
utvecklingen av gränsöverskridande ekonomiska aktiviteter.59 För att undvika 
dubbelbeskattning finns vissa tekniska lösningsmetoder att tillgå, vilka syftar till att fördela 
beskattningsrätten mellan avtalsstaterna, genom bland annat tillämpningen av skatteavtal.60  
 
Exemptmetoden är en av de tekniska lösningsmetoderna, som ser till inkomst. Metoden innebär 
att man i dubbelbeskattningsavtalet stadgar, att en viss inkomst endast får beskattas utav ett av 
de avtalsslutande staterna.61 Metoden innebär att inkomsttagarens hemviststat undantar sitt 
beskattningsanspråk på inkomsten och beskattningsrätten tillkommer den andra avtalsslutande 
staten.62 I dubbelbeskattningsavtalen brukar man tala om hemvist, i intern internationell 
skatterätt om bosättning.63 
 
Avräkningsmetoden (eng. Credit of Tax method) är ytterligare en lösningsmetod, som ser till 
skatt på inkomst. Enligt metoden kan båda avtalsslutande stater beskatta samma inkomst, men 
en av staterna blir då skyldig att avräkna den summa som den skattskyldige är tvungen att betala 
till den andra staten, från sitt eget skatteanspråk.64 
 
Båda ovanstående tekniska lösningsmetoder används i Sveriges dubbelbeskattningsavtal och 
de beskrivs även i artikel 23 i OECD:s modellavtal.65 Med hjälp av dubbelbeskattningsavtal 
kan de avtalsslutande staterna på förhand bestämma var en inkomst ska beskattas, vilket innebär 
att de gör ömsesidiga eftergifter av sina skatteanspråk.66 Dock bestäms det inte alltid på förhand 
i avtalen om hur den beskattningsbara inkomsten ska beräknas. Det bestäms vanligtvis av de 
avtalsslutande staternas interna skattelagstiftning.67  
 
Vidare är det värt att nämna att dubbelbeskattningsavtal endast kan lindra beskattningen för 
den skattskyldige, i förhållande till vad som annars hade gällt enligt interna regler, om endast 
dessa hade funnits.68 Principen innebär således att ett dubbelbeskattningsavtal aldrig kan 
utvidga en stats rätt att beskatta enligt dess interna internationella skatterätt. Principen kallas 
för dubbelbeskattningsavtalsrättens gyllene regel.69 Sammanfattningsvis kan sägas att målet 
med dubbelbeskattningsavtal är att uppnå enkelbeskattning.  
 

                                                
59 Introduktionen till OECD:s modellavtal, punkt 1. 
60 Mattsson, s. 26; Lindencrona, s. 23. Ett dubbelbeskattningsavtal är oftast ett bilateralt avtal. Multilaterala 
dubbelbeskattningsavtal är ovanliga, men förekommer ibland, se exempelvis lagen (1996:1512) om 
dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna. Skatteavtalsrätten beskrivs mer ingående i kapitel 3 
(Skatteavtalsrätt). 
61 Påhlsson, s. 80; Lindencrona, s. 31 och 62. 
62 Mattsson, s. 25 och 194 f; Hiort af Ornäs, s. 191; Dahlberg, s. 304 f. 
63 Lindencrona, s. 30. 
64 Påhlsson, s. 80; Dahlberg, s. 307 f; lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt. 
65 OECD (2014), Model Tax Convention on Income and on Capital. 
66 Hilling, s. 16; Mattsson, s. 24 och 105. 
67 Lindencrona, s. 32. 
68 Dahlberg, s. 258; Lindencrona, s. 24 och 38. 
69 Se exempelvis 2 § i lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater; 
Påhlsson, s. 80; Mattsson, s. 105; Dahlberg, s. 258. 
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2.5 Dubbel icke-beskattning  
Förutom dubbelbeskattning finns andra icke önskvärda resultat av skatteavtalstillämpning. En 
av dessa är så kallad dubbel icke-beskattning (dvs. dubbel skattfrihet). Företeelsen kan uppstå 
på grund av olika orsaker, men för enkelhetens skull kan orsakerna delas upp i två delar:  
avsedd och oavsedd dubbel icke-beskattning.  
 
Precis som benämningen antyder föreligger avsedd dubbel icke-beskattning när dubbel icke-
beskattning är en avsedd följd av skatteavtalstillämpning, vilket kan vara motiverat av 
exempelvis närings- eller biståndspolitiska skäl, för att främja ekonomisk utveckling.70   
 
Motsatsvis avses med oavsedd dubbel icke-beskattning, att skattskyldiga erhåller en oavsedd 
betydande skatteförmån, som är ett resultat av skatteavtalstillämpning. Oavsedd dubbel icke-
beskattning är således ett resultat av personers skatteanpassade transaktioner, vilka leder till att 
inkomster undgår beskattning i olika situationer, som de avtalsslutande staterna inte avsett. 
Skatteförmånen utgörs i sådana fall av ingen beskattning eller mycket låg beskattning, då 
varken källstaten eller hemvisstaten har något beskattningsanspråk på inkomsten i fråga. En 
förutsättning är dock att skatteförmånen enbart föreligger på grund av det aktuella skatteavtalet, 
som möjliggör dubbel icke-beskattning.71  
 
Dubbel icke-beskattning följer av tillämpningen av skatteavtals metod- och fördelningsartiklar 
och det kan exempelvis bero på att en viss inkomst inte beskattas i källstaten och att samma 
inkomst även undgår beskattning i hemvisstaten, om hemvisstaten undantar inkomsten från 
beskattning i enlighet med metodartikeln i skatteavtalet. Samma resultat kan även uppstå då en 
fullständig fördelningsartikel är för handen enligt skatteavtalet och avtalsstat (1) tror att 
avtalsstat (2) har exklusiv beskattningsrätt enligt skatteavtalet, men där avtalsstat (2) av olika 
anledningar inte beskattar den aktuella inkomsten.72 
 
Oavsedd dubbel icke-beskattning kan även vara ett resultat av missbruk genom Treaty 
Shopping. Den dubbla skattefriheten beror då på den skattskyldiges agerande. I kommentarerna 
till OECD:s modellavtal presenteras exempel på sådant missbruk.73 Enligt ett exempel kan 
dubbel icke-beskattning genom missbruk av skatteavtal uppnås när skenetableringar används i 
avtalsslutande stater, för att åtnjuta den statens skatteavtalsnätverk och de förmåner som erbjuds 
enligt skatteavtalen. Skattefördelarna hör till både den nationella rätten och till skatteavtalen 
som sådana. För att bemöta dubbel icke-beskattning finns vissa rättsliga strategier att tillgå. Ett 
sätt är att tillämpa nationella skatteflyktsregler på inkomster som omfattas av skatteavtalen i 
fråga. Ett annat sätt är att införa specialregler i skatteavtalen74 och ett tredje sätt är att införa 
specialregler beträffande tolkningen av skatteavtal.75 

                                                
70 Hilling, s. 42 f. 
71 Hilling, s. 16, 28 och 43 f. 
72 Hilling, s. 43. 
73 Se kommentaren till artikel 1 i modellavtalet, punkterna 7-9. 
74 Exempelvis en LOB-regel. Mer om detta, se kapitel 5 (Åtgärder mot missbruk av skatteavtal). 
75 Se kommentaren till artikel 1i modellavtalet, punkten 9.6. För en mer utförlig redogörelse av möjliga rättsliga 
strategier för att motverka dubbel icke-beskattning, hänvisas till Hilling, kapitel 2.6. 
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2.6 Den vägledande principen  
En viktig fråga som behöver besvaras redan vid detta stadium av framställningen, är vad som 
avses med missbruk av skatteavtal. OECD:s skattekommitté har dock inte presenterat någon 
definition, vilket troligtvis har sin grund i att stater, inbegripet medlemsstaterna, definierar 
missbruk olika enligt deras interna lagstiftningar.76 OECD har istället uttalat att viss försiktighet 
krävs vid bedömningen av om missbruk föreligger och i kommentaren till artikel 1 i 
modellavtalet, punkten 9.5, finns en så kallad vägledande princip, vilken kan användas av stater 
för att definiera missbruk.  
 
Principen är öppet formulerad, vilket innebär att den omfattar de flesta situationerna och den 
kan på så vis komma att tillämpas i många enskilda fall. Syftet med principen är att balansera 
behovet mellan å ena sidan att motverka missbruk av skatteavtal å andra sidan att stater ska 
respektera sina avtalsförpliktelser. Tanken är nämligen inte att stater ska kunna undgå sina 
folkrättsliga avtalsförpliktelser genom att hävda att majoriteten av de nationella reglerna utgör 
skatteflyktsregler eller att majoriteten av de ekonomiska transaktionerna som företas inom 
staten utgör missbruk.77 Principen erbjuder istället vägledning om vad som utgör missbruk av 
skatteavtal, enligt OECD-kommentarernas mening. Principen lyder enligt följande: 

A guiding principle is that the benefits of a double taxation convention should not 
be available where a main purpose for entering into certain transactions or 
arrangements was to secure a more favourable tax position and obtaining that 
more favourable treatment in these circumstances would be contrary to the object 
and purpose of the relevant provisions.78  

 
Enligt principen missbrukas ett skatteavtal (1) när skattesubjekt genomför transaktioner eller 
arrangemang i syfte att uppnå gynnsammare beskattning eller (2) för att undvika vissa 
beskattningseffekter, vilket är i strid med ändamålet och syftet med de relevanta 
bestämmelserna i skatteavtalet. 
 
Som tidigare nämnts kan oavsedd dubbel icke-beskattning vara ett resultat av skattebetalares 
skatteanpassade transaktioner genom exempelvis Treaty Shopping, vilket leder till att 
inkomster undgår beskattning i situationer som de avtalsslutande staterna inte avsett. Den 
skattskyldiges avsikt med transaktionen är därför av stor betydelse för bedömningen av om 
missbruk föreligger. Det huvudsakliga syftet med transaktionen eller arrangemanget i fråga står 
således i fokus vid bedömningen av om missbruk föreligger.  
 
För svenskt vidkommande påminner generalklausulen i skatteflyktslagen om den vägledande 
principen, där både avsikten med transaktionen eller arrangemanget och de kringgångna 
bestämmelsernas syften och ändamål är av stor betydelse. 79 Den skattskyldiges avsikt, det vill 

                                                
76 Hilling, s. 90. 
77 Hilling, s. 91 f. 
78 Kommentaren till artikel 1 i modellavtalet, punkten 9.5. 
79 Hilling, s. 91. 
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säga den skattskyldiges syfte och skäl till att företa en viss rättshandling, är av särskild betydelse 
både enligt generalklausulen och den vägledande principen.  
 
Generalklausulen är öppet formulerad, vilket innebär att den omfattar de flesta situationerna 
och kan komma att tillämpas i många enskilda fall.80 Den innehåller fyra rekvisit som måste 
vara uppfyllda, för att lagen ska vara tillämplig.81 Om lagen anses vara tillämplig, ska 
underlaget för beskattning fattas som om rättshandlingen, för vilken skatteflykt misstänks, inte 
hade företagits.82 
 
Två av rekvisiten i generalklausulen83 omfattas särskilt av den vägledande principen, eftersom 
de uttryckligen lägger stor vikt vid både skattesubjektets avsikt med en viss transaktion och vid 
den kringgångna samt tillämpliga lagens syfte och ändamål.  
 
Avsiktsrekvisitet enligt generalklausulen innebär att det måste göras en avvägning mellan 
samtliga skäl som kunnat ligga till grund för rättshandlingen i fråga. Det är inte bara 
skattemässiga skäl som ska beaktas, utan även affärsmässiga, organisatoriska, familjära84 eller 
andra skäl.85 Det är genom en objektiv bedömning av sådana faktorer, som den skattskyldiges 
avsikter med en viss transaktion kan undersökas.86 Syftet med den objektiva bedömningen är, 
att undersöka huruvida det är de skattemässiga eller icke skattemässiga skälen som lett till 
transaktionen i fråga.87 Detta tyder på att det inte är den skattskyldiges innersta skäl till 
rättshandlingen som ska beaktas. Det rör sig snarare om en objektiv bedömning av 
omständigheterna i det enskilda fallet, vid bedömningen av den skattskyldiges övervägande 
skäl för förfarandet. Detta innebär att den skattskyldiges subjektiva intentioner bedöms utifrån 
vad som kan iakttas objektivt.88  
 
Liksom den vägledande principen, innehåller generalklausulen ett rekvisit som innebär att 
förfarandet, för vilket skatteflykt misstänks, måste ha skett i strid med lagstiftningens syfte, 
vilket innefattar både den kringgångna och den tillämpliga lagens syften.89  
 
I kommentarerna till modellavtalet ges dock ingen vägledning beträffande för hur 
avtalsbestämmelsernas syfte och ändamål ska fastställas. Vägledning finner man istället i 
VCLT.90 Det bör även uppmärksammas att många rättsordningar inte tillåter nekande av 
skatteavtalsfördelar med grund i endast icke bindande rättskällor. Tanken är att den vägledande 
principen ska jämföras med nationella skatteflyktsregler. 

                                                
80 Uggla, s. 16, 47. 
81 Uggla, s. 55. 
82 2 § 1 st. Skatteflyktslagen. 
83 2 § 3 och 4 st. Skatteflyktslagen. 
84 Se följande domar där familjära skäl ansetts ligga till grund för rättshandlingen i fråga, RÅ 1985 1:69; RÅ 1985 
Aa 218; RÅ 1985 1:42. 
85 Prop. 1996/97:170 s. 43 f. 
86 Uggla, s. 66. 
87 Lodin, Sven-Olof m.fl., Del 2, s. 753. 
88 SOU 1996:44 s. 92 och 135 f. 
89 Prop. 1996/97:170 s. 39 f. 
90 Detta behandlas vidare i avsnitt 3.4 (Tolkning av skatteavtal).  
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2.7 Sammanfattning 
Stater är suveräna och kan bestämma att ta ut skatt genom olika beskattningsprinciper. För det 
fall olika staters beskattningsprinciper kolliderar, kan en dubbelbeskattningssituation uppstå. 
Ofta löses en sådan situation när staters beskattningsanspråk fördelas emellan dem, genom att 
exempt- eller avräkningsmetoden används.  
 
Dubbel icke-beskattning är dock en konsekvens som kan uppstå på grund av 
skatteavtalstillämpning, främst till följd av tillämpningen av skatteavtalets metod- och 
fördelningsartiklar.91 En oavsedd dubbel-icke beskattning kan även vara ett resultat av missbruk 
av skatteavtal genom Treaty Shopping. Vid bedömningen av om missbruk är för handen, har 
OECD utarbetat en så kallad vägledande princip, som medlemsländer kan använda för att 
identifiera och definiera missbruk av skatteavtal.92 Denna princip utgör därför grunden för vad 
som avses med missbruk av skatteavtal, varför den är av viktig betydelse för utformningen av 
missbruksbestämmelser. 
 
Generalklausulen i den svenska skatteflyktslagen överensstämmer till vissa delar med den 
vägledande principen,  vilket innebär att synen på vad som utgör missbruk av skatteavtal till 
viss del överensstämmer med synen på vad som utgör skatteflykt, enligt den svenska 
skatteflyktslagen. 
 
Det faktum att OECD inte närmare har definierat vad som avses med missbruk kan dock 
kritiseras, eftersom det i vissa fall kan leda till att medlemsländer frångår principen om att avtal 
ska hållas, utan att de uttryckligen begränsar när sådant avsteg får ske.93  
 
En möjlig lösning för att förhindra olika tolkningar av vad som utgör missbruk, skulle kunna 
vara att den vägledande principen utvecklas och förtydligas med vägledning i kommentarerna 
om hur den är tänkt att tolkas och tillämpas i praktiken. Genom att så sker, behöver inte varje 
enskild medlemsstat införa någon bestämd enhetlig innebörd av missbruk, eftersom det skulle 
bli svårt att få samtliga medlemsländer att införa en och samma definition av missbruk, som är 
förenlig med resten av respektive medlemsstats interna rätt och allmänna syn på missbruk.94   
 
Den vägledande principen skulle då kunna används som grund för bedömningen av om 
missbruk av skatteavtal föreligger, enligt de föreslagna åtgärderna. De föreslagna åtgärderna 
och andra regler om olika former av missbruk av skatteavtal bör, enligt författarens mening, 
utformas utifrån medlemsländernas gemensamma syn på missbruk av skatteavtal, nämligen den 
vägledande principen. För det fall medlemsländerna skulle följa den vägledande principen och 
göra den mer känd, skulle en enhetlig syn kunna skapas, beträffande vad som anses utgöra 
missbruk av skatteavtal. Det skulle i sin tur leda till att missbruksregler tolkas och tillämpas 
mer lika, oberoende av vilken stat som har att tillämpa och tolka sådan bestämmelse. 

                                                
91 Hilling, s. 16 och 28. 
92 Kommentaren till artikel 1 i modellavtalet, punkten 9.5. 
93 Se Hilling, s. 93. 
94 Se Hilling, s. 90. 
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Den vägledande principen finns för tillfället i kommentarerna till OECD:s modellavtal, som är 
icke-bindande tolkningshjälpmedel, och många rättsordningar idag tillåter inte ett nekande av 
skatteavtalsfördelar baserat endast på en princip i en icke-bindande rättskälla.95 Av den 
anledningen skulle istället nationell lagstiftning kunna utvecklas, genom att definiera missbruk 
av skatteavtal på ett enhetligt vis mellan samtliga medlemsländer genom den vägledande 
principen och genom att använda principen som en indikation på nationella skatteflyktsreglers 
ändamålsenlighet.96 
 
En vägledande princip om vad som utgör missbruk av skatteavtal i medlemsländernas interna 
lagstiftning, skulle kunna verka som ett komplement för andra nationella 
skatteflyktsbestämmelser. Det händer ibland att rekvisiten i nationella generalklausuler mot 
skatteflykt kan vara uppfyllda, men att rekvisiten enligt den vägledande principen inte är det, 
varför missbruk an anses föreligga enligt nationell skattelagstiftning, men att det är inte fråga 
om något skatteavtalsmissbruk enligt den vägledande principen.97 Dessa två olika typer av  
bestämmelser träffar således två olika områden, nämligen skatteflykt i vid bemärkelse och 
skatteflykt genom just skatteavtal.  
 
