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ABSTRACT 
 
Titel: Multinationella koncerners internprissättningspolicies 
 
Nivå: Examensarbete för magisterexamen i företagsekonomi 
 
Syfte:  
 

- Att undersöka om OECD:s riktlinjer är vedertagna hos de granskade koncernerna och 
beskriva vilka internprissättningsmodeller de använder sig av. 

 
- Att beskriva vilka effekter de undersökta koncernerna försöker uppnå med sin 

internprissättning.  
 

- Att undersöka vilken vikt skatteaspekten har för dessa koncerner vid sin 
internprissättning.  

 
- Att undersöka hur dessa koncerner dokumenterar sin interprissättning och vilka 

påföljder de nya dokumentationskraven kommer att få för dem. 
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- To examine how these Multinational Corporations document their Transfer Pricing 
and how the new demands on documentation will affect them. 
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SAMMANFATTNING 
 
Multinationella koncerners roll i världshandeln har tilltagit avsevärt under de senaste 
decennierna.  Allt eftersom finansiella marknader har avreglerats och restriktioner för 
utländskt ägande avskaffats så har ägandet blivit allt mer internationaliserat. Intresset i 
Sverige och övriga världen angående internprissättning har också ökat påtagligt under de 
senaste åren, framförallt från lagstiftarens sida. En multinationell koncern består av ett antal 
olika enheter i olika länder där koncernen är verksam. Inom koncernen förekommer en mängd 
olika transaktioner mellan dessa enheter. Transaktionerna kan till exempel gälla försäljning av 
färdiga produkter eller tjänster inom koncernens olika enheter. En säljande enhet kan till 
exempel förses med produkter från en enhet i ett annat land. Det kan också gälla flöden av 
tjänster. Problematiken inom internprissättningen är att avgöra ett ”rättvist” värde vid intern 
handel, det vill säga vad den levererade enheten ska krediteras och den mottagande debiteras. 
För samtliga transaktioner måste ett internpris fastställas och detta görs med hjälp av ett antal 
olika vedertagna modeller som bland annat finns angivna i OECD:s riktlinjer. 
 
Vår undersökning omfattar sex multinationella koncerner. Respondenterna valdes mot 
bakgrund av att de skulle vara ytterst kompetenta och kunniga inom 
internprissättningsområdet samt att koncernen skulle vara en multinationell koncern med 
omfattande internhandel. Koncernen skulle också vara ett tillverkande koncern. Studien har en 
beskrivande design med en kvalitativ ansats som bygger på två olika angreppssätt. I början av 
empiridelen så arbetade vi deduktivt, alltså bevisande, för att se om vårt resultat går att finna i 
litteraturen. Sedan arbetade vi induktivt, det vill säga upptäckande, när vi analyserade och 
tolkade fram det nya som vi fått fram ur våra intervjuer. För datainsamlingen användes olika 
databaser för litteratursökning och Internet samt manuell litteratursökning vid bibliotek. De 
sökord som användes var transfer pricing, transfer pris, internpris och internprissättning. Vi 
läste igenom den insamlade datan, som bestod av artiklar och böcker, för att få en klar och 
tydlig bild över innebörden av internprissättning. Efter att vi läst, diskuterat och analyserat 
materialet valdes de relevanta delarna ut, vilka sedan skulle utgöra grunden för vår teoridel. 
 
I vår genomgång av litteratur och forskning börjar vi med att ta upp olika syften med 
internprissättning. Vidare beskrivs OECD:s riktlinjer, olika modeller för att fastställa 
armlängdspriser och ansvaret för fastställandet av internpriser. Sedan redovisas olika effekter 
av internprissättningen och avslutningsvis dokumentationen. I det empiriska förankrings- och 
analys avsnittet presenteras våra intervjuer och där gör vi även våra analyser. 
 
Avslutningsvis presenteras de slutsatser vi kunnat dra av den empiriska förankringen och våra 
analyser. På grund av att vi i vår metod valde att genomföra en kvalitativ studie kan inte 
slutsatserna anses som generella. Vi kom bland annat fram till att de undersökta koncernerna 
använder sig främst av de traditionella transaktionsbaserade modellerna vid sin 
internprissättning och att skattefrågan är mycket viktig i deras internprissättningspolitik.  
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SUMMARY 
 
The role Multinational corporations have in the world trade has severely increased over the 
last decades. When financial markets have been deregulated and restrictions for foreign 
ownership have been abolished, ownership has become much more global. The interest for 
transfer pricing in Sweden and the rest of the world have severely increased over the last 
years, especially from the legislator’s point of view. A multinational corporation lasts of a 
couple of different divisions in different countries where the corporation operates. Within the 
multinational corporations a large amount of transactions between these divisions takes part. 
A transaction can for example be the sale of a finished product or it can be the transaction of a 
service between the different divisions. A selling division can for example be supplied with 
products from a division in a different country. It can also apply to the flow of services. The 
problem with transfer pricing is to determine a “fair” value when it comes to trades between 
divisions, what the delivering division should be credited and what the receiving division 
should be debited. For all transactions a transfer price must be determined and this can be 
done with the help of a couple of different models that can be found in the OECD guidelines 
among other places.  
 
Our study comprises six different multinational corporations. We choose our respondents 
against the background that they had to be very competent and have a lot of knowledge about 
transfer pricing, and the corporation had to have an extensive trade between their divisions. 
The corporation also had to be a manufacturing corporation. The study has a descriptive 
design with a qualitative approach with two different methods. In the beginning of the 
empirical part we worked deductively, in other words proving, to see if our results could be 
found in the literature. After that we worked inductive when we analysed and interpreted the 
new material that we got from the interviews. For collecting research material we used 
different databases for the search of literature and the Internet. Finally we looked for literature 
at libraries. The search words we used were transfer pricing, transfer pris, internpris and 
internprissättning. We read the collected data, which consists of articles and books, to get a 
clear view of the meaning of transfer pricing. After we had read, discussed and analysed the 
collected material we took out the relevant parts and used it as a base for our theory. 
 
In our review of the literature and research we start off by bringing up different purposes with 
transfer pricing. Further on the OECD guidelines are described and different models for 
determine if the transfer price is correctly applied according to the arms length principle and 
who has the responsibility for determine the transfer prices. After that, different effect of the 
transfer price and the documentation that has to be done are explained. In the empirical and 
the analysis part we present the results of our interviews and we do our analyses.  
 
Finally we present our conclusions that we have been able to make from the empirical 
material and our analyses. Since we decided to do a qualitative study, the conclusions can’t be 
seen as general. We came to the conclusion that the transfer pricing model that the examined 
multinational corporations used were mainly the traditional transaction models and that the 
tax issue is very important to them.    
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1. INLEDNING 
 
 
I detta kapitel görs en inledande bakgrunds beskrivning av ämnesområdet för att sedan följas 
av en problemdiskussion. Därefter redogörs för studiens syfte följt av de avgränsningar som 
gjorts. 
 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Multinationella koncerners roll i världshandeln har tilltagit avsevärt under de senaste 
decennierna.  Allt eftersom finansiella marknader har avreglerats och restriktioner för 
utländskt ägande avskaffats så har ägandet blivit allt mer internationaliserat. Det spelar inte 
längre någon större roll var koncernen lokaliserar sin verksamhet. Koncerner som är 
internationellt verksamma väljer ofta att placera olika funktioner inom företagsgrupperna till 
platser som är mest lönsamma och effektiva för dess specifika verksamhet. Ett institut som 
heter, Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) upprättar bland annat statistik över 
internationella koncerner. Statistiken består bland annat av svenskägda företag med minst ett 
dotterbolag utomlands och utlandsägda företag i Sverige. För att ett företag skall klassas som 
utlandsägt måste en ägare utanför Sverige inneha mer än 50 % av aktiernas röstvärde. Alla 
företag utom finansiella företag som banker och försäkringsbolag innefattas av statistiken. De 
internationella företagen uppgick till 14 400 under år 2000, av dessa var cirka 9300 
svenskägda medan cirka 5100 var utlandsägda.1  
 
Varuexporten från Sverige under år 2001 uppgick till 797 miljarder kronor medan 
varuimporten uppgick till 667 miljarder kronor, enligt SCB: s årsbok från 2002. Eftersom 
världshandeln ökar och att cirka 60 % av handeln sker inom internationellt verkande 
koncerner så får företagens prissättning på varor och tjänster ett väsentligt genomslag på olika 
länders skatteunderlag. Det här faktumet har lett till att många länder tidigt uppmärksammat 
internprissättningsområdet och framhållit vikten av information och dokumentation från 
företagen gällande deras internprissättningspolicies. Länder vill kunna bedöma om företagens 
internprissättning stämmer med internationellt vedertagna principer.2    
 
Intresset i Sverige och övriga världen angående internprissättning har också ökat påtagligt 
under de senaste åren, framförallt från lagstiftarens sida. Detta kan bland annat ses i 
undersökningen Transfer Pricing 2001 Global Survey – Making Informed Decisions in 
Uncertain Times, där uppfattningar och trender om internprissättning i 22 länder redovisas, 
däribland Sverige. Totalt intervjuades 638 representanter på finans och skattedirektörsnivå 
inom moderbolag i multinationella koncerner. Det gjordes även 176 intervjuer med 
representanter på dotterbolagsnivå. Undersökningen visade att internprissättning är den 
viktigaste framtida skattefrågan och att Skatteverken i de olika länderna har ökat sitt intresse 
samt sina krav för internprissättningsfrågor.3 En annan anledning till att internprissättningen 

                                                           
1 RSV Rapport 2003:5, Skyldighet för internationellt verksamma företag att lämna uppgifter om internpriser  
2 Ibid 
3 Hall, M. & Persson, O, Global undersökning av multinationella företags internprissättning, 1/2002 
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kommer att bli ännu viktigare i framtiden är att världshandeln ökar stadigt och att som sagt 
cirka 60 procent av den svenska handeln sker inom multinationella koncerner.4  
 