Om samtliga medlemsländer grundar sina missbruksbestämmelser enligt den vägledande 
principen, skulle en mer enhetlig tolkning av missbruk skapas, beträffande vilka typfall som 
anses utgöra missbruk av skatteavtal. Detta kan jämföras med den positiva utvecklingen av 
antalet skatteavtal som bygger på OECD:s modellavtal, där en mer enhetlig 
världsdubbelbeskattningsavtalsrätt skapas.98 På liknande vis kan detta innebära att en mer 
enhetlig världssyn av innebörden av missbruk skapas och då kan effektiva åtgärder mot sådant 
missbruk utvecklas. Det kräver dock att kommentarerna till principen utvecklas till att innehålla 
vägledande exempel och att varje medlemsland ges tillfälle att yttra sig över den, så att den 
anpassas till ländernas interna lagstiftning, på ett sätt som överensstämmer med en enhetlig syn 
om vad som utgör missbruk av skatteavtal.  
 
Om den vägledande principen skulle implementeras i nationell lagstiftning, skulle principen 
inte bara komma till utryck i kommentarerna till OECD:s modellavtal, som ju anses vara en 
icke bindande rättskälla, utan även i interna lagstiftningar, vilka måste respekteras eftersom de 
anses vara en bindande rättskälla.99   
 
För tillfället finns argument som talar både för och emot principens öppna formulering. Å ena 
sidan innebär den öppna formuleringen att en mer enhetlig tolkning mellan medlemsländer kan 
skapas, beträffande vad som utgör missbruk. Å andra sidan kan den öppna formuleringen 
uppfattas som vag och osäker, eftersom den kan tillämpas olika på många olika enskilda fall. 
Av den anledningen är det viktigt att fler vägledande kommentarer kring principen utvecklas. 
  

                                                
95 Se Hilling, s. 91. 
96 Se Hilling, s. 92. 
97 Se Hilling, s. 92. 
98 Se Lindencrona, s. 41 ff. 
99 Se Hilling, s. 92. 
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3 Skatteavtalsrätt 
3.1 Introduktion  
Liksom den interna internationella skatterätten, är skatteavtalsrätten en del av den 
internationella beskattningsrätten. Med skatteavtalsrätt avses främst studiet av skatteavtal.  
Skatteavtal är folkrättsliga avtal som stater ingår med andra stater, för att underlätta 
gränsöverskridande ekonomiska aktiviteter100, varför folkrättsliga principer och konventioner 
måste beaktas.101 Genom skatteavtalens ingående begränsas de avtalsslutande staternas 
beskattningsanspråk, enligt skatteavtalets bestämmelser. Vidare är skatteavtal folkrättsligt 
bindande för de avtalsslutande staterna och det innebär att interna regler, i vissa fall, inte får 
tillämpas.102 Sådana avtal är dock mellanstatliga och inte överstatliga, vilket innebär någon 
lagstiftningskompetens inte överlämnas.103 
 
Skatteavtal kan idag sägas ha flera syften, men huvudsyftet är att motverka dubbelbeskattning 
och oavsedd dubbel icke-beskattning. Ett andra syfte är att motverka skatteflykt, genom att 
bland annat reglera om informationsutbyte mellan staterna i skatteavtalen. Ytterligare syften är 
att förhindra att avtalsparterna diskriminerar subjekt hänförliga till någon av staterna samt att 
åstadkomma en rättvis fördelning av staternas beskattningsrätt samt att främja investeringar i 
de avtalsslutande staterna.104 
 
Skatteavtalsrätten utgör ett eget system av rättsregler, vilket har sin grund i att avtalen är av 
folkrättslig karaktär.105 I Sverige ingås skatteavtal av regeringen, vilka sedan ratificeras av 
riksdagen. Därefter införlivas avtalen i den svenska rättsordningen genom särskilda 
ikraftträdandeförordningar och införlivandelagar, i vilka det stadgas att avtalen ska tillämpas 
som lag i Sverige.106 Enlig 2:35 IL avses med skatteavtal ett avtal, som Sverige ingått med 
annan stat, för undvikande av bland annat dubbelbeskattning och dubbel icke-beskattning. 
Sammanfattningsvis kan sägas att den svenska internationella skatterätten består av dels intern 
internationell skatterätt dels skatteavtalsrätt. 
 
Inledningsvis ges nedan en beskrivning av OECD:s modellavtal, vilken bland annat Sverige 
följer när nya skatteavtal ingås. I delavsnitten följer även en kort beskrivning om hur skatteavtal 
tolkas och tillämpas, i syfte att klargöra vissa grundläggande förutsättningar och metoder.  

                                                
100 Kommentarerna till artikel 1 i modellavtalet, punkt 7; Hilling, s. 15. 
101 Dahlberg, s. 22.  
102 Hilling, s. 16; Påhlsson, s. 78; Mattsson, s. 105; Dahlberg, s. 28. 
103 Sveriges samtliga skatteavtal kan läsas via Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se). 
104 EU-domstolens praxis har lett till att det inte längre är enbart öppen/direkt eller dold/indirekt diskriminering av 
utländska medborgare som är förbjuden. Idag omfattas även icke-diskriminerande hinder för den fria rörligheten 
av förbudet. Sådana hinder får inte uppställas för någon, vare sig för utländska eller staters egna medborgare, vilket 
innebär att nationella skatteregler inte får hindra den fria rörligheten vare sig i den stat den skattskyldige bedriver 
sin verksamhet eller i dennes hemviststat. Se artikel 24 i OECD:s modellavtal. Avseende skatteavtalens olika 
syften, se Påhlsson, s. 60 och 79 f; Dahlberg, s. 309; Mattsson, s. 204 f; Hilling, s. 35; Sallander, s. 29. 
105 Pelin, s. 82. 
106 Påhlsson, s. 78 f; Dahlberg, s. 258. 
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3.2 OECD:s modellavtal 
Dubbelbeskattning medför negativa effekter inte bara för drabbade skattesubjekt, utan även för 
de rådande friheterna inom EU. Dubbelbeskattning ses därför som ett hinder för utvecklandet 
av ekonomiska relationer mellan olika länder. På grund av detta började OECD:s Committe on 
Fiscal Affairs år 1963, att skapa ett modellavtal för undvikande av dubbelbeskattning, i syfte 
att åstadkomma en mer enhetlig reglering av den internationella skatterätten.107 
 
Modellavtalet är ett standardavtal som omfattar sju kapitel, vilket revideras och justeras 
kontinuerligt.108 Det ligger idag till grund för både Sveriges och många andra staters 
dubbelbeskattningsavtal och det är tillämpligt på både fysiska och juridiska personer.109 
Modellavtalet är dock inte på något sätt bindande för stater att använda, utan avtalet är tänkt att 
tjäna som en avtalsmodell, för stater som avser att ingå skatteavtal med varandra. I praktiken 
har modellavtalet ändå fått stor betydelse, dels för att det kodifierat allmänna huvudprinciper 
dels för att medlemsstaterna i stor utsträckning följer modellavtalet när de ingår nya skatteavtal 
även med stater som inte är medlemmar i OECD.110 Detta har lett till att de olika staternas 
dubbelbeskattningsavtalsrätt allt mer liknar varandra, varigenom en mer enhetlig 
världsdubbelbeskattningsavtalsrätt skapas.111  
 
Modellavtalet innehåller bestämmelser beträffande bland annat vilka personer och skatter som 
omfattas av avtalet. Modellavtalet innehåller även definitioner av ett antal olika termer, såsom 
bolag, företag, person, medborgare, fast driftställe och hemvist. Definitionen av hemvist och 
regeln i artikel 4, beträffande bestämmandet av hemviststaten enligt avtalet, är av särskilt 
betydelse för framställningens problemområde. Fastställandet av dessa är nämligen avgörande 
för att tillämpa ett skatteavtal, då endast en stat kan anses vara hemviststat enligt avtalet.112  
 
Vidare har OECD utarbetat kommentarer till modellavtalet. Kommentarerna syftar till att 
förtydliga modellavtalets innehåll, innebörden av dess artiklar samt hur artiklar i 
dubbelbeskattningsavtal ska tolkas.113 I kommentarerna till artikel 1 finns exempelvis ett antal 
exempel på bestämmelser som skulle kunna användas för att motverka Treaty Shopping och 
andra former av missbruk av skatteavtal som kan resultera i dubbel icke-beskattning.  
 
 
 
  

                                                
107 Mattson, s. 26; Pelin, s. 87; OECD (2014), Model Tax Convention on Income and on Capital. 
108 Hilling, s. 36. 
109 Påhlsson, s. 79; Pelin, s. 91; Värt att notera är att även andra länder, utöver OECD:s medlemsländer, använder 
sig av modellavtalet när de ingår dubbelbeskattningsavtal.  
110 Hilling, s. 35. 
111 Lindencrona, s. 41 ff. 
112 Hemvistsstatens betydelse diskuteras ytterligare i kapitel 4 (Missbruk av skatteavtal). 
113 Lindencrona, s. 43. 
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3.3 Tillämpning av skatteavtal 
Om en dubbelbeskattningssituation uppstår, bör vissa steg beaktas vid tillämpningen av 
skatteavtal. Med tillämpning avses bedömningen av om en regel ska beaktas, utifrån de rådande 
omständigheterna i varje enskilt fall.114 Nedan följer en kort beskrivning av några 
grundläggande steg.115  
 
Det försa steget är att undersöka om skatteobjektet är skattepliktigt enligt interna regler. Interna 
regler anger nämligen den yttre ramen för ett lands beskattningsrätt. Om skatteobjektet är 
skattepliktigt enligt interna regler, ska man identifiera vilka stater som har ett 
beskattningsanspråk på samma skattesubjekt och skatteobjekt, hänförlig till samma tidsperiod.  
När staterna identifierats och om ett skatteavtal ingåtts mellan dem, kan nästa steg undersökas.  
 
Det andra steget är att undersöka om det verkligen föreligger en dubbelbeskattningssituation. 
Då undersöks avtalsstaternas interna rätt och den skattskyldighet som föreligger enligt avtalet 
mellan staterna. I detta sammanhang är det värt att nämna att ett skattesubjekt måste anses vara 
skatterättsligt hemmahörande i någon av de avtalsslutande staterna, enligt deras interna rätt, för 
att skatteavtalet ska komma till användning och tillämpas.116 Därefter undersöks huruvida de 
aktuella skatterna, som orsakar dubbelbeskattningen, omfattas av skatteavtalet i fråga.117  
 
Sedan bestäms vilken stat som är hemviststaten enligt skatteavtalet, vid tillämpningen av 
avtalet. Detta steg är avgörande för att kunna tillämpa avtalet, då endast en stat kan anses vara 
hemviststat enligt avtalet.118  
 
Därefter undersöks vilken fördelningsartikel som är tillämplig, enligt skatteavtalet. I avtal 
baserade på OECD:s modellavtal finns fördelningsartiklarna i artiklarna 6-22. Genom 
artiklarna fördelar staterna beskattningsrätten enligt avtalet, vilket innebär att de begränsar sina 
beskattningsanspråk.119  
 
Vidare ska tillämpningen av skatteavtalets metodartikel undersökas. Enligt skatteavtal baserade 
på OECD:s modellavtal, ska hemvistsstaten undanröja den kvarstående dubbelbeskattningen 
genom antingen exempt- eller avräkningsmetoden.  
 
För svenska skatteavtal är det slutliga steget att tillämpa avtalets införlivandelag, eftersom 
Sverige ibland avstår från viss rätt till beskattning enligt skatteavtalet i införlivandelagarna. 

                                                
114 Hilling, s. 26. 
115 Även andra steg än de ovan beskrivna kan vara aktuella och tänkbara, se exempelvis Hilling, s. 39 f. och 
Dahlberg, s. 245 ff.  
116 Enligt artikel 25.3 i OECD:s modellavtal finns dock en möjlighet att undanröja dubbelbeskattning, för det fall 
två källstatsanspråk kolliderar. Undanröjning sker då genom en ömsesidig överenskommelse mellan staternas 
behöriga myndigheter. 
117 Endast skatter som omfattas av avtalet kan nedsättas. 
118 Detta bör inte förväxlas med möjligheten att den skattskyldige, enligt hemvistprincipen, kan vara obegränsat 
skattskyldig i båda staterna. 
119 För det fall fördelningsartiklarna innebär att både käll- och hemvistsstaten kan beskatta samma inkomst, 
kvarstår dock viss dubbelbeskattning. Sådan kvarstående dubbelbeskattning kan lindras eller undanröjas genom 
att avtalets metodartikel konsulteras. 



 
21 

3.4 Tolkning av skatteavtal 
Tillämpningen av ett skatteavtal innebär som ovan visat, att staters suveräna bestämmanderätt 
begränsas, eftersom de slutit ett folkrättsligt bindande avtal i vilket de avstår från en del av sin 
beskattningsrätt.120 Detta innebär dock inte att nationell lagstiftning kan rättfärdiga 
underlåtenhet att fullgöra sådana avtal.121 En vanligt förekommande fråga som uppkommer vid 
tolkning av skatteavtal, är om det är en internrättslig eller folkrättslig metod som ska användas. 
Med tolkning avses bedömningen av rättsliga texters innebörd.122 I förevarande avsnitt kommer 
den folkrättsliga metoden för skatteavtalstolkning att behandlas och en översiktligt beskrivning 
av konventionens centrala tolkningsartiklar ges.123 
 
I VCLT finns regler om tolkningen av folkrättsliga traktat124 och den är endast tillämplig för 
stater som anslutit sig till den. I praktiken har konventionen dock ändå fått en indirekt betydelse 
för stater som inte de facto anslutit sig.125  
 
Enligt artikel 1 framgår att konventionen ska tillämpas på traktat mellan stater och enligt artikel 
26 framgår att stater är folkrättsligt förpliktigade att fullgöra vad som avtalats i traktaten. I 
artiklarna 31-33 finns konventionens tolkningsregler, vilka ska tillämpas lika, oavsett antalet 
avtalsslutande stater och oavsett avtalets materiella innehåll.126 I artikel 31 finns en generell 
regel för tolkning av internationella avtal, i artikel 32 behandlas supplementära tolkningsmedel 
och artikel 33 rör tolkningen av internationella avtal som har avfattats på olika språk.  
 
Målsättningen med avtalstolkningen är att försöka utröna parternas gemensamma avsikt, vilken 
ska framtolkas i enlighet med folkrätten. Först och främst ska tolkningen grundas på 
avtalstexten, där uttryck ska tolkas i sitt sammanhang och mot bakgrund av avtalets syfte och 
ändamål.127 Ett uttryck i avtalet ska således bara ges särskild innebörd, om det kan fastställas 
att det var parternas avsikt. Vidare kan avtal ha flera syften och ändamål, men det finns inget 
folkrättsligt stöd som skulle tyda på att något övergripande syfte ska ges företräde vid konflikt 
eller att andra syften kan försummas.  
 
Som ovan nämnt innehåller artikel 31 en allmän regel om tolkning av avtal och den kan kort 
sagt sägas omfatta tre olika tolkningsmetoder. Den första är en språklig tolkningsmetod, enligt 
vilken en analys görs av termers betydelser. För det andra kan en kontextuell tolkningsmetod 
användas, där en bestämmelse ska förstås mot bakgrund av dess sammanhang. För det tredje 
kan en teleologisk tolkningsmetod användas, vilket innebär att bestämmelsen ska förstås utifrån 
dess ändamål och syfte.  

                                                
120 Värt att nämna är att suveränitetsinkränkningen endast begränsas av innehållet i avtalstexten, vilket innebär att 
avtalet även reglerar den kvarvarande suveräniteten. 
121 Se artikel 27 VCLT. Jfr. med Treaty Override.  
122 Hilling, s. 26. 
123 För en mer djupgående genomgång av tolkningen av traktat, se Linderfalk, Ulf, Om tolkningen av traktater, 
Studentlitteratur, Lund, 2001. 
124 Observera att bestämmelserna i VCLT är dispositiva. 
125 Sallander, s. 55. 
126 Pelin, s. 106. 
127 Artikel 31, punkt 1 VCLT. 
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Utöver nyss nämnda tolkningsmetoder kan även supplementära tolkningsmedel användas enligt 
artikel 32, för att dels få bekräftelse på den tolkning som framkommit vid tillämpning av artikel 
31 dels för att fastställa en tolkning, när tolkningen enligt artikel 31 kvarstår som oklar.128 
Supplementära tolkningsmedel kan även användas då en tolkning enligt artikel 31 framstår som 
uppenbart orimlig. Förarbeten till avtalen, såsom skriftväxling mellan avtalsstaterna avseende 
avtalet och omständigheterna vid dess ingående, anses vara en del av de supplementära 
tolkningsmedlen som kan användas.129 
 
För svenskt vidkommande ska tolkningen och tillämpningen av internationella avtal göras i 
enlighet med VCLT, eftersom Sverige ratificerat konventionen.130 Detta har även HFD 
fastslagit och enligt svensk rättspraxis ska skatteavtal tolkas och tillämpas i enlighet med de 
folkrättsliga principer, som kommit till uttryck genom konventionen.131 Tolkningen ska utröna 
avtalsparternas gemensamma avsikt, genom tillämpning av artiklarna 31-33 och fokus ska 
läggas på avtalstextens ordalydelse.132  
 
Vidare är modellavtalet, tillsammans med tillhörande kommentarer, en allmänt accepterad 
rättskälla vid tolkning och tillämpning av skatteavtal i Sverige.133 Detta framgår av domen i RÅ 
1996 ref. 84, där domstolen fastslog att ett skatteavtal ska tolkas enligt OECD:s 
rekommendationer, om skatteavtalet har utformats utifrån modellavtalet. Därmed kan 
modellavtalet anses ha ett visst källvärde vid tolkning och tillämpning av skatteavtal.134  
 
Kommentarerna till modellavtalet kan, i enlighet med artikel 31 VCLT,  för det första användas 
för att fastställa den gängse meningen av skatteavtalets text, för det andra för att bestämma 
skatteavtalets ändamål och syfte, för det tredje för att fastställa efterföljande praxis och för det 
fjärde kan de betraktas som en del av omständigheterna vid ingåendet av avtalet.135 
 
Avslutningsvis kan sägas att, avgörande för ett skatteavtals tolkning är vad avtalsparterna avsett 
med bestämmelserna och avtalet i övrigt när det ingicks samt vilken den gemensamma 
partsavsikten är, vilket framtolkas med hjälp av ovanstående beskrivna bestämmelser.136  
 
  

                                                
128 Det bör observeras att artikel 32 är subsidiär till artikel 31 och att det inte är möjligt att enbart tillämpa artikel 
32, utan att först ha tillämpat artikel 31. 
129 Sallander, s. 59. 
130 SÖ 1975:1. 
131 Sallander, s. 60; RÅ 1996 ref. 84. 
132 Pelin, s. 112; RÅ 1996 ref. 84. 
133 Pelin, s. 87. 
134 Sallander, s. 65. 
135 Hilling, s. 56 f. 
136 Pelin, s. 114. 
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3.5 Sammanfattning 
Skatteavtal är folkrättsligt bindande för de avtalsslutande staterna och genom skatteavtal 
begränsas de avtalsslutande staternas beskattningsanspråk. OECD har genom åren utvecklat ett 
modellavtal för undvikande av dubbelbeskattning, i syfte att åstadkomma en mer enhetlig 
reglering av den internationella skatterätten.137 Eftersom modellavtalet är ett standardavtal, kan 
det användas av flera stater och innehållet i sådana avtal grundas då på samma avtalsmodell, 
vilket är en utveckling i positiv riktning, eftersom modellavtalet bidrar till en utveckling av 
världens skatteavtalsnätverk.138 
 
Vägledning beträffande tolkningen av skatteavtal, kan finnas genom bestämmelser i VCLT. 
Målsättningen med avtalstolkningen är att försöka utröna parternas gemensamma avsikt, vilket 
ska framtolkas i enlighet med folkrätten. Tolkningen ska då främst grundas på avtalstexten, där 
uttryck ska tolkas i sitt sammanhang och mot bakgrund av avtalets syfte och ändamål.139 Många 
stater har ratificerat VCLT och de grundar sina respektive tolkningar av olika skatteavtal på 
samma konvention, vilket leder till en mer enhetlig tolkning av skatteavtal och avtalsstaternas 
gemensamma partsvilja kan därför framtolkas på liknande sätt av olika stater.  
 
Ett skatteavtal ska tolkas även enligt OECD:s rekommendationer, för det fall skatteavtalet har 
utformats utifrån modellavtalet. Kommentarerna till modellavtalet kan, i enlighet med artikel 
31 VCLT, användas bland annat för att bestämma skatteavtalets ändamål och syfte.140 
Kommentarerna syftar till att förtydliga modellavtalets innehåll, innebörden av dess artiklar 
samt hur artiklar i dubbelbeskattningsavtal ska tolkas.141 
 
Det nyss nämnda är ytterligare en utveckling i positiv riktning, särskilt beträffande arbetet mot 
att motverka skatteflykt och missbruk av skatteavtal, eftersom både parternas gemensamma 
partsvilja och skatteavtalets huvudsakliga ändamål och syfte, kan framtolkas med hjälp av både 
VCLT, kommentarerna till modellavtalet och skatteavtalet som sådant. För att utröna ändamålet 
och syftet med specifika avtalsbestämmelser, kan även en teologisk tolkningsmetod användas. 
Därmed finns det tolkningsmedel och relativt tydliga riktlinjer i VCLT som bör följas av 
medlemsstaterna vid tolkningen av skatteavtal och avtalsstaters gemensamma avsikt med 
skatteavtal. Det innebär att underlaget för bedömningen av om missbruk av skatteavtal 
föreligger är relativt omfattande, vilket underlättar för bedömningen av om missbruk föreligger. 
 
  

                                                
137 Mattson, s. 26; Pelin, s. 87; OECD (2014), Model Tax Convention on Income and on Capital. 
138 Lindencrona, s. 41 ff. 
139 Artikel 31 punkt 1 VCLT. 
140 Hilling, s. 56 f. 
141 Lindencrona, s. 43. 
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4 Missbruk av skatteavtal 
4.1 Introduktion 
Det tar många år att skapa väl utbyggda skatteavtalsnät med andra stater. Av den anledningen  
är det inte svårt att förstå, att en del stater inte vill att obehöriga, det vill säga icke-
avtalsberättigade personer, ska nyttja förmånerna deras skatteavtalsnät erbjuder. En del stater 
vill inte heller att skattesubjekt ska utvidga ett skatteavtals förmåner till sin fördel, på ett sätt 
som inte är avsett enligt avtalen. Sådant missbruk kan ske genom företeelsen Treaty 
Shopping.142 
 
Arbetet mot att motverka missbruk av skatteavtal pågår både på ett nationellt, bilateralt och 
multilateralt internationellt plan. På ett nationellt plan bekämpas missbruk av skatteavtal genom 
att stater inför regler mot sådant missbruk i sina interna skattelagstiftningar, vilka syftar till att 
förhindra att nationella skatteunderlag förflyttas till exempelvis skatteparadis. Avseende arbetet 
på ett bilateralt plan, inför stater särskilda regler i sina skatteavtal i syfte att förhindra 
skatteflykt och skadlig skattekonkurrens. Det multilaterala internationella arbetet mot 
skatteflykt bedrivs av bland annat OECD, vilka arbetar mot att avskaffa särskilt förmånliga 
skattelagstiftningar, vars syften är att dra till sig utländska investerare och resulterar i att 
skatteunderlag undandras från behöriga stater.143   
 
Vid missbruk av skatteavtal kolliderar staters och skattesubjekts intressen.144 Å ena sidan är 
stater i behov av skatteintäkter som finansierar den offentliga sektorn, å andra sidan är 
skattesubjekt intresserade av att betala mindre skatt, till förmån för sin egen privatekonomi. De 
senaste decennierna har skattebetalare ökat antalet skatteanpassade transaktioner, främst på 
grund av globaliseringen men också på grund av ökningen av gränsöverskridande handel samt 
utvecklingen av finansmarknader. 
 
En konsekvens av skatteflykt och missbruk av skatteavtal utgörs av att statliga skatteintäkter 
förloras, vilket leder till att möjligheterna till att finansiera kollektiva nyttigheter minskar.145 
Ytterligare en konsekvens är att rättvisan inom de interna rättsreglerna påverkas, vilket leder 
till att fördelningen av skattebördan enligt nationella skattesystem inte anses vara ekonomiskt 
likformig och rättvis. Detta kan i sin tur leda till att personer, i allt större utsträckning, accepterar 
skatteflyktsförfaranden och missbruk av skatteavtal. Ytterligare en konsekvens är att olika 
skatteflyktsregler behöver införas i moderniserade skattesystem, vilket leder till mer 
komplicerade regelverk och lagstiftningar. Nyss nämnda anledningar kan ses som argument, 
vilka stödjer staters insatser och strävan mot att motverka missbruk av skatteavtal.  
 
  

                                                
142 Lindencrona, s. 108. 
143 Dahlberg, s. 32.  
144 Angående diskussionen i detta stycke, se Hilling, s. 69. 
145 Angående diskussionen i detta stycke, se Hilling, s. 70. 
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I kommentarerna till artikel 1, under punkten 7 i modellavtalet framgår skatteavtalens främsta 
syften, vilka lyder enligt följande: 

The principal purpose of double taxation conventions is to promote, by 
eliminating international double taxation, exchanges of goods and services, and 
the movement of capital and persons. It is also a purpose of tax conventions to 
prevent tax avoidance and evasion. 

 
Det är dock viktigt att betona att skatteavtal inte alltid är ägnade att förhindra skatteflykt. 
Förekomsten av skatteavtal kan i praktiken få en motsatt verkan, nämligen att de i vissa fall till 
och med underlättar för internationella skatteflyktsoperationer.146 Till exempel har Treaty 
Shopping möjliggjorts genom tillkomsten av dubbelbeskattningsavtal. Dubbel icke-
beskattning, vilket anses vara en skatteförmån, kan exempelvis vara resultatet av ett sådant 
missbruk av skatteavtal.147 Nedan följer en övergripande presentation av Treaty Shopping. 
 
4.2 Treaty Shopping 
Ett grundläggande kännetecken för institutet är att det alltid involverar minst tre stater, vilka 
utgörs av hemvistsstaten, genomgångsstaten och källstaten. Förfarandet avser exempelvis de 
fall då en person hemmahörande i en stat, etablerar sig i en annan stat, i syfte att åtnjuta den 
statens skatteavtalsnät med andra stater. Benämningen av förfarandet har sin grund i dess 
tillvägagångssätt, nämligen att personer ”shoppar” bland olika staters skatteavtal, för att på så 
vis etablera sig i den stat med mest förmånliga skatteavtal, för att åtnjuta de skatteavtalens 
rättigheter och förmåner.148  
 
Treaty Shopping förfarandet kan kortfattat sägas gå till på följande vis: ett skattesubjekt med 
hemvist i en stat (1), vidtar särskilda åtgärder i en annan stat (2), i syfte att åtnjuta skatteavtal 
som den staten ingått med en tredje stat (3). I vissa fall kan även ett skattesubjekt med hemvist 
i stat (A) vidta särskilda åtgärder, i syfte att åtnjuta även den interna skattelagstiftningen i stat 
(B). Det huvudsakliga skälet för ett skattesubjekts etablering i stat (B) är således att en 
rättshandling ska företas med ett annat skattesubjekt, som har skatterättslig hemvist i stat (C).149  
 
Det var vid början av 1990-talet som diskussionerna om Treaty Shopping började att 
uppmärksammas. Det var främst USA som uppmärksammade problematiken, eftersom de ville 
skydda sig mot att personer, hemmahörande i tredje stater, använde sig av Treaty Shopping för 
att åtnjuta fördelaktiga skatteavtal som USA ingått med andra stater. Tanken var att den nedsatta 
amerikanska källskatten, som var en förmån i amerikanska skatteavtal, endast skulle åtnjutas 
av personer som faktiskt var hemmahörande i den andra avtalsslutande staten.150  
 
 

                                                
146 Lindencrona s. 99. 
147 Hilling, s. 43 och 78; Lindencrona, s. 109. 
148 Dahlberg, s. 290. 
149 Dahlberg, s. 322. 
150 Dahlberg, s. 321. 
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Hemvistrekvisitet i skatteavtal är i detta hänseende av särskilt viktig betydelse, eftersom endast 
en stat kan anses vara hemvisstat enligt avtalet. Det är även en förutsättning att en stat anses 
vara hemvisstat enligt avtalet, för att det ska vara tillämpbart.151 Av den anledningen 
manipulerar skattesubjekt ibland hemvistsstaten, för att åtnjuta ett visst skatteavtals 
förmåner.152  
 
Artikel 4 i OECD:s modellavtal definierar innebörden av ”hemvist”. Enligt artikeln är en person 
med hemvist i en avtalsslutande stat, en person som enligt den statens interna lagstiftning är 
skattskyldig där, på grund av bosättning, bolagets registrering eller annan liknande 
omständighet. Detta innebär att en begränsat skattskyldig person inte kan anses ha hemvist i 
den staten enligt skatteavtalet. För det fall en fysisk person anses ha hemvist i båda 
avtalsslutande staterna, bestäms hemvisstaten utifrån den stat som personen har störst 
anknytning till. Bedömningen görs då utifrån ett antal anknytningsfaktorer och personens 
levnadsintressen. Som exempel kan nämnas att sätet för personens stadigvarande bostad och 
dennes ekonomiska samt personliga förbindelser är av särskild betydelse. För det fall en juridisk 
person anses ha hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hemvisstaten utifrån den stat 
där den verkliga ledningen för bolaget finns.153   
  

                                                
151 Detta bör inte förväxlas med möjligheten att den skattskyldige, enligt hemvistprincipen, kan vara obegränsat 
skattskyldig i båda staterna. 
152 OECD (2015), Final Report, s. 10 och 17. 
153 Pelin, s. 92. 



 
27 

4.3 Sammanfattning 
Konsekvenserna av Treaty Shopping är som ovan presenterat många och en av dessa består i 
att stater förlorar intäkter, vilket leder till att möjligheterna till att finansiera kollektiva 
nyttigheter minskar. Detta utgör en form av orättvisa, då det innebär att en individuell person, 
som genom Treaty Shopping uppnått dubbel icke-beskattning erhåller en betydande 
skatteförmån, medan skattebetalare som kollektiv får ett icke fördelaktigt resultat.154  
 
Ytterligare en konsekvens av dubbel icke-beskattning som möjliggjorts genom Treaty 
Shopping är att, inkomst från gränsöverskridande ekonomisk verksamhet kan komma att 
gynnas skattemässigt, framför inhemsk ekonomisk verksamhet, på grund av de skatteförmåner 
som erbjuds enligt olika skatteavtal. Förmånerna enligt skatteavtal gäller nämligen endast för 
inkomst från gränsöverskridande ekonomisk verksamhet och inte för inkomst från inhemsk 
ekonomisk verksamhet. Detta innebär att det uppstår en olik behandling mellan å ena sidan 
inhemsk ekonomisk inkomst å andra sidan gränsöverskridande ekonomisk inkomst. Detta 
skulle kunna resultera i olika typer av marknadsstörningar då olika beskattning sker av likartade 
inkomster, vilket inte är fördelaktigt ur ett konkurrensperspektiv.155 
 
Som ovan visat är de konsekvenser Treaty Shopping förfaranden resulterar i av stor betydelse 
för stater och enskilda skatteobjekt samt skattesubjekt. För att motverka konsekvenserna 
behöver åtgärder mot missbruk av skatteavtal införas, vilket skulle kunna innebära att 
internationella regelverk och interna lagstiftningar blir allt mer komplexa och komplicerade, 
vilket inte är önskvärt.156 
 
Det är dock av betydelse att uppmärksamma de kolliderande intressen som finns vid både 
skatteflykt och missbruk av skatteavtal. Å ena sidan är stater i behov av skatteintäkter för att 
finansiera den offentliga sektorn, å andra sidan är skattesubjekt intresserade av att erhålla 
skatteförmåner till fördel för sin egen privatekonomi. Det faktum att skattebetalare de senaste 
åren ökat antalet skatteanpassade transaktioner, genom både lagliga och olagliga metoder, kan 
verka som en indikation på att orättvis behandling av likartade inkomster inte uppskattas.157  
 
Av den anledningen är det viktigt att regler mot både skatteflykt och missbruk av skatteavtal 
utformas på så vis att en rättvis behandling sker av likartade inkomster. Genom att så sker skulle 
antalet Treaty Shopping förfaranden kunna minska, för det fall inhemsk ekonomisk verksamhet 
och inkomst ges liknande fördelar, som skatteavtal erbjuder för gränsöverskridande ekonomisk 
verksamhet och inkomst.  
 
 
  

                                                
154 Se Hilling, s. 70. 
155 Se Hilling, s. 42. 
156 Se Hilling, s. 70. 
157 Se Hilling, s. 69. 
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5 Åtgärder mot missbruk av skatteavtal 
5.1 Introduktion 
OECD har under många år bedrivit arbeten mot att motverka både skatteflykt och missbruk av 
skatteavtal. Genom åren har en rad olika åtgärder föreslagits och arbeten mot att bekämpa 
missbruk på den internationella skatterättens område pågår än idag.  
 
I vissa fall kolliderar dock rättsordningars krav på effektivitet och förutsebarhet med olika 
åtgärder. Effektivitetskravet innebär att en rättsordning ska vara fullständig, snabb, ekonomisk 
och effektiv.158 Kravet på effektivitet berör dock förutsebarheten, vilket är en del av 
rättssäkerheten.159 För att nå en så hög förutsebarhet som möjligt, krävs att lagar är skrivna 
utförligt och att domare inte ska ha utrymme till eget godtycke kring dem. Rättstillämpningen 
strävar dock även efter att praktiska och moraliska krav ska tillgodoses, genom att domare 
dömer efter ett beaktande av omständigheterna i varje enskilt fall.160 
 
Begreppet rättssäkerhet kan beskrivas på olika vis och det finns ingen entydig bestämd 
innebörd.161 Förutsebarheten av olika besluts utfall kan dock sägas utgöra en första 
grundläggande del av rättssäkerheten. En andra grundläggande del har att göra med utövandet 
av den offentliga makten, vilken ska utövas under lagarna. Rättssäkerhet kan kort sagt sägas 
innebära att lika fall ska behandlas lika och att det ska gå att förutse lagens tillämpning. 
 
En hög grad av förutsebarhet uttrycks genom den formella rättssäkerheten, vilken innebär att 
maktutövningen i en rättsstat utövas inom en rättslig ram.162 Rättssäkerheten främjas av att 
rättsregler är exakta, att de förändras långsamt, att reglernas innehåll och tillhörande 
tillämpningspraxis är öppen för allmänheten och att reglerna i största möjliga mån bör 
återspegla idealet om likhet inför lagen. Materiell rättssäkerhet har att göra med 
sammanvävningen mellan etiska värden163 och förutsebarhet, utöver förutsebarheten av 
rättsskipningen med stöd av rättsreglerna. Med detta menas att rättsskipningen bör vara 
förutsebar med hjälp av lagen, men även förenlig med etiska värden och att sakfrågan blivit 
riktigt bedömd.164  
 
Rättssäkerhetsbegreppet innefattar även vissa principer utöver kravet på förutsebarhet och 
effektivitet, såsom legalitetsprincipen och likhetsprincipen. Inom den svenska skatterätten 
kommer legalitetsprincipen till uttryck genom att skatt inte kan krävas utan stöd i lag165 och 
likhetsprincipen innebär att alla är lika inför lagen och att lika fall ska bedömas lika.166 Vidare 
ska enskilda ha möjlighet att kunna bedöma olika skatterättsliga konsekvenser av sina 

                                                
158 Strömholm, s. 300, 425 och 439. 
159 Zila, s. 284. 
160 Strömholm, s. 426 och 495. 
161 Angående diskussionen i detta stycke, se Zila, s. 284 ff. 
162 Angående diskussionen i detta stycke, se Peczenik, s. 11 f. 
163 Begreppet används i vid bemärkelse, exempelvis ekonomiska, fördelningspolitiska, miljöpolitiska och andra 
rättspolitiska värderingar är etiska i den meningen, Peczenik, s. 11. 
164 Samuelsson & Melander, s. 143 f. 
165 RF 2 kap. 10 §. 
166 RF 1 kap. 9 §. 
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handlanden, varför förutsebarheten innehar en viktig roll inom skatterätten.167 Detta beror på 
att skatter har stor inverkan på enskildas ekonomi och om en förhandsberäkning inte vore 
möjlig, skulle det kunna leda till att den enskildes ekonomi tar skada.168  
 
Av ovanstående anledning är det därför möjligt, att på den svenska skatterättens område erhålla 
ett förhandsbesked av Skatteverket angående skatterättsliga konsekvenser, som kan förväntas 
av exempelvis en viss transaktion eller arrangemang. Möjligheten att erhålla ett förhandsbesked 
är dock inte tillräckligt för att tillgodose förutsebarheten, det krävs även att domstolar använder 
sig av tolkningsmetoder och material som är lättillgängliga för enskilda. Förutsebarheten 
främjas även av att de av Skatteverket utfärdade allmänna råden och praxis följs.169  
 
I nedanstående delavsnitt ges en översiktlig beskrivning av rapporter hänförliga till BEPS-
projektet och särskilt rapporter hänförliga till åtgärdspunkt 6 i handlingsplanen. Vidare 
presenteras de föreslagna åtgärderna för att motverka bland annat Treaty Shopping, enligt den 
slutliga rapporten. Därefter presenteras en sammanfattning av kommentarer till de föreslagna 
åtgärderna, som lämnats av bland annat den svenska föreningen Svenskt Näringsliv.  
 
5.2 BEPS-projektet och åtgärdspunkt 6  
BEPS-projektet drogs igång på begäran av G20 länderna och år 2013 publicerades rapporten 
Addressing Base Erosion and Profit Shifting170, vilken behandlar omfattningen av erodering av 
skattebaser och förflyttningar av vinster i världen samt hur detta påverkar världsekonomin. I 
rapporten anges vissa metoder och förslag till hur medlemsländerna kan motverka erodering av 
skattebaser och förflyttningar av vinster.  
 
Projektets andra rapport utgörs av en handlingsplan, Action Plan on Base Erosion and Profit 
Shifting171, som innehåller 15 åtgärdspunkter vilka syftar till att motverka erodering av 
skattebaser och förflyttningar av vinster. Av rapporten framgår att missbruk av skatteavtal är 
en av de viktigaste orsakerna till att stater förlorar skatteintäkter till andra stater.172  
 
År 2014 publicerades rapporten Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate 
Circumstances173 (cit. 2014 års rapport), vilken bygger på åtgärdspunkt 6 i handlingsplanen. 
Rapporten handlar om åtgärder som kan användas, för att förhindra att skatteavtal används på 
ett sätt som inte är avsett. 2014 års rapport innehåller rekommendationer och minimistandarder 
som medlemsländerna har accepterat att införa i sina skattesystem, för att motverka särskilt 
Treaty Shopping. I denna rapport föreslås fyra åtgärder mot missbruk av skatteavtal: en LOB-
regel, en PPT-regel samt ändring av modellavtalets titel och ingress.174  
 

                                                
167 Samuelsson & Melander, s. 146 f. 
168 Lodin, Sven-Olof m.fl., Del 2, s. 733; Uggla, s. 110. 
169 Lodin, Sven-Olof m.fl., Del 2, s. 733 ff och 814. 
170 OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting.  
171 OECD (2013), Action Plan. 
172 OECD (2013), Action Plan, s. 18. 
173 OECD (2014), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances.  
174 Dessa åtgärder behandlas i avsnitten 5.4-5.6 och kallas vidare för ”de föreslagna åtgärderna”. 
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År 2014 publicerades även rapporten Public Discussion Draft, Follow Up Work on Beps Action 
6: Preventing Treaty Abuse175 (cit. diskussionsutkast). Diskussionsutkastet är ett resultat av det 
uppföljningsarbete som inleddes med anledning av de föreslagna åtgärderna i 2014 års rapport.  
Året därpå publicerades rapporten Revised Discussion Draft, BEPS Action 6: Prevent Treaty 
Abuse176 (cit. reviderat diskussionsutkast), som består av två avsnitt. Det första avsnittet 
innehåller ett förslag till en förenklad LOB-regel och det andra utgörs av diskussion kring de 
frågor som uppkom i samband med det första diskussionsutkastet. 
 
I oktober år 2015 publicerades den slutliga rapporten, vilken är hänförlig till åtgärdspunkt 6 i 
BEPS-projektet. Rapporten innehåller sammanfattningar av tidigare utgivna rapporter inom 
projektet avseende missbruk av skatteavtal och åtgärder mot sådant missbruk. 
Sammanfattningarna består dels av de diskussioner som förts i rapporterna, dels av de förslag 
som presenterats under projektets gång beträffande missbruk av skatteavtal. 

Åtgärdspunkt 6 grundas på tre specifika målsättningar, som kan uppnås genom införandet av 
de föreslagna ändringarna av modellavtalet. Målsättningarna består i att: 

- Utveckla bestämmelser i OECD:s modellavtal och rekommendationer beträffande 
utformningen av nationella regler, i syfte att förhindra skatteavtalsförmåner vid 
missbruk av skatteavtal.    

- Klargöra att skatteavtal inte är avsedda att främja eller användas för att uppnå dubbel 
icke-beskattning 

- Identifiera skattepolitiska överväganden som stater bör ha i åtanke innan de bestämmer 
sig för att ingå skatteavtal med en annan stat.177 

 
Beträffande den första målsättningen görs, i den slutliga rapporten, en distinktion mellan två 
olika situationer: (i) de fall då skattesubjekt försöker kringgå de begränsningar som finns i ett 
visst skatteavtal och (ii) de fall då skattesubjekt försöker kringgå bestämmelser i nationell 
lagstiftning med hjälp av ett visst skatteavtal.178 
 
Enligt den förstnämnda situationen är det osannolikt att bestämmelser i nationell rätt kan 
tillämpas, för att förhindra missbruk av ett visst skatteavtal. Sådant missbruk kan istället 
förhindras genom införandet av LOB- och PPT-regler i självaste skatteavtalen.179  
 
Den andra typsituationen kan förhindras genom nationell skatteflyktslagstiftning och således 
inte enbart genom bestämmelser i skatteavtal. För att den andra typsituationen ska förhindras 
krävs att avsnittet Improper use of the Convention, som finns i kommentarerna till artikel 1 i 
modellavtalet, utvecklas till att bättre beskriva det inbördes förhållandet mellan nationella 
skatteflyktsregler och skatteavtal. I kommentarerna ska bland annat syftet med skatteavtal 
betonas.180 
                                                
175 OECD (2014), Public Discussion Draft.  
176 OECD (2015), Revised Discussion Draft.  
177 OECD (2015), Final Report, s. 13. 
178 OECD (2015), Final Report, s. 17. 
179 Detta diskuteras i avsnitt 5.4 (Limitation on Benefits). 
180 OECD (2015), Final Report, s. 17 och 80. 
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De föreslagna ändringarna i modellavtalet och åtgärderna enligt den slutliga rapporten är 
flexibla, vilket innebär att medlemsländerna kan anpassa åtgärderna till sin respektive interna 
rätt. Stater kan därmed sträva efter att uppnå det övergripande gemensamma målet enligt BEPS-
projektet, vilket är att samtliga stater ska införliva minimiskydd mot missbruk av skatteavtal 
och särskilt Treaty Shopping. Förslagen bearbetas än idag och de föreslagna ändringarna till 
modellavtalet utreds fortfarande.181 
 
5.3 Limitation on Benefits 
Den första målsättningen med BEPS-projektet är att utveckla bestämmelser i OECD:s 
modellavtal och rekommendationer beträffande utformningen av nationella regler, i syfte att 
förhindra skatteavtalsförmåner vid missbruk av skatteavtal. Av den slutliga rapporten framgår 
att de föreslagna åtgärderna främst är avsedda att motverka Treaty Shopping. En av åtgärderna 
är införandet av en regel om Limitation on Benefits (LOB-regel) i OECD:s modellavtal.  
 
Regeln innebär en begränsning av ett skatteavtals förmåner, för det fall vissa objektiva rekvisit 
inte är uppfyllda. LOB-regeln kan kortfattat sägas innebära att skatteavtalsförmåner förbehålls 
till personer, som har ett verkligt ekonomiskt intresse i någon av de avtalsslutande staterna. En 
LOB-regel hindrar således skattesubjekt med fixerad hemviststatus från att åtnjuta ett 
skatteavtals förmåner.182 
 
Sverige har tidigare ingått två skatteavtal, som innehåller en LOB-artikel. Det är skatteavtalen 
mellan USA och Sverige183 samt Barbados och Sverige184. Även ett fåtal andra stater har ingått 
skatteavtal som innehåller en sådan artikel och LOB-artiklarna har i dessa fall visat sig vara 
effektiva mot olika former av Treaty Shopping förfaranden.185 
 
Den föreslagna LOB-regeln är en specifikt utformad regel, som är tänkt att införas i artikel 10 
under punkterna 1-6 (Entitlement to Benefits) i OECD:s modellavtal. Artikeln består av ett 
flertal specifika objektiva kriterier, som kan användas för att bestämma huruvida en person är 
att anse som ”kvalificerad” för ett skatteavtals förmåner eller inte. Kriterierna bygger på att det 
ska finnas någon form av verklig anknytning mellan personen och hemviststaten ifråga, för att 
skatteavtalets förmåner ska kunna åtnjutas av personen. LOB-regeln är således nära anknuten 
till artikel 4 i modellavtalet. En person kan anses vara ”kvalificerad” utifrån ett antal faktorer. 
En individ eller ett bolag med hemvist i en av de avtalsslutande staterna och myndigheter inom 
de avtalsslutande staterna är några exempel på personer som kan anses vara kvalificerade, om 
de uppfyller vissa särskilda rekvisit.186  
Den första punkten i LOB-regeln stadgar att en person med hemvist i en av de avtalsslutande 
staterna, har rätt till skatteavtalets förmåner, om denne person anses vara kvalificerad enligt 
punkt 2, eller om personen har rätt till skatteavtalsförmånerna enligt punkterna 3, 4 eller 5.  

                                                
181 OECD (2015), Final Report, s. 14. 
182 Hilling, s. 45. 
183 Artikel 17 i lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater. 
184 Artikel 24.1 i lagen (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados.  
185 OECD (2015), Final Report, s. 9. 
186 OECD (2015), Final Report, s. 25-27. 
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Med förmån avses olika former av skattelättnader som tillfaller ett skattesubjekt, på grund av 
staternas begränsade skatteanspråk enligt fördelningsartiklarna 6-21 i skatteavtalet. Det bör 
uppmärksammas att LOB-regeln, i likhet med den gyllene regeln, endast kan begränsa rätten 
till ett skatteavtals förmåner och således aldrig utvidga rätten till förmåner enligt avtalet.187  
 
Den föreslagna LOB-regeln markerar att avtalsstaterna arbetar mot att motverka 
dubbelbeskattning, utan att skapa förutsättningar för dubbel icke-beskattning, skatteflykt eller 
missbruk av skatteavtal genom Treaty Shopping.188 Syftet med den föreslagna LOB-regeln är 
att neka rätten till ett skatteavtals förmåner, för det fall transaktioner eller arrangemang leder 
till en indirekt åtkomst av ett skatteavtals förmåner, för personer som inte är berättigad 
förmånerna.  
 
Den tilltänkta LOB-regeln lämnar dock utrymme för nationella myndigheter att bedöma 
huruvida ett skatteavtals förmåner ska beviljas i vissa enskilda fall enligt punkten 5 i LOB-
artikeln, med utgångspunkt i huruvida transaktionen eller arrangemanget i fråga har företagits 
i syfte att komma i åtnjutande av skatteavtalsförmåner eller inte. Denna punkt finns till särskilt 
för det fall vissa personer är i god tro och aldrig haft någon avsikt att företa Treaty Shopping 
förfaranden, men som av olika anledningar inte uppfyller viss objektiva krav och att rätten till 
skatteavtalets förmåner därför går förlorad. Om så är fallet, kan skattesubjekt ändå få rätt till 
förmåner, efter att behörig myndighet beaktat samtliga relevanta omständigheter och fastställt 
att inget av subjektets huvudsakliga syften (eng. principal purpose) var att komma i åtnjutande 
av skatteavtalets förmåner. Det är således tillräckligt att minst ett av de huvudsakliga syftena 
med en viss transaktion eller arrangemang är att dra nytta av skatteavtalets förmåner, för att 
neka rätten till dessa. Innan en begäran om ett skatteavtals förmåner avslås, ska behöriga 
myndigheter i båda avtalsslutande stater samråda kring ärendet.189    
 
Den föreslagna LOB-artikeln i modellavtalet begränsar omfattningen av artikel 1 i 
modellavtalet. Enlig artikel 1 framgår att skatteavtalet gäller för personer som har sin hemvist 
i någon av de avtalsslutande staterna. Vidare krävs att personen i fråga ska anses vara 
”kvalificerad”, för att komma i åtnjutande av skatteavtalets förmåner. Det bör dock 
uppmärksammas att det kravet inte på något sätt utvidgar de förmåner som medges i 
skatteavtalet. Det innebär att personer med hemvist i en avtalsslutande stat fortfarande behöver 
uppfylla förutsättningarna i de övriga artiklarna som omfattas av avtalet, för att åtnjuta 
förmånerna. Förmånerna som beviljas kan sedan i sin tur, utan hinder av den föreslagna LOB-
regeln, komma att nekas eller begränsas med hjälp av interna skatteflyktsregler.190 
 
OECD har även tagit fram förslag till en så kallad förenklad LOB-regel, vilken är mindre 
restriktiv och mindre teknisk än den detaljerade LOB-regeln. Medlemsländer kan välja att 
implementera denna förenklade LOB-regeln, endast om de väljer att kombinera PPT- och LOB-
reglerna. Den förenklade regeln är således inte tänkt att fungera som en självständig 

                                                
187 OECD (2015), Final Report, s. 24. 
188 OECD (2015), Final Report, s. 21. 
189 OECD (2015), Final Report, s. 23 och 55. 
190 OECD (2015), Final Report, s. 24. 
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bestämmelse och den är tänkt att förhindra de mest självklara fallen av Treaty Shopping 
förfaranden.191 Regeln kan exempelvis användas av stater, vars interna skatteflyktslagstiftning 
är ändamålsenlig, effektiv och förhindrar olika former av missbruk av skatteavtal, inbegripet 
Treaty Shopping. Stater som väljer att implementera en förenklad LOB-regel behöver försäkra 
sig om att den är tillräckligt tät, för att motverka eventuella kryphål och förhindra olika former 
av Treaty Shopping. Eftersom de föreslagna reglerna är flexibla, kan stater välja att 
implementera antingen en så kallad ”detaljerad version” eller en ”simplifierad version” av 
respektive PPT- eller LOB-regeln.192 
 
Frågan om LOB-regeln, som är en begränsningsartikel, är förenlig med EU-rätten och om den 
utgör hinder för exempelvis etableringsfriheten och rätten till fria kapitalrörelser eller om den 
strider mot EU-rätten, har diskuterats under BEPS-projektets gång men även i doktrin.193 EU-
domstolen ger dock stöd för att LOB-artiklar inte utgör något hinder mot de grundläggande 
friheterna.194 Medlemsländerna uppmanas dock till att anpassa respektive vald regel i sina 
skatteavtal, till att överensstämma med EU-rätten.195 
 
5.4 Principal Purposes test 
För det fall den föreslagna LOB-regeln inte skulle verka fullt motverkande av Treaty Shopping, 
har ytterligare en regel föreslagits att införas i OECD:s modellavtal. Regeln har sin grund i ett 
så kallat Principal Purposes test (PPT-regel), vilket innebär att den fokuserar på det 
huvudsakliga syftet med en viss transaktion eller arrangemang. Enligt regeln kan en behörig 
myndighet neka rätten till förmån enligt skatteavtalet för det fall det är rimligt (eng. reasonable 
to conclude) att dra slutsatsen, efter beaktande av samtliga relevanta fakta och omständigheter 
i varje enskilt fall, att minst ett av de huvudsakliga syftena med en viss transaktion eller 
arrangemang har varit att erhålla skatteförmåner. Till skillnad från LOB-regeln som grundas på 
objektiva rekvisit, innehåller PPT-regeln utrymme för en mer subjektiv helhetsbedömning. 
 
PPT-regeln är tänkt att inkorporera principerna som kommer till utryck i kommentaren till 
artikel 1, punkterna 9,5, 22, 22.1 och 22.2. Principen som kodifieras genom PPT-regeln är 
således den som stadgar att, ett skatteavtals förmåner inte ska beviljas när minst ett av de 
huvudsakliga syftena med transaktionen eller arrangemanget i fråga är att åtnjuta ett 
skatteavtals förmåner, eftersom det skulle strida mot skatteavtalets syfte och ändamål.196  
 
PPT-regeln är vidare tänkt att verka som ett komplement till LOB-regeln eller i kombination 
med den förenklade LOB-regeln och den begränsar inte tillämpningen eller omfattningen av 
LOB-regeln. OECD betonar även att den vägledning som kan finnas i PPT-regeln, inte ska 
användas vid tolkningen av paragraferna 1-6 i LOB-artikeln och vice versa.197  
 
                                                
191 OECD (2015), Revised Discussion Draft, s. 4. 
192 OECD (2015), Final Report, s. 22. 
193 Se Van Weeghel.  
194 Mål C-374/04, Test Claimants, p. 75-94. 
195 OECD (2015), Final Report, s. 36. 
196 OECD (2015), Final Report, s. 19 och 55. 
197 OECD (2015), Final Report, s. 55 f. 
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PPT-regeln är en generalklausul som är tänkt att införas i samma artikel som LOB-regeln (art.  
10, p. 1-6), men under punkten 7 i artikeln. Båda reglerna syftar till att motverka missbruk av 
skatteavtal, men PPT-regeln är mer generellt utformad än LOB-regeln och kan därför tillämpas 
i situationer som inte omfattas av LOB-regeln. PPT-regeln lyder enligt följande:  

Notwithstanding the other provisions of this Convention, a benefit under this 
Convention shall not be granted in respect of an item of income or capital if it is 
reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, 
that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement 
or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is 
established that granting that bene- fit in these circumstances would be in 
accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this 
Convention.198 
 

Denna regel måste tolkas och läsas mot bakgrund av artikel 10, punkterna 1-6 (LOB-regeln) 
och resten av skatteavtalet, inklusive ingressen och introduktionen till avtalet. Detta är särskilt 
viktigt för att bestämma syftet och ändamålet med de övriga relevanta artiklarna i skatteavtalet, 
eftersom skatteavtalsförmåner inte ska göras tillgängliga när (1) syftet med en viss transaktion 
eller arrangemang har varit att erhålla en sådan förmån eller (2) när förmånen tillfallit en person 
under omständigheter som strider mot skatteavtalets syfte och ändamål.199  
 
PPT-regeln syftar till att säkerställa att skatteavtal används utan att missbrukas. Enligt regeln 
kan en avtalsslutande stat neka ett skattesubjekt ett skatteavtals förmåner, för det fall ett av 
skattesubjektets syften med en viss transaktion eller arrangemang är att komma i åtnjutande av 
ett skatteavtals förmåner. En skatteförmån utgörs av exempelvis skattereducering eller att en 
viss inkomst undantas från beskattning och omfattar således samtliga former av 
beskattningsbegränsningar som kan erbjudas av skatteavtalet.200 
 
Termerna arrangement och transaction ska ges en vid innebörd och omfattar samtliga typer av 
handlingar, såsom exempelvis avtal, överenskommelser och transaktioner. Det ställs inga krav 
på att handlingarna ska vara juridiskt bindande eller lagenliga.  
 
PPT-regeln är en mer generell anti-abuse regel, som har sin grund i det huvudsakliga syftet 
med en viss transaktion eller arrangemang. Regeln innebär i korta drag att, om det huvudsakliga 
syftet med en viss transaktion eller arrangemang är att åtnjuta ett skatteavtals förmåner, kommer 
förmånerna att nekas, såtillvida det inte bevisas att förmånerna bör beviljas den skattskyldige 
på grund av ändamålet och syftet med bestämmelserna i skatteavtalet.201  
 
  

                                                
198 OECD (2015), Final Report, s. 55. 
199 OECD (2015), Final Report, s. 56. 
200 OECD (2015), Final Report, s. 56. 
201 OECD (2015), Final Report, s. 55 och 57. 
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Vid bedömningen huruvida en person företagit en viss transaktion eller ett visst arrangemang i 
huvudsyfte att erhålla ett skatteavtals förmåner, ska en objektiv analys även göras av 
målsättningarna hos samtliga inblandade personer, vilka är en del av transaktionen eller 
arrangemanget. Vilket som är det huvudsakliga syftet, kan således endast besvaras genom att, 
hänsyn tas till samtliga omständigheter som kan tänkas ha inverkat vid transaktionen eller 
arrangemanget för vilket missbruk av skatteavtal misstänks, i varje enskilt fall. Det finns inget 
krav på att definitiva bevis ska finnas, beträffande en persons avsikt med en viss transaktion 
eller arrangemang. Dock måste det, efter en objektiv analys av relevanta omständigheter, vara 
rimligt att dra slutsatsen att minst ett av de huvudsakliga syftena varit att åtnjuta ett skatteavtals 
förmåner. Om så är fallet, kan rätten till ett skatteavtals förmåner nekas.202 
 

5.5 Ändringar i skatteavtalens titel och ingress 
Den andra målsättningen med BEPS-projektet är att, klargöra att skatteavtal inte är avsedda att 
främja eller användas för att uppnå dubbel icke-beskattning. För att uppnå denna målsättning 
ska ett förtydligande införas i OECD:s modellavtal, om att skatteavtal även ska verka mot att 
förebygga skatteflykt. Förtydligandet kommer till uttryck genom att titeln till OECD:s 
modellavtal tydliggör att avtalsstaterna gemensamma partsavsikt även består i att motverka 
dubbelbeskattning, utan att skapa förutsättningar för skatteflykt eller missbruk av skatteavtal: 

Convention between (State A) and (State B) for the elimination of double taxation 
with respect to taxes on income and on capital and the prevention of tax evasion 
and avoidance.203  

Vidare föreslås även ändring av modellavtalets ingress, för att ytterligare betona syftet med 
skatteavtal enligt den slutliga rapporten. Den föreslagna ingressen lyder enligt följande:  

(State A) and (State B), [...] Intending to conclude a Convention for the 
elimination of double taxation with respect to taxes on income and on capital 
without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax 
evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at 
obtaining reliefs provided in this Convention for the indirect benefit of residents 
of third States).204 

 
Enligt förslaget ovan kommer avtalsstaters intentioner med skatteavtal till utryck redan vid 
skatteavtalets titel och ingress. Tidigare stod det endast i skatteavtal att dess syfte var att 
förhindra dubbelbeskattning. Enligt förslaget ovan utvidgas syftet till att även omfatta 
undvikande och motverkande av dubbel icke-beskattning, skatteflykt och Treaty Shopping. 
Syftet med skatteavtal är således enligt förslaget inte begränsat till att enbart förhindra 
dubbelbeskattning.205 
 

                                                
202 OECD (2015), Final Report, s. 57 f. 
203 OECD (2015), Final Report, s. 91. 
204 OECD (2015), Final Report, s. 92. 
205 OECD (2015), Final Report, s. 92 f. 
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Ovan föreslagna förändringar kommer även att kompletteras med ändringar i modellavtalets 
introduktion, vilka förtydligar staternas samarbete mot att motverka sådant missbruk av 
skatteavtal eller skatteflykt. I introduktionen tilläggs exempelvis ett stycke, i vilket det framgår 
att både titeln och ingressen till skatteavtalet utgör en del av ramen för skatteavtalet och att det 
utgör ett allmänt uttalande om syftet och ändamålet med skatteavtalet. Av den anledningen 
betonas det även i samma stycke att ett sådant förtydligande ska verka vägledande inför 
tolkningen av skatteavtal, utifrån artikel 31 VCLT.206  
  
5.6 Likheter mellan de föreslagna åtgärderna och generalklausulen i 

skatteflyktslagen 
Generalklausulen i den svenska skatteflyktslagen påminner mycket om de föreslagna 
åtgärderna, särskilt PPT-regeln, beträffande dess utformning och bedömningen av dess 
tillämpbarhet, varför förarbeten till generalklausulen kan användas i jämförande syfte. 
Förarbetena kan även användas för att analysera huruvida de föreslagna åtgärderna är förenliga 
med de rättssäkerhetskrav som ställs på regler beträffande effektivitet och förutsebarhet, 
eftersom generalklausulen genomgått en sådan analys.  

Enligt både LOB-regeln, PPT-regeln och generalklausulen är avsikten med en viss transaktion 
eller arrangemang och de kringgångna bestämmelsernas syften och ändamål av särskilt stor 
betydelse. Generalklausulen har dock genomgått många revideringar och den har bemötts med 
hård kritik genom åren. Nedan ges först en översiktlig redogörelse om generalklausulens 
utvecklig och sedan görs en jämförelse mellan generalklausulen, PPT-regeln och LOB-regeln.  

Skatteflyktslagen infördes år 1981207 och år 1983 utvidgades lagens tillämpningsområde.208 
Lagen upphävdes år 1993209, återinfördes år 1995210 och år 1998 reviderades lagen211 och fick 
en ny lydelse vilken gäller än idag.212 Fortfarande råder delade åsikter huruvida 
skatteflyktslagen överensstämmer med de rättssäkerhetskrav som ställs på lagars innehåll.  

Innan skatteflyktslagen infördes år 1981, hade en skatteflyktskommitté till uppgift att pröva om 
en generalklausul mot skatteflykt kunde anses vara lämplig. De ansåg att en sådan regel måste 
vara mycket allmänt hållen för att vara effektiv. De ansåg dock att bestämmelsen innehöll vaga 
formulerade rekvisit och de skattskyldiga därför skulle lämnas utan någon form av 
vägledning.213  
 
  

                                                
206 OECD (2015), Final Report, s. 92 f. 
207 Se Prop. 1980/81:17; SkU 1980/81:8. 
208 Se Prop. 1982/83:84; SkU 1982/83:20. 
209 Se Prop. 1992/93:127; Bet. 1992/93: SkU14. 
210 Se Prop. 1994/95:209; Bet. 1994/95: SkU30. 
211 Prop. 1996/97:170; SOU 1996:44. 
212 Uggla, s. 15. 
213 SOU 1963:52 s. 97. 
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En allmän skatteflyktsbestämmelse skulle tillgodose kravet på effektivitet, dock på bekostnad 
av rättssäkerheten, vilket skulle leda till ett osäkerhetstillstånd. Kraven på både effektivitet och 
rättssäkerhet gick enligt kommittén inte att tillgå samtidigt genom generalklausul. Kommittén 
kom fram till att bestämmelsen inte kunde byggas enbart på objektiva grunder och de hävdade 
att ett subjektivt rekvisit behövdes. Mer specifikt behövde bestämmelsen ta sikte på ”ett illojalt 
syfte” med en företagen rättshandling, för vilken skatteflykt misstänks.214  
 
En expertgrupp fick därefter till uppgift att utforma förslag till en generalklausul och 
analyserade för- och nackdelar med en sådan. Argument som talade för, var bland annat de 
allmänpreventiva effekterna som kunde förväntas av en sådan klausul.215 Det främsta 
motargumentet var att förutsebarheten skulle minska väsentligt för de skattskyldiga.216 
Expertgruppen ansåg att rättssäkerheten skulle missgynnas och lagen skulle riskera att bli 
kontraproduktiv, eftersom domstolarna kunde förvänta sig svårigheter med att tillämpa lagen, 
vilket i sin tur skulle leda till minskad effektivitet.217 Expertgruppen ansåg dock att 
förutsebarheten kunde tillgodoses, genom att de skattskyldiga skulle vara berättigade 
förhandsbesked.218 Enligt expertgruppen behövde generalklausulen utformas utifrån en rimlig 
avvägning mellan kravet på förutsebarhet och effektivitet.219  
 
Idag innehåller generalklausulen fyra rekvisit som måste vara uppfyllda, för att lagen ska vara 
tillämplig.220 Enligt generalklausulens första rekvisit krävs att den skattskyldige erhåller en 
väsentlig skatteförmån i form av skattelättnad eller andra skatteförmåner på grund av den 
företagna rättshandlingen221, för vilken skatteflykt misstänks.222 Det förutsätts dock inte enligt 
varken LOB- eller PPT-regeln att skattesubjekt faktiskt erhållit en väsentlig skatteförmån, för 
att reglerna ska kunna tillämpas. LOB- och PPT-regeln kan tvärt om tillämpas innan någon 
förmån faktiskt åtnjutits av ett skattesubjekt, eftersom ett skattesubjekt först måste anses vara 
en kvalificerad person, för att sedan ha rätt att ta del av ett skatteavtals förmåner. 
 
Generalklausulens andra rekvisit handlar om den skattskyldiges medverkan i rättshandlingen 
och stadgar att den skattskyldige kan medverka både direkt eller indirekt.223 Detta rekvisit 
omfattas till viss del av PPT-regeln, eftersom det är både enskilda subjekts handlingar och 
inblandade personers huvudsakliga syften med en viss transaktion eller arrangemang som ska 
utredas. Enligt PPT-regeln ska en objektiv analys göras av målsättningarna för samtliga 
inblandade personer, som är en del av transaktionen eller arrangemanget i fråga. Det innebär 

                                                
214 SOU 1963:52 s. 95 f och 98f. 
215 Dir 1995:11; SOU 1975:77, s. 53; SOU 1996:44, s. 9, 77. 
216 SOU 1975:77 s. 9. 
217 SOU 1989:81 s. 44 f. 
218 SOU 1975:77 s. 55. 
219 SOU 1996:44 s. 10.  
220 Uggla, s. 55. 
221 Skatteförmånen ska tillkomma den skattskyldige själv och det anses inte tillräckligt för att uppfylla detta rekvisit 
för de fall exempelvis en familjemedlem till den skattskylde uppnår skatteförmånen. Se Prop. 1980/81:17 s. 27; 
prop. 1982/83:84 s. 17; prop. 1996/97:170 s. 42; Prop. 1982/83:84 s. 17; prop. 1996/97:170 s. 45.. 
222 Det bör observeras att en skatteförmån i skatteflyktslagens mening inte kan anses föreligga om den part som 
gynnas av förfarandet inte är skattskyldig. Se prop. 1996/97:170 s. 42. 
223 Prop. 1996/97:170 s. 41. 
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att skattesubjekt och andra aktörer kan medverka både direkt eller indirekt. Ett skatteavtals 
förmåner kan nekas på grund av att någon av de inblandades målsättningar har varit att åtnjuta 
ett skatteavtals förmåner. Det är således inte enbart skattesubjektets egna intentioner som spelar 
en avgörande roll för bedömningen enligt PPT-regeln. 
 
Generalklausulens tredje rekvisit har att göra med det övervägande skälet för förfarandet, vilket 
kan jämställas med ”the principal purpose” enligt både LOB- och PPT-regeln. Rekvisitet 
handlar med andra ord om avsikten med rättshandlingen. Detta avsiktsrekvisit innebär enligt 
generalklausulen, att det måste göras en avvägning mellan samtliga skäl som kunnat ligga till 
grund för rättshandlingen i fråga. Det är genom en objektiv bedömning, av samtliga 
omständigheter, som den skattskyldiges avsikter med en handling kan undersökas.224  
 
Syftet med den objektiva bedömningen är, att undersöka huruvida det är de skattemässiga eller 
icke skattemässiga skälen som lett till handlingen i fråga.225 Detta tyder på att det inte är den 
skattskyldiges innersta skäl till rättshandlingen som ska beaktas. Det rör sig snarare om en 
objektiv bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet, vid bedömningen av den 
skattskyldiges övervägande skäl för förfarandet. Detta innebär att den skattskyldiges subjektiva 
intentioner bedöms utifrån vad som kan iakttas objektivt.226 Bevisbördan för att skatteflykt inte 
ska anses föreligga ligger hos den skattskyldige, som måste visa att denne haft andra skäl till 
att företa en rättshandling än enbart för att uppnå en skatteförmån.227  
 
Enligt både generalklausulen och PPT-regeln ska hänsyn tas till samtliga omständigheter som 
kan tänkas ha inverkat vid transaktionen eller arrangemanget, vid bedömningen av det 
huvudsakliga syftet med en viss transaktion eller arrangemang. Till skillnad från 
generalklausulen, räcker det enligt PPT-regeln, att minst ett av de huvudsakliga syftena är att 
åtnjuta ett skatteavtals förmåner, för att rätten till förmånerna ska nekas, eftersom det annars 
skulle strida mot skatteavtalets syfte och ändamål om förmånerna beviljas.228 Enligt 
generalklausulen är det istället en sammanvägning av samtliga skäl, som ska leda till 
bedömningen av om det är skattemässiga eller andra skäl som föranlett handlingen.  
 
Generalklausulens fjärde och sista rekvisit stadgar att förfarandet måste ha skett i strid med 
lagstiftningens syfte. Både den kringgångna och den tillämpliga lagens syfte beaktas.229 Detta 
rekvisit omfattas särskilt av PPT-regeln, eftersom beviljandet av ett skatteavtals förmåner anses 
stå i strid med skatteavtalets syfte och ändamål, om ett huvudsakligt syfte med en transaktion 
eller arrangemang bedöms vara att komma i åtnjutande av förmånerna som avtalet erbjuder. 
  

                                                
224 Uggla, s. 66. 
225 Lodin, Sven-Olof m.fl., Del 2, s. 753. 
226 SOU 1996:44 s. 92, 135 f. 
227 Lodin, Sven-Olof m.fl., Del 2, s. 753; Uggla, s. 102. 
228 OECD (2015), Final Report, s. 19 och 55. 
229 Prop. 1996/97:170 s. 39 f. 
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5.7 Kommentarer beträffande de föreslagna åtgärderna 
5.7.1 Introduktion 
Införandet av generalklausulen mot skatteflykt har, som ovan visat, genomgått en omfattande 
kritisk granskning av olika experter. De föreslagna åtgärderna mot missbruk av skatteavtal 
enligt den slutliga rapporten har likväl kommenterats och granskats kritiskt av olika aktörer. 
Det har även uppmärksammats att en del stater redan införlivat liknande regler i sina interna 
lagstiftningar, varför införandet av de föreslagna reglerna inte alltid är nödvändiga.230  
 
Inom ramen för BEPS-projektet publicerade OECD ett så kallat diskussionsutkast231 
beträffande åtgärdspunkt 6. Därefter publicerades även ett så kallat reviderat 
diskussionsutkast232. OECD var angelägna om att höra olika organisationers och 
marknadsaktörers åsikter om de föreslagna åtgärderna mot missbruk av skatteavtal, varför de 
lät organisationer och andra aktörer att lämna kommentarer till förslagen. Nedan ges en 
beskrivning av de kommentarer som lämnats av Svenskt Näringsliv (eng. Confederation of 
Swedish Enterprise). 
 
5.7.2 Svenskt Näringsliv 
Föreningen Svenskt Näringsliv är Sveriges största företagsföreträdare, vars medlemmar är 
organiserade inom cirka 50 förbund och består av cirka 60 000 företag.233  

Av kommentarerna som lämnats av Svenskt Näringsliv framgår att de stödjer OECD:s arbete 
mot att motverka missbruk av skatteavtal.234 Föreningen anser dock inte att det främsta 
huvudsyftet och ändamålet med skatteavtal ska vara att förhindra skatteflykt och andra 
skatteundandragande förfaranden. Enligt Svenskt Näringsliv är ett skatteavtals främsta ändamål 
och syfte att underlätta för gränsöverskridande handel genom att eliminera hinder, såsom 
exempelvis dubbelbeskattning.235 Detta sker genom att stater ingår skatteavtal med varandra, 
varigenom deras inbördes beskattningsanspråk fördelas dem emellan, med hjälp av 
fördelningsartiklarna i skatteavtalet. På så vis hävdar föreningen att skatteavtal kan skapa 
säkerhet och förebygga dubbelbeskattning.236 

Svenskt Näringsliv befarar att de föreslagna ändringarna i modellavtalet kommer att ha stor 
negativ inverkan på genuina affärsverksamheter och således inte enbart på fall där faktiskt 
missbruk av skatteavtal kan konstateras. Denna oro grundas på att det finns en stor brist på 
riktlinjer om hur de föreslagna LOB- och PPT-reglerna är tänkta att tillämpas i praktiken.237 

  

                                                
230 OECD (2015), Final Report, s. 10. 
231 OECD (2014), Public Discussion Draft.  
232 OECD (2015), Revised Discussion Draft.  
233 OECD (2015), Comments received on Revisted Public Discussion Draft, s. 116. 
234 OECD (2015), Comments received on Public Discussion Draft, s. 221. 
235 OECD (2015), Comments received on Revisted Public Discussion Draft, s.. 116. 
236 OECD (2015), Comments received on Public Discussion Draft, s. 221. 
237 OECD (2015), Comments received on Public Discussion Draft, s. 221. 
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I kommentarerna ger föreningen även förslag till hur stater bör agera för att undvika möjligheter 
som öppnar upp till missbruk av skatteavtal, vilket är hänförligt till den tredje målsättningen 
med BEPS-projektet, som går ut på att identifiera skattepolitiska överväganden som stater bör 
ha i åtanke innan de bestämmer sig för att ingå skatteavtal med en annan stat.  

Svenskt Näringsliv anser att stater noggrant bör studera den andra avtalsslutande statens interna 
bestämmelser, innan stater ingår avtalsförhandlingar med varandra. På så vis kan potentiellt 
skadliga områden identifieras, varigenom olika möjligheter som öppnar upp tillfällen för att 
skatteavtal kan komma att missbrukas, kan upptäckas för att sedan åtgärdas innan ett skatteavtal 
sluts mellan staterna. Föreningen anser att detta tillvägagångssätt skulle minska antalet kryphål 
att utnyttja och behovet av olika typer av skatteflyktsregler skulle därmed minska. Detta 
tillvägagångssätt skulle även minimera påverkan på genuin affärsverksamhet. Svenskt 
Näringsliv lämnar som förslag att skatteavtal istället bör omförhandlas eller, som en sista utväg, 
upphöra att gälla, om missbruk av skatteavtal upptäcks.238   

Avseende de föreslagna åtgärdernas utformning, är det enligt Svenskt Näringsliv ytterst viktigt 
att regler mot missbruk av skatteavtal är utförligt utformade, för att minska risken att 
godtroende personer ska omfattas av sådana bestämmelser. Svenskt Näringsliv anser dock att 
både LOB- och PPT-regeln är alltför allmänt hållna och inte begränsade till enbart 
missbrukssituationer. Enligt svensk Näringsliv kommer förslagen att leda till oförutsebarhet 
och ökad komplexitet, trots att förslagen kompletterats med vissa exempel på när reglerna kan 
komma att tillämpas. Föreningen anser att det fortfarande inte finns tillräcklig vägledning och 
att reglerna bör ges en mer specifik och målinriktad utformning.239 

Svenskt Näringsliv anför vidare att LOB-regeln är allt för restriktiv och att den kan ha en 
negativ inverkan på genuin affärsverksamhet. LOB-regeln är tekniskt komplex och lämnar 
väldigt lite utrymme för subjektiva bedömningar, vilket enligt föreningen inte är positivt och 
de befarar att regeln i vissa hänseenden kan stå i strid med EU-rätten.240 Om LOB-regeln står i 
strid med EU-rätten skulle det innebära att ett flertal stater, som är medlemmar inom EU, inte 
skulle kunna implementera LOB-regeln som den är utformad enligt förslaget.241  

Beträffande PPT-regeln anser Svenskt Näringsliv att den är för vagt och brett formulerad, vilket 
kan leda till tvetydighet och feltolkning. Problemet med PPT-regeln är enligt föreningen inte 
dess komplexitet, utan snarare dess mycket subjektiva karaktär, eftersom det lämnar ett stort 
utrymme för godtyckliga bedömningar.242 Vidare anser Svenskt Näringsliv att PPT-regeln 
endast ger knapphändig vägledning om när skatteavtalsförmånerna kan komma att beviljas, 
vilket kan leda till att skattemyndigheter nekar skattesubjekt rätten till ett skatteavtals förmåner, 
när skattemyndigheter finner det lämpligt.243  
 

                                                
238 OECD (2015), Comments received on Public Discussion Draft, s. 222. 
239 OECD (2015), Comments received on Revisted Public Discussion Draft, s. 116. 
240 OECD (2015), Comments received on Revisted Public Discussion Draft, s. 117-119. 
241 OECD (2015), Comments received on Public Discussion Draft, s. 224. 
242 OECD (2015), Comments received on Public Discussion Draft, s. 226. 
243 OECD (2015), Comments received on Revisted Public Discussion Draft, s. 119. 
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Svenskt Näringsliv ifrågasätter särskilt hur det kan vara möjligt, att det enligt PPT-regeln kan 
finnas fler än ett huvudsakligt syfte med en viss transaktion eller arrangemang. Enligt Svenskt 
Näringsliv bör testet fokusera på det huvudsakliga syftet med ett arrangemang eller en 
transaktion, för vilken missbruk av skatteavtal misstänks. Föreningen befarar även en 
överdriven användning av regeln, varför de förespråkar upprättandet av en administrativ 
process, som säkerställer att regeln endast tillämpas efter godkännande av behörig 
myndighet.244 
 
För att de föreslagna reglerna ska uppnå de rättssäkerhetskrav som ställs på regler, har Svenskt 
Näringsliv angett tre villkor som behöver vara uppfyllda.  För det första är det enligt föreningen 
viktigt att skattebetalare ges möjlighet till förhandsbesked (eng. pre-clearence), beträffande 
rätten till skatteavtalsförmåner. För det andra är det även viktigt att de föreslagna åtgärderna 
samt ändringarna i modellavtalet och dess tillhörande kommentarer innehåller god vägledning 
om tillämpningen av reglerna. För det tredje bör det finnas tillgång till en så kallad Mutal 
Agreement Procedure (MAP) och obligatoriskt bindande skiljedom.245    

Beträffande den kombinerade metoden av att ha både en förenklad LOB-regel och en PPT-regel 
i skatteavtal, anser Svenskt Näringsliv att det skulle leda till stor osäkerhet om reglernas 
tillämpbarhet. Föreningen har därför starkt motsatt sig den kombinerade metoden, eftersom en 
sådan metod skulle skada förutsebarheten av resultatet efter tillämpningen av de båda reglerna. 
Detta eftersom ett skattesubjekt exempelvis först ges rätt till ett skatteavtals förmåner enligt den 
förenklade LOB-regeln, men därefter även behöver ställas inför ett mycket subjektivt test 
genom PPT-regeln, varigenom rätten till förmånerna kan komma att nekas.246  
 
Svenskt Näringsliv betonar att de föreslagna reglerna försvårar tillämpningen av skatteavtal och 
att reglerna med stor sannolikhet kommer att skada rättssäkerheten då särskilt kravet på 
förutsebarhet inte uppnås. Förutsebarheten är särskilt viktig vid skattesubjekts 
investeringsbeslut. Slutligen anför Svenskt Näringsliv att antalet dubbelbeskattningsfall kan 
komma att öka om reglerna införs i skatteavtalen samt att effekten skulle vara mycket negativ 
på investeringar, arbeten och den ekonomiska tillväxten i stort.247  
 
  

                                                
244 OECD (2015), Comments received on Revisted Public Discussion Draft, s. 117 f. 
245 OECD (2015), Comments received on Revisted Public Discussion Draft, s. 117. 
246 OECD (2015), Comments received on Revisted Public Discussion Draft, s. 117. 
247 OECD (2015), Comments received on Revisted Public Discussion Draft, s. 119. 
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5.8 Sammanfattning 
OECD har under många år uppmärksammat konsekvenserna av skatteflykt och missbruk av 
skatteavtal. Konsekvenserna har särskilt uppmärksammats under BEPS-projektets gång, då 
projektet har visat att erodering av skattebaser och förflyttningar av vinster orsakar stora 
ekonomiska förluster för berörda stater. Av den anledningen har OECD utvecklat en konkret 
handlingsplan, bestående av 15 åtgärdspunkter. De föreslagna åtgärderna har sin grund i 
skatterättsliga principer och normer, som genom de föreslagna åtgärderna ska komma att 
kodifieras och implementeras i medlemsstaternas interna rätt och skatteavtal. 

BEPS-projektet har resulterat i att medlemsländerna har accepterat att införa vissa 
minimistandarder, för att motverka bland annat Treaty Shopping. Medlemsländerna har åtagit 
sig att i sina skatteavtal uttryckligen föreskriva att dess huvudsakliga syfte är att motverka 
dubbelbeskattning, utan att skapa förutsättningar för oavsedd dubbel icke-beskattning eller 
mycket låg beskattning, genom varken skatteflykt, skatteundandragande eller olika former av 
Treaty Shopping. Medlemsländerna kan implementera de ovan beskrivna föreslagna 
åtgärderna, genom att i sina skatteavtal antingen (1) kombinera LOB- och PPT-regeln, (2) 
endast införa PPT-regeln eller (3) införa LOB-regeln kompletterad med en mer snäv och 
restriktiv PPT-regel som omfattar det som på engelska kallas för ”Conduit Arrangements”248.249 

I den slutliga rapporten uppmärksammas även att de ovanstående föreslagna åtgärderna inte 
endast bör införas i skatteavtal, eftersom de då inte är fullt tillräckliga för att förhindra olika 
former av missbruk och skatteflykt, som företas i syfte att kringgå nationella skatteflyktsregler. 
Medlemsländerna behöver därför även införliva vissa åtgärder i sina nationella 
skatteflyktslagar. På så vis kan skatteflykt och missbruk av skatteavtal även angripas med hjälp 
av nationella skatteflyktsbestämmelser, för det fall skatteavtalsbestämmelserna inte är 
tillämpbara eller tillräckliga.250 
 
LOB-regeln är en specifikt utformad regel, vilken innebär att skatteavtalsförmåner förbehålls 
till personer som har ett verkligt ekonomiskt intresse i någon av de avtalsslutande staterna. 
Genom denna föreslagna åtgärd ska icke kvalificerade personer utan verklig anknytning till 
någon av avtalsstaterna och subjekt med fixerad hemviststatus, hindras ifrån att åtnjuta ett 
skatteavtals förmåner.251 Regeln har bemötts med kritik av bland annat föreningen Svenskt 
Näringsliv, vilka anser att regeln är allt för restriktiv, tekniskt komplex och lämnar väldigt lite 
utrymme för subjektiva bedömningar.252 Enligt föreningen är LOB-regeln allt för allmänt hållen 
och inte begränsad till enbart missbrukssituationer, vilket leder till oförutsebarhet som i sin tur 
leder till minskad rättssäkerhet.253  

                                                
248 ”Conduit Arrangements” har som huvudsakligt syfte att komma i åtnjutande av ett skatteavtals förmåner och 
utgör några av de mest självklara fallen av Treaty Shopping. 
249 OECD (2015), Final Report, s. 10 och 19. 
250 Se OECD (2015), Final Report, s. 10 och 17. 
251 OECD (2015), Final Report, s. 25-27. 
252 OECD (2015), Comments received on Revisted Public Discussion Draft, s. 117-119. 
253 Se Zila, s. 284. 
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Kravet på effektivitet må förvisso bli uppfyllt genom regeln, men effektivitetskravet berör i sin 
tur förutsebarheten, som kräver att regler och lagar är skrivna utförligt och att domare eller 
myndigheter inte ska ha utrymme till eget godtycke kring dem.254  
 
LOB-regeln lämnar utrymme för nationella myndigheter att bedöma huruvida 
skatteavtalsförmåner ska beviljas i vissa enskilda fall. Denna möjlighet finns till för att regeln 
i vissa fall kan tillämpas på även godtroende personer som av olika anledningar ändå inte 
uppfyller regelns objektiva krav och därmed anses personerna inte vara kvalificerade, enligt 
regelns mening.255 Den behöriga myndigheten ges då stor frihet vid tillämpningen av denna 
möjlighet, eftersom det inte framgår av varken regeln eller dess tillhörande vägledande 
kommentarer om vilka omständigheter och fakta som ska beaktas vid en sådan prövning. Det 
innebär att myndigheterna ges en stor frihet vid tolkning och tillämpning av LOB-regeln, vilket 
i sin tur leder till en minskad förutsebarhet för skattesubjekt, att vid enskilda fall förutse om 
denne kommer att berättigas förmåner enligt skatteavtalet eller inte.  
 
Möjligheten att förutse nyss nämnda är dock av stor betydelse för skattesubjekt, eftersom 
skatter har en stor inverkan på skattskyldigas ekonomi, vilken kan skadas om enskilda inte kan 
bedöma olika skatterättsliga konsekvenser av sina handlanden, på grund av osäker tillämpning 
av regler.256 Förutsebarheten är av stor betydelse särskilt inom skatterättens område, eftersom 
skatter har stor inverkan på enskildas ekonomi och om en förhandsberäkning inte vore möjlig, 
skulle det kunna leda till att den enskildes ekonomi tar skada.257 Av den anledningen är det 
möjligt, att inom den svenska skatterätten område erhålla ett förhandsbesked av Skatteverket, 
angående skatterättsliga konsekvenser som kan förväntas av exempelvis en viss transaktion 
eller arrangemang. Förutsebarheten främjas även av att de av Skatteverket utfärdade allmänna 
råd och praxis följs.258 På liknande vis skulle förutsebarheten av LOB-regeln kunna gynnas av 
att skattesubjekt bereds möjlighet till förhandsbesked i enskilda ärenden, beträffande regelns 
tillämpbarhet.259 
 
Frågan om PPT-regeln uppfyller kraven på rättssäkerhet kan likväl diskuteras. PPT-regeln och 
generalklausulens avsiktsrekvisit i skatteflyktslagen har vissa likheter och förarbeten till 
generalklausulen kan av den anledningen användas, för att illustrera vilka krav som ställs på 
liknande bestämmelser. I förarbeten till generalklausulen förs stora diskussioner huruvida 
bestämmelsen är förenlig med de rättssäkerhetskrav som ställs, beträffande effektivitet och 
förutsebarhet. 
 
  

                                                
254 Se Strömholm, s. 426 och 495. 
255 OECD (2015), Final Report, s. 23 och 55. 
256 Se Lodin, Sven-Olof m.fl., Del 2, s. 733; se OECD (2015), Comments received on Revisted Public 
Discussion Draft, s. 119. 
257 Se Lodin, Sven-Olof m.fl., Del 2, s. 733; Uggla, s. 110. 
258 Lodin, Sven-Olof m.fl., Del 2, s. 733 ff och 814. 
259 Se OECD (2015), Comments received on Revisted Public Discussion Draft, s. 117. 
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Till skillnad från LOB-regeln som grundas på objektiva rekvisit, grundas PPT-regeln på en 
subjektiv helhetsbedömning och PPT-regeln fokuserar på det huvudsakliga syftet med en viss 
transaktion eller arrangemang. Enligt regeln kan en behörig myndighet neka rätten till förmån 
enligt skatteavtalet, för det fall det är rimligt att dra slutsatsen att minst ett av de huvudsakliga 
syftena med en viss transaktion eller arrangemang har varit att erhålla skatteförmåner, efter 
beaktande av samtliga relevanta fakta och omständigheter i varje enskilt fall. En avtalsslutande 
stat kan således genom PPT-regeln neka skattesubjekt ett skatteavtals förmåner, om den 
behöriga myndigheten anser att minst ett av de huvudsakliga syftena med en viss transaktion 
eller arrangemang är att ta del av ett skatteavtals förmåner.260  
 
Regeln är en aning förvirrande, eftersom det enligt dess utformning i den slutliga rapporten 
innebär att det kan finnas fler än ett huvudsakligt syfte med en viss transaktion eller 
arrangemang.261 Enligt regeln krävs således att det inte har funnits några skattemässiga skäl 
alls, beträffande transaktionen eller arrangemanget i fråga för vilken missbruk av skatteavtal 
misstänks, för att rätten till ett skatteavtals förmåner ska beviljas.262 Detta skiljer sig från den 
bedömning som görs enligt den svenska skatteflyktslagens generalklausul, enligt vilken 
samtliga skäl, det vill säga skattemässiga, familjära och andra skäl, beaktas vid bedömningen 
av om det är skattemässiga skäl som föranlett handlingen i fråga. Om det enligt den 
bedömningen är de skattemässiga skälen som är övervägande, kan skatteflyktslagen tillämpas.  
 
Generalklausulen i den svenska skatteflyktslagen har dock genomgått många revideringar och 
den har bemötts med hård kritik genom åren. Skatteflyktslagen har i sig varit kontroversiell och 
den har både införts och upphävts ett flertal gånger. De främsta anledningarna till att lagen 
bemötts med kritik har varit för att kraven på rättssäkerhet inte uppfyllts. En allmän 
skatteflyktsbestämmelse må tillgodose kravet på effektivitet, dock på bekostnad av 
rättssäkerheten, vilket kan leda till ett osäkerhetstillstånd. Detta resonemang kan även föras 
beträffande PPT-regeln. 
 
Generalklausulen i skatteflyktslagen har granskats av olika expertgrupper, som ansett att en 
sådan bestämmelse måste utformas utifrån en rimlig avvägning mellan å ena sidan krav på 
effektivitet å andra sidan kravet på förutsebarhet.263 Effektivitetskravet innebär att en 
rättsordning ska vara fullständig, snabb, ekonomisk och effektiv.264 För att nå en så hög 
förutsebarhet som möjligt, krävs att regler och lagar är skrivna utförligt och att domare eller 
myndigheter inte ska ha utrymme till eget godtycke kring dem. Kravet på effektivitet berör 
dock förutsebarheten, vilket är en del av rättssäkerheten.265 Förutsebarheten av regler liknande 
generalklausulen kan dock uppnås, genom att skattesubjekt berättigas förhandsbesked om 
bestämmelsens tillämplighet i det enskilda fallet och effektivitetskravet kan uppnås genom att 
bestämmelsen är allmänt hållen.266     
                                                
260 OECD (2015), Final Report, s. 56. 
261 Se OECD (2015), Final Report, s. 19 och 55. 
262 OECD (2015), Final Report, s. 19 och 55. 
263 Se SOU 1996:44 s. 10.  
264 Strömholm, s. 300, 425 och 439. 
265 Zila, s. 284. 
266 Se OECD (2015), Comments received on Revisted Public Discussion Draft, s. 119. 
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Argument som talade för införandet av generalklausulen i skatteflyktslagen, var bland annat de 
allmänpreventiva effekterna som kunde förväntas av en sådan klausul.267 Det främsta 
motargumentet var att förutsebarheten skulle minska väsentligt för de skattskyldiga.268 
Liknande resonemang kan föras beträffande PPT-regeln, vars öppna formulering innebär att 
den omfattar de flesta situationerna och att den kan komma att tillämpas i många enskilda fall.269 
Å ena sidan innebär detta att förutsebarheten av lagens tillämpning blir låg, vilket sänker 
rättssäkerheten.270 Å andra sidan uppnås lagens syfte, vilket är att förhindra missbruk av 
skatteavtal genom särskilt Treaty Shopping och genom regeln täcks eventuella kryphål som 
möjliggör missbruk av skatteavtal.271 
 
PPT-regelns vaga formulering och mycket subjektiva karaktär påverkar den materiella 
rättssäkerheten och särskilt förutsebarheten negativt, eftersom det finns ett stort utrymme för 
behöriga myndigheters godtyckliga bedömningar, tvetydighet och olika tolkningar.272 Regeln 
borde istället, liksom avsiktsrekvisitet i den svenska skatteflyktslagens generalklausul, fokusera 
på det huvudsakliga syftet med en viss transaktion eller arrangemang och inte på flera olika 
huvudsakliga syften.273 Eftersom PPT-regeln innebär att hänsyn ska tas till flera möjliga 
huvudsakliga syften, påverkar det förutsebarheten av regelns tillämpbarhet. Av den 
anledningen borde skattesubjekt ges möjlighet till förhandsbesked, liknande den som ges i 
Sverige av Skatteverket, beträffande skatteflyktslagens tillämpbarhet i enskilda fall. 
Förhandsbesked påskyndar dessutom prejudikatbildningen på skatterättens område, vilket är en 
positiv utveckling då förutsebarheten gynnas.274 
 
Det faktum att PPT-regeln inget ger någon vägledning om när skatteavtalsförmåner ska 
beviljas, påverkar både förutsebarheten och den formella rättssäkerheten negativt. Olika 
skattemyndigheter kan nämligen ha olika uppfattningar om när skatteavtalsförmåner ska 
beviljas, vilket inte är gynnsamt ur skattesubjekts perspektiv, eftersom skattemyndigheter kan 
neka rätten till skatteavtals förmåner när de finner det lämpligt, efter eget godtycke.275 Om PPT-
regeln innebär att rättssäkerheten missgynnas, kan det innebära att regeln blir kontraproduktiv, 
eftersom de behöriga myndigheterna då kan förvänta sig svårigheter med att tillämpa regeln, 
vilket i sin tur leder till minskad effektivitet.276  
 
  

                                                
267 Dir 1995:11; SOU 1975:77, s. 53; SOU 1996:44, s. 9, 77. 
268 SOU 1975:77 s. 9. 
 269 Se Uggla, s. 16, 47. 
270 Se Lodin, Sven-Olof m.fl., Del 2, s. 719; se även Peczenik, s. 12. 
271 SOU 1963:52 s. 97. 
272 Se Strömholm, s. 426 och 495; Se OECD (2015), Comments received on Public Discussion Draft, s. 226. 
273 Se OECD (2015), Comments received on Revisted Public Discussion Draft, s. 117 f. 
274 Se SOU 1996:44 s. 42, 55 f.; prop. 1996/97:170 s. 35. 
275 Se OECD (2015), Comments received on Revisted Public Discussion Draft, s. 119. 
276 Jfr SOU 1989:81 s. 44 f. 
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Den kombinerade metoden av att ha både en förenklad LOB-regel och en PPT-regel i 
skatteavtal, skulle  kunna leda till stor osäkerhet beträffande reglernas tillämpbarhet, eftersom 
en sådan metod skulle skada förutsebarheten av resultatet efter tillämpningen av de båda 
reglerna.277 Detta beror på att skattesubjekt exempelvis först ges rätt till ett skatteavtals 
förmåner enligt den förenklade LOB-regeln, men därefter även behöver ställas inför ett mycket 
subjektivt test genom PPT-regeln, varigenom rätten till förmånerna kan komma att nekas.  
 
OECD har dock ställt sig positiv till den kombinerade metoden, även om det framgått av 
kommentarerna från olika marknadsaktörer att det inbördes förhållandet mellan de två reglerna 
är en aning oklart.278 Enligt den kombinerade metoden kan nämligen en förmån medges enligt 
LOB-regeln, men därefter nekas enligt PPT-regeln och en förmån som inte beviljas enligt PPT-
regeln behöver inte per automatik innebära att den även nekas enligt LOB-regeln. 
 
De föreslagna ändringarna i modellavtalets titel och ingress innebär ett förtydligande av 
skatteavtalens syfte, vilket enligt förslagen är att avtalsstaterna gemensamma partsavsikt även 
består i att motverka dubbelbeskattning, utan att skapa förutsättningar för skatteflykt eller 
missbruk av skatteavtal.279 Dessa ändringar betonar att skatteavtal avser att verka undanröjande 
av dubbelbeskattning, utan att möjliggöra låg beskattning eller dubbel icke-beskattning.280 
Detta innebär att syftet med skatteavtal inte längre är begränsat till att enbart förhindra 
dubbelbeskattning.  
 
Enligt förslaget utvidgas således skatteavtalets syfte. Frågan är om skatteavtals främsta 
huvudsyfte och ändamål faktiskt är att förhindra skatteflykt och andra skatteundandragande 
förfaranden, eller inte. Anledningen till att stater ingår skatteavtal med andra stater är för att 
underlätta för gränsöverskridande handel och för att eliminera dubbelbeskattning, eftersom det 
i sig utgör ett hinder för gränsöverskridande handel.281 Föreningen Svenskt Näringsliv har 
uttryckt sig i frågan och de anser inte att det främsta huvudsyftet och ändamålet med skatteavtal 
ska vara att förhindra skatteflykt och andra skatteundandragande förfaranden. Enligt föreningen 
är ett skatteavtals främsta ändamål och syfte istället att underlätta för gränsöverskridande 
handel genom att eliminera hinder, såsom exempelvis dubbelbeskattning.282   
 
Sammanfattningsvis kan sägas att förhandsbesked, beträffande de föreslagna åtgärdernas 
tillämpbarhet i enskilda fall, skulle gynna förutsebarheten vid skattesubjekts investeringsbeslut 
och det skulle i sin tur gynna rättssäkerheten.283 Reglernas utformning enligt den slutliga 
rapporten behöver vidare utarbetas och förtydligas, samt att ytterligare vägledande exempel bör 
införas i reglernas respektive tillhörande kommentarer, för att bidra till en mer enhetlig tolkning 
och tillämpning av reglerna i praktiken av olika staters behöriga myndigheter.  
 
                                                
277 Se OECD (2015), Comments received on Revisted Public Discussion Draft, s. 117. 
278 Se OECD (2015), Comments received on Revisted Public Discussion Draft, s. 116 ff. 
279 OECD (2015), Final Report, s. 91. 
280 OECD (2015), Final Report, s. 92. 
281 Se Kommentarer till artikel 1 i modellavtalet, punkt 7; se Hilling, s. 15. 
282 OECD (2015), Comments received on Revisted Public Discussion Draft, s. 116. 
283 Se OECD (2015), Comments received on Revisted Public Discussion Draft, s. 119. 
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6 Sammanfattande diskussion  
Syftet med denna framställning är att analysera hur de föreslagna åtgärderna enligt den slutliga 
rapporten förhåller sig till kraven på rättssäkerhet. För att uppfylla syftet har två centrala 
frågeställningar valts, vilka besvaras och diskuteras nedan.  
 
Den första frågeställningen handlar om hur missbruk av skatteavtal definieras enligt OECD 
och hur skatteavtal kan komma att missbrukas. Denna fråga har besvarats löpande genom 
framställningen och nedan sammanfattas och diskuteras svaren. 
 
Missbruk av skatteavtal definieras enligt OECD utifrån den så kallade vägledande principen. 
Någon mer precis definition av missbruk har inte lämnats av OECD, vilket beror på att 
medlemsstater definierar missbruk olika enligt deras interna lagstiftningar, varför en enhetlig 
gällande definition av missbruk är svår att skapa. Det rör sig om en tolkningsfråga beträffande 
vad som utgör missbruk och därför har olika medlemsstater olika uppfattningar. OECD har 
dock yttrat sig i frågan och anfört att viss försiktighet krävs vid bedömningen av om missbruk 
föreligger.284  
 
Å ena sidan har viss kritik riktats mot OECD, för att de inte närmare definierat vad som avses 
med missbruk, å andra sidan innebär det att stater kan anpassa definitionen av missbruk till att 
harmoniseras med deras interna gällande rätt, eftersom principen är öppet formulerad och kan 
omfatta de flesta situationerna och tillämpas i många enskilda fall.285 En befarad nackdel med 
avsaknaden av en klar definition av missbruk är dock att medlemsstater skulle kunna frångå 
principen om att avtal ska hållas, utan att de uttryckligen i sina skatteavtal begränsar när sådant 
avsteg får ske, på grund av avtalsstaternas olika definitioner av missbruk.286 
 
Enligt den vägledande principen kan skatteavtal missbrukas genom två sätt. För det första kan 
skatteavtal missbrukas när skattesubjekt genomför transaktioner eller arrangemang i syfte att 
uppnå gynnsammare beskattning. För det andra kan skatteavtal missbrukas när skattesubjekt 
genomför transaktioner eller arrangemang i syfte att undvika vissa beskattningseffekter, vilket 
är i strid med ändamålet och syftet med de relevanta bestämmelserna i skatteavtal.287 
 
Skatteavtal kan alltså missbrukas genom Treaty Shopping, då en viss handling, transaktion eller 
arrangemang företas i syfte att uppnå gynnsammare beskattning. Genom Treaty Shopping kan 
oavsedd dubbel icke-beskattning uppnås, vilket är ett resultat av skattebetalares 
skatteanpassade transaktioner. Treaty Shopping och dubbel icke-beskattning har möjliggjorts 
särskilt genom tillkomsten av dubbelbeskattningsavtal mellan stater.288 
 
  

                                                
284 Kommentaren till artikel 1i modellavtalet, punkten 9.5. 
285 Se Hilling, s. 90. 
286 Se Hilling, s. 93. 
287 Kommentaren till artikel 1 i modellavtalet, punkten 9.5. 
288 Hilling, s. 43 och 78; Lindencrona, s. 99 och 109. 
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Treaty Shopping kan kort sagt sägas innebära att personer ”shoppar” bland olika staters 
skatteavtal, för att på så vis etablera sig i den stat med mest förmånliga skatteavtal, för att åtnjuta 
de skatteavtalens rättigheter och förmåner.289 Förfarandet involverar alltid minst tre stater och 
det var vid 1980-talets slut som diskussioner kring institutet började att intensifieras, eftersom 
det uppmärksammades att skattesubjekt fixerade sin hemviststatus, för att berättigas rätten till 
förmåner enligt vissa skatteavtal.290 Att skapa väl utbyggda skatteavtalsnätverk mellan stater 
tar många år och avtalsstaternas avsikter har inte varit att skatteavtalen ska komma att 
missbrukas.291 
 
Den andra frågeställningen handlar om hur skatteavtal kan utformas för att förhindra att de 
missbrukas, enligt förslagen som föreslås i den slutliga rapporten. Denna frågeställning har 
likväl besvarats löpande genom framställningen och en sammanfattning samt diskussion av de 
centrala svaren ges nedan. 
 
Som tidigare nämnts är stater suveräna och de kan bestämma att ta ut skatt genom olika 
beskattningsprinciper.292 Stater har således stor makt över dess medborgare, genom att de 
kräver skatter och därför är det enligt legalitetsprincipen nödvändigt att skattelagar är både 
tydliga och förutsebara.293 Enskilda ska av den anledningen ges möjlighet att kunna bedöma 
olika skatterättsliga konsekvenser av sina handlanden, varför förutsebarheten innehar en viktig 
roll särskilt inom skatterätten. Detta beror på att skatter har stor inverkan på enskildas ekonomi 
och om en förhandsberäkning inte vore möjlig, skulle det kunna leda till att den enskildes 
ekonomi tar skada.294  
 
Begreppet rättssäkerhet har dock ingen entydig innebörd295, men det kan sägas innefatta 
rättsordningars krav på effektivitet och förutsebarhet. Effektivitetskravet innebär att en 
rättsordning ska vara fullständig, snabb, ekonomisk och effektiv. Förutsebarhetskravet innebär 
att lagar ska vara skrivna utförligt, att det ska gå att förutse dels regler och lagars tillämpbarhet, 
dels besluts utfall. Vidare ska inte domare och myndigheter ha utrymme till eget godtycke kring 
lagar och andra bestämmelser.296 Utöver kraven på rättssäkerhet och effektivitet är även vissa 
principer av stor betydelse för rättssäkerheten. Likhetsprincipen297 och legalitetsprincipen298 är 
exempel på principer av stor betydelse för rättssäkerheten.  
 
Kort sagt kan sägas att rättssäkerheten främjas av att rättsregler är exakta, att de förändras 
långsamt, att reglernas innehåll och tillhörande tillämpningspraxis är öppen för allmänheten 
och att reglerna i största möjliga mån återspeglar idealet om likhet inför lagen.299 

                                                
289 Dahlberg, s. 290. 
290 Dahlberg, s. 321. 
291 Se Lindencrona, s. 108. 
292 Mattsson, s. 15; Påhlsson, s. 79. 
293 Lodin m.fl., Del 2, s. 719; Lodin m.fl., Del 1, s. 17 f. 
294 Se Lodin, Sven-Olof m.fl., Del 2, s. 733; Uggla, s. 110. 
295 Zila, s. 284 ff. 
296 Strömholm, s. 300, 425 och 439. 
297 RF 1 kap. 9 §. 
298 RF 2 kap. 10 §. 
299 Se Peczenik, s. 11 f. 
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Den slutliga rapporten innehåller förslag till hur skatteavtal kan utvecklas och utformas, för att 
förhindra att de används på ett sätt som inte är avsett. För det första kan titeln och ingressen till 
OECD:s modellavtal utvecklas till att förtydliga skatteavtalets främsta syfte, enligt den slutliga 
rapporten. Enligt den slutliga rapporten är syftet med skatteavtal inte endast att förhindra 
dubbelbeskattning, syftet omfattar enligt förslaget även undvikande och motverkande av dubbel 
icke-beskattning, skatteflykt och särskilt Treaty Shopping.300 Enligt förslaget i den slutliga 
rapporten ska således ett förtydligande införas i OECD:s modellavtal,  om att skatteavtal även 
ska verka mot att förebygga skatteflykt och särskilt Treaty Shopping. Svenskt Näringsliv har 
dock bemött förslaget med kritik, eftersom de inte anser att det främsta huvudsyftet och 
ändamålet med skatteavtal är att förhindra skatteflykt eller andra skatteundandragande 
förfaranden. Enligt föreningen är ett skatteavtals främsta ändamål och syfte istället att 
underlätta för gränsöverskridande handel, genom att eliminera hinder såsom exempelvis 
dubbelbeskattning.301  
 
Förslaget om ett förtydligande och utvidgning av skatteavtals syfte i dess titel och ingress enligt 
ovan, har enligt författarens mening både för- och nackdelar. En fördel skulle kunna vara att 
dessa åtgärder är de minst ingripande åtgärderna, jämfört med PPT-regeln och LOB-regeln, 
eftersom ändring av skatteavtalens titel och ingress inte innebär införande av nya regler. Om 
ändringarna skulle införas, behöver de kompletteras med tydlig vägledning beträffande vad som 
avses med skatteflykt, skatteundandragande och Treaty Shopping, för att öka rättssäkerheten 
och förutsebarheten särskilt.  
 
Ytterligare en fördel med förändring av skatteavtalens titel och ingress enligt förslaget, är att 
sådan åtgärd kan företas oberoende av LOB- och PPT-reglerna, vilket innebär att det rör sig om 
en självständig åtgärd som inte kräver någon form av kombination.302  
 
Ännu en fördel med förslaget skulle kunna vara att det har en omedelbar påverkan avseende 
tolkningen av skatteavtalet enligt artikel 31 VCLT. Anledningen till att det får en omedelbar 
påverkan vid tolkningen av skatteavtal beror på att det enligt förslaget, uttryckligen står i 
skatteavtal, att syftet med skatteavtal är att förhindra dubbelbeskattning samt att undvika samt 
motverka dubbel icke-beskattning, skatteflykt och Treaty Shopping.303 Det innebär att en 
tolkning av skatteavtalet, vilken grundas på avtalstextens ordalydelse, skulle kunna motverka 
Treaty Shopping och skatteflykt effektivt, eftersom sådana förfaranden står i strid med avtalets 
uttryckliga syfte.304 Ytterligare en fördel med förslaget skulle kunna vara att det möjliggör 
tillämpningen av nationella skatteflyktsklausuler, för det fall skatteavtalet inte direkt kan 
förhindra exempelvis skatteflykt. I sådana fall skulle nationella skatteflyktsklausuler tillämpas, 
för att förhindra Treaty Shopping. 
 

                                                
300 OECD (2015), Final Report, s. 92 f. 
301 OECD (2015), Comments received on Revisted Public Discussion Draft, s.. 116. 
302 Jfr. den kombinerade metoden. 
303 OECD (2015), Final Report, s. 92 f. 
304 Artikel 31 punkt 1 VCLT. 
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En nackdel med de föreslagna ändringarna i modellavtalets titel och ingress skulle enligt 
författarens mening kunna vara att, frågan om vilket som är syftet med skatteavtal blir mycket 
omdiskuterat, eftersom olika marknadsaktörer och stater kan ha olika uppfattningar om vilket 
syftet med skatteavtal faktiskt är.305 Staters olika tolkningar skulle beröra rättssäkerheten, 
särskilt förutsebarheten, eftersom det skulle uppstå osäkerhet kring vilket syfte som är det rätta. 
Ännu en nackdel skulle kunna vara att det uppstår tolkningssvårigheter beträffande vad som 
utgör missbruk av skatteavtal, Treaty Shopping, skatteflykt m.m. Definitionerna av sådana 
förfaranden kan nämligen skilja sig mellan olika stater, varför någon enhetlig uppfattning kan 
vara svår att skapa.306  
 
För det andra har OECD föreslagit att medlemsstaterna ska införa en LOB-regel i sina 
skatteavtal. LOB-regeln är relativt ny för många stater, vilket innebär att det kan bli svårt att 
implementera den i alla medlemsstaters gällande rätt. Det är främst USA som länge använt sig 
av en LOB-regel i sina skatteavtal och som LOB-regeln ser ut enligt förslagen i den slutliga 
rapporten, ger den intryck av att regeln är skapad utifrån en viss stats förutsättningar.307 Detta 
innebär att regeln, i dess nuvarande lydelse, kanske inte passar för samtliga medlemsstater. 
Detta minskar i sin tur effektiviteten och skapar osäkerhet, eftersom myndigheter inte kommer 
att veta hur de ska tolka eller tillämpa LOB-regeln korrekt och i enlighet med likhetsprincipen. 
En osäker tillämpning påverkar förutsebarheten för skattesubjekt, men även effektiviteten för 
de behöriga myndigheterna.308  
 
En fördel med den tilltänkta LOB-regeln är att den grundas på objektiva rekvisit och innehåller 
mycket litet utrymme för subjektiva bedömningar, vilket minskar risken för myndigheters 
godtyckliga bedömningar. Detta kan anses vara positivt ur ett rättssäkerhetsperspektiv.309  
 
Enligt författarens mening är en nackdel med regeln dess utformning, eftersom dess rekvisit är 
väldigt strikt hållna, vilket innebär att skattesubjekt som inte uppfyller rekvisiten, inte heller 
ges rätt till att åtnjuta skatteavtalets förmåner. LOB-regeln kan på så vis även träffa genuin 
affärsverksamhet och godtroende personer, som inte haft för avsikt att missbruka skatteavtalet 
ifråga, men som ändå av olika anledningar inte uppfyller samtliga rekvisit i LOB-regeln och 
därmed nekas rätten till förmånerna.310 För att rätten till förmåner ska berättigas, krävs att 
skattesubjekt anses vara en kvalificerad person. Enligt regeln åligger det skattesubjekten att 
försäkra sig om att samtliga rekvisit alltid är uppfyllda och det är även skattesubjekt som bär 
bevisbördan för att något missbruk av skatteavtal inte är för handen.311  
 
Detta kan komma att ha en enorm påverkan på skattesubjekt, inte minst i form av en ökning av 
ekonomiska kostnader för skattesubjekt som är internationellt verksamma, eftersom det skulle 
bli allt svårare att ständigt kontrollera om samtliga rekvisit alltid är uppfyllda. Det skulle kanske 
                                                
305 Se OECD (2015), Comments received on Revisted Public Discussion Draft, s. 117 f. 
306 Se Hilling, s. 90. 
307 Se OECD (2015), Comments received on Public Discussion Draft, s. 222 ff. 
308 Se SOU 1989:81 s. 44 f. 
309 Se Strömholm, s. 426 och 495. 
310 Se OECD (2015), Comments received on Revisted Public Discussion Draft, s. 117-119. 
311 Se OECD (2015), Final Report, s. 25-27. 
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leda till att det blir mer komplicerat att etablera sig utomlands eller att starta verksamhet med 
gränsöverskridande handel. Frågan om LOB-regeln är förenlig med EU rätten har 
uppmärksammats, men någon utredning har dock ännu inte presenterats av OECD.312 
 
Ovanstående har uppmärksammats av OECD, varför de under punkten 5 i den tilltänkta LOB-
regeln berättigat behörig myndighet i respektive medlemsstat att pröva vissa enskilda fall.313 
Detta påverkar rättssäkerheten och särskilt förutsebarheten för berörda skattesubjekt. För att 
rättssäkerheten inte ska påverkas negativt, behöver utförliga riktlinjer och vägledning beredas 
för samtliga behöriga myndigheter. Vägledningen skulle då innebära att förutsebarheten och 
effektiviteten ökar, för både skattesubjekt och myndigheter, beträffande olika besluts utfall. 
 
För det tredje har OECD föreslagit att medlemsstaterna ska införa en PPT-regel i sina 
skatteavtal. Regeln påminner om andra generalklausuler mot skatteflykt, inbegripet 
generalklausulen i den svenska skatteflyktslagen, varför den skulle kunna anses vara förenlig 
med EU rätten, eftersom liknande regler har accepterats sedan tidigare.314  
 
Enligt författarens mening är en fördel med PPT-regeln dess generella karaktär, då den kan 
täppa till ett antal kryphål, genom att regeln kan tillämpas i många olika enskilda fall i syfte att 
förhindra olika former av missbruk av skatteavtal. Ytterligare en fördel är de allmänpreventiva 
effekterna som kan tänkas förväntas av en sådan klausul.315 Å andra sidan skulle en nackdel 
med PPT-regeln kunna vara dess mycket subjektiva karaktär och avsaknaden av tillräcklig 
vägledning, beträffande dess tolkning och tillämpning i praktiken.316 En generalklausul mot 
skatteflykt och Treaty Shopping i skatteavtal skulle kunna vara relativt enkel för medlemsländer 
att införa, eftersom många stater redan införlivat liknande generalklausuler mot skatteflykt i sin 
interna lagstiftning. PPT-regeln skulle av den anledningen kunna framstå som mindre 
främmande än LOB-regeln.317  
 
Den svenska skatteflyktslagens historiska utveckling och generalklausulens utformning genom 
åren skulle kunna verka vägledande för utvecklingen av PPT-regeln, eftersom de ett flertal 
gånger har bearbetats, kriterats, utvecklats och implementerats.318 Generalklausulen har 
bemötts med kritik men ändå kvarstår den som gällande svensk rätt, vilket skulle kunna tala för 
att lagen är av betydelse och fyller en viktig funktion. PPT-regeln behöver dock utvecklas med 
tydliga riktlinjer och vägledande exempel, för att motverka olika tolkningar.319 
 

                                                
312 Se OECD (2015), Final Report, s. 36; se OECD (2015), Comments received on Revisted Public Discussion 
Draft, s. 117-119. 
313 Se OECD (2015), Final Report, s. 23 och 55. 
314 Se OECD (2015), Final Report, s. 55 och 57. 
315 Se Dir 1995:11; SOU 1975:77, s. 53; SOU 1996:44, s. 9, 77. 
316 Se OECD (2015), Comments received on Public Discussion Draft, s. 226. 
317 Se OECD (2015), Comments received on Public Discussion Draft, s. 223 f. 
318 Se avsnitt 5.6 i denna framställning (Likheter mellan de föreslagna åtgärderna och generalklausulen i 
skatteflyktslagen). 
319 Se OECD (2015), Comments received on Revisted Public Discussion Draft, s. 116. 
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För det fjärde har OECD föreslagit att medlemsstaterna ska införa en kombinerad metod i sina 
skatteavtal, bestående av både en PPT-regel och en förenklad LOB-regel.320 En sådan metod 
skulle dock kunna resultera i stor osäkerhet beträffande reglernas tillämpbarhet, vilket i sin tur 
påverkar rättssäkerheten negativt exempelvis när skattesubjekt berättigas rätten till förmåner 
enligt den ena regeln, men inte enligt den andra.321 En kombinerad metod av de båda reglerna 
skulle enligt författarens mening även innebära ”dubbel osäkerhet”, eftersom båda regler för 
tillfället saknar tydlig och tillräcklig vägledning avseende tolkningen och tillämpningen av dem 
i praktiken. Den kombinerade metoden skulle även kunna verka hämmande av 
gränsöverskridande handel, eftersom skattesubjekt åläggs ansvaret att uppfylla reglernas 
rekvisit, för att berättigas ett skatteavtals förmåner.322 
 
Frågan är om flexibiliteten, som medges medlemsstater beträffande implementeringen av de 
föreslagna åtgärderna, är att anse vara positiv eller negativ. Modellavtalet är som tidigare 
nämnts  ett standardavtal som kan användas av flera stater och innehållet i de skatteavtalen 
grundas då på samma avtalsmodell, vilket är en utveckling i positiv riktning, eftersom 
modellavtalet bidrar till en utveckling av världens skatteavtalsnätverk.323  
 
Enligt författarens mening missgynnas utvecklingen av världens skatteavtalsnätverk av den 
flexibiliteten som medges medlemsstater beträffande implementeringen av de föreslagna 
åtgärderna. På grund av flexibiliteten kan skatteavtal komma att innehålla olika regler, vilket 
inte bidrar till skapandet av en enhetlig eller likformig skatteavtalsrätt. Olika regler i olika 
skatteavtal kan leda till allt längre processer vid avtalens ingående mellan stater och processen 
kan komma att bli allt mer komplicerad. Flexibiliteten innebär att det kan komma att skapas 
många olika former och olika kombinationer av regler mellan medlemsländerna, vilket 
påverkar rättssäkerheten negativt sett ur ett rättssäkerhetsperspektiv, eftersom frågan om vilka 
av reglerna som ska ges företräde är inte alltid given. Det behöver framförhandlas mellan de 
avtalsslutande staterna i sina bilaterala avtal.324 En viktig fråga som uppkommer då, är vilken 
tolkning som ska användas för respektive regel, eftersom respektive medlemsstat kan tolka 
reglerna olika. Detta måste likväl avtalas mellan staterna vid ingående av avtalet, vilket kan 
påverka avtalsprocessens längd, komplexitet, m.m.  
 
Sett utifrån likhetsprincipen är det likväl negativt, eftersom flexibiliteten innebär att olika 
skatteavtal kan innehålla olika regler, vilket kan påverka marknaden och konkurrensen om en 
viss handling exempelvis anses accepterad genom ett skatteavtal, men inte genom ett annat. 
Detta skulle kunna påverka den gränsöverskridande handeln och de fria rättigheterna inom EU 
negativt, samt att det skulle vara konkurrenspåverkande, eftersom en stat kan ha olika 
kombinationer av de föreslagna reglerna i olika avtal med andra stater, vilket kan uppfattas som 
orättvist och inte förenligt med likhetsprincipen.  
 

                                                
320 OECD (2015), Final Report, s. 10 och 19. 
321 Se OECD (2015), Comments received on Revisted Public Discussion Draft, s. 117. 
322 Se OECD (2015), Comments received on Revisted Public Discussion Draft, s. 119. 
323 Lindencrona, s. 41 ff. 
324 Se OECD (2015), Comments received on Revisted Public Discussion Draft, s. 116 ff. 
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Det är inte heller önskvärt att internationella regelverk och skatteavtal blir allt mer komplexa 
och komplicerade. Det faktum att skattebetalare de senaste åren ökat antalet skatteanpassade 
transaktioner, kan verka som en indikation på att orättvis behandling av likartade inkomster inte 
uppskattas.325 Av den anledningen är det viktigt att regler mot både skatteflykt och missbruk av 
skatteavtal utformas på så vis, att en rättvis behandling sker av likartade inkomster. Genom att 
så sker skulle antalet Treaty Shopping förfaranden kunna minska, om inhemsk ekonomisk 
verksamhet och utländsk inkomst ges liknande fördelar som skatteavtal erbjuder, för 
gränsöverskridande ekonomisk verksamhet och inhemsk inkomst. 
 
Om flexibiliteten som medges medlemsstaterna innebär att rättssäkerheten missgynnas, skulle 
det kunna innebära att de föreslagna reglerna blir kontraproduktiva, eftersom de behöriga 
myndigheterna kan förvänta sig svårigheter med att tillämpa de olika kombinationerna av 
regler, vilket leder till minskad effektivitet.326  
 
Enligt författarens mening bör skatteavtal utformas med hänsyn till kraven på rättssäkerhet, 
varigenom en rimlig avvägning bör göras mellan å ena sidan kravet på effektivitet, till förmån 
för behöriga myndigheter, å andra sidan kravet på förutsebarhet, till förmån för skattesubjekt, 
innan någon av de föreslagna åtgärderna införs i skatteavtal.327 Ett första steg vid utformningen 
av skatteavtal skulle kunna vara att den vägledande principen utvecklas och förtydligas med 
vägledning i kommentarerna till densamma, om hur den är tänkt att tolkas och tillämpas i 
praktiken. Den vägledande principen är av stor betydelse för bedömningen om missbruk av 
skatteavtal är för handen, eftersom principen används av medlemsstater för det ändamålet.328 I 
dagsläget förekommer dock olika tolkningar och det finns argument som talar både för och 
emot dess öppna formulering. Å ena sidan innebär den öppna formuleringen att en mer enhetlig 
tolkning mellan medlemsländer kan skapas. Å andra sidan kan den öppna formuleringen 
uppfattas som vag och osäker, eftersom den kan tillämpas olika på många olika enskilda fall.  
 
Av nyss nämnda anledning är det viktigt att fler vägledande kommentarer kring principen 
utvecklas och att varje medlemsstat ges tillfälle att yttra sig över den, så att den anpassas till 
ländernas interna lagstiftning, på ett sätt som överensstämmer med en enhetlig syn om vad som 
utgör missbruk av skatteavtal. Detta är särskilt viktigt eftersom principen i sådana fall skulle 
utgöra det första steget, vid bedömningen av om skatteavtal missbrukats eller inte. Den 
vägledande principen skulle då kunna används som grund för bedömningen av om missbruk av 
skatteavtal föreligger, enligt de föreslagna åtgärderna. Det skulle kunna leda till att 
missbruksregler tolkas och tillämpas mer lika, oberoende av vilken stat som har att tillämpa och 
tolka sådan bestämmelse, vilket gynnar principen om likabehandling. Om kommentarerna kring 
den vägledande principen utvecklas, kan en mer enhetlig världssyn av innebörden av missbruk 
av skatteavtal skapas och då kan effektiva åtgärder mot sådant missbruk utvecklas.329   

                                                
325 Se Hilling, s. 69 f. 
326 Se SOU 1989:81 s. 44 f. för liknande resonemang. 
327 Se SOU 1996:44 s. 10 för liknande resonemang. 
328 Kommentaren till artikel 1 i modellavtalet, punkten 9.5. 
329 Se Lindencrona, s. 41 ff. 
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7 Slutsats 
Syftet med denna framställning är att analysera hur de föreslagna åtgärderna enligt den slutliga 
rapporten förhåller sig till kraven på rättssäkerhet. Frågeställningarna har besvarats i 
ovanstående avsnitt och nedan sammanfattas de slutsatser som framställningen utmynnat i.  
 
Slutsats 1  Regler mot missbruk av skatteavtal bör utformas på så vis att en rättvis behandling 

sker mellan likartade inkomster från både inhemsk ekonomisk verksamhet och 
gränsöverskridande verksamhet. Genom att så sker kan antalet Treaty Shopping 
förfaranden minska. Det faktum att skattebetalare de senaste åren ökat antalet 
skatteanpassade transaktioner kan nämligen verka som en indikation på att 
orättvis behandling av likartade inkomster inte uppskattas.  

 
Slutsats 2  Avtalsstaters gemensamma partsvilja och skatteavtals främsta ändamål och syfte 

kan framtolkas genom bestämmelser i VCLT, kommentarerna till modellavtalet 
och skatteavtalet som sådant. Underlaget för bedömningen av om skatteavtal 
missbrukats är relativt omfattande och den vägledande principen underlättar 
sådan bedömning. 

 
Slutsats 3  Rättssäkerheten är fundamental inte enbart inom skatterätten. Förutsebarheten är 

av stor betydelse särskilt inom skatterättens område, eftersom skatter har stor 
inverkan på enskildas ekonomi. Förutsebarheten av de föreslagna reglerna enligt 
den slutliga rapporten skulle gynnas av att skattesubjekt bereds möjlighet till 
förhandsbesked i enskilda ärenden, beträffande reglernas tillämpbarhet. 

 
Slutsats 4  De föreslagna åtgärdernas utformning enligt den slutliga rapporten behöver 

utarbetas och förtydligas. För tillfället brister de i kraven på rättssäkerhet och 
särskilt förutsebarhet. Ytterligare vägledande exempel avseende åtgärdernas 
tolkning och tillämpning i praktiken bör införas i deras respektive tillhörande 
kommentarer. Det skulle bidra till en mer enhetlig tolkning och tillämpning av 
åtgärderna i praktiken av olika staters behöriga myndigheter, vilket gynnar 
rättssäkerheten och idealet om likabehandling kan uppnås. 

 
Slutsats 5  Flexibiliteten som medges medlemsstater, beträffande införandet av de olika 

åtgärderna i skatteavtal och intern lagstiftning, innebär att det kan komma att 
skapas många olika former och olika kombinationer av reglerna. Det påverkar 
både effektiviteten och förutsebarheten negativt. Sett ur ett likhetsperspektiv är 
det likväl negativt, eftersom flexibiliteten innebär att olika skatteavtal kan 
innehålla olika regler, vilket kan påverka marknaden och konkurrensen. Det är 
inte heller positivt att internationella regelverk och skatteavtal blir allt mer 
komplexa, eftersom det försvårar tolkningen och tillämpningen av dem. Utifrån 
ett rättssäkerhetsperspektiv kan minskad effektivitet leda till att åtgärderna blir 
kontraproduktiva, eftersom myndigheter kan förvänta sig svårigheter med att 
tillämpa dem. 
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