Internprissättning har även uppmärksammats i media. Två kända fall som uppdagats har 
Volvo varit inblandade i. Under 90-talet betalde de två miljarder kronor för fakturahantering 
utförd utav en av sina anställda som arbetade i ett dotterbolag i Belgien. Under tio års tid 
placerades en procent av Volvos hela vinst i Belgien. På detta sätt försökte Volvo undgå att 
betala 800 miljoner kronor i skatt i Sverige. Det andra fallet var år 2003 då Volvo åkte på den 
största skattesmällen någonsin i Sverige. Volvo blev upptaxerad med 8,6 miljarder kronor för 
avdrag på royalties till moderbolaget Ford. Royalties är ersättning för ett företag för att de har 
låtit ett annat företag nyttja en tillgång som de äger rättigheterna till. Internprissättning är ett 
vanligt sätt att skatteplanera. Detta kan till exempel göras genom att en enhet lägger på ”lite 
extra” på sin faktura till en annan enhet inom koncernen. På detta sätt kan de flytta stora 
summor från ett högskatteland till ett land med låg skatt. SVT:s program dokument inifrån 
granskade år 2003 tolv utländska koncerner som har dotterbolag i Sverige och jämförde 
vinsten mellan de svenska och utländska koncernerna. De kom fram till att moderbolagen 
hade 6 procent i vinst medan de svenska dotterbolagen hade 1,5 procent i vinst.

5
 

 
 
1.2 Problemdiskussion  
 
En multinationell koncern består av ett antal olika enheter i olika länder där koncernen är 
verksam. Inom koncernen förekommer en mängd olika transaktioner mellan dessa enheter. 
Transaktionerna kan till exempel gälla försäljning av färdiga produkter eller tjänster inom 
koncernens olika enheter. En säljande enhet kan till exempel förses med produkter från en 
enhet i ett annat land. Det kan också gälla flöden av tjänster. När en koncern handlar externt, 
det vill säga med ett företag utanför koncernen finns det underlag för värdering i form av 
fakturor eller dylikt. Problematiken inom internprissättningen är att avgöra ett ”rättvist” värde 
vid intern handel, det vill säga vad den levererade enheten ska krediteras och den mottagande 
debiteras. För samtliga transaktioner måste ett internpris fastställas och detta görs med hjälp 
av ett antal olika vedertagna modeller som bland annat finns angivna i OECD:s (Organisation 
for Economic Co-operation and Development) riktlinjer. Detta internpris påverkar de 
inblandade enheternas resultatredovisning. När internpriset skall bestämmas måste även ett 
flertal olika faktorer beaktas. Dessvärre är det nästan omöjligt att kombinera alla olika 
faktorer i en och samma modell utan koncernen måste istället välja den modell som 
tillfredsställer dem bäst, vilket betyder att ingen modell idag är fullt effektiv.6 
 
I en multinationell koncern måste ständigt ekonomiska överväganden göras. Koncernens 
internprissättning skall inte bara beakta lönsamheten hos en enskild enhet utan det skall även 
beakta koncernen som helhet. För en multinationell koncern är det viktigare att maximera 
vinsten för hela koncernen än att maximera den enskilda enhetens vinst. Det är därför vanligt 
att internprissttningen används i syfte att optimera koncernens vinst som helhet, vilket innebär 
att beslut rörande internprissättningen ofta fattas centralt.7 Internprissättning kan även 
användas för att föra vinster från ett högskatteland till ett land med lägre skatt. 

                                                           
4 Lindström, A. & von Koch, N. Förslag till informations- och dokumentationsskyldighet för internprissättning, 
5/2003 
5 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=8222&a=229217 2005-10-20 
6 Arvidsson, R. Dolda vinstöverföringar, 1990, s. 15 ff 
7 Ibid. s.15 
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Vilka krav som kan ställas på multinationella koncerner att tillhandahålla information och 
dokumentation om koncernens internprissättning är och har varit besvärliga och viktiga 
frågor. Det är en avvägning mellan Skatteverkets berättigade intresse att få tillgång till 
tillräckligt med information från de skatteskyldiga för att kunna bedöma om 
internprissättningen överensstämmer med armlängdsprincipen. Det handlar också om att den 
skatteskyldige har ett intresse att inte behöva ägna tid åt dokumentation som inte är relevant 
ur skattesynpunkt. Alla dokumentationskrav innebär ett intrång i koncerners huvudsakliga 
verksamhet. I OECD:s riktlinjer syftar dokumentation till att ge en allmän vägledning för 
Skatteverkets avseende vilka krav de kan eller får ställa på den skattskyldige. Ett annat syfte 
är också att hjälpa de skattskyldiga att identifiera den information som är mest betydelsefull 
om koncerner vill påvisa att de använt sig av armlängdspriser.8 Svenska koncerner har kraftigt 
ökat sin prioritering av internprissättningsdokumentation. En av anledningarna till detta är att 
Skatteverket ökat prioriteten angående internprissättning och eftersom de kommer att införas 
nya dokumentationskrav i januari 2007.    
 
Vi anser med anledning av ovanstående diskussion och för att skapa en vägledning inom 
internprissättningsområdet att det vore intressant att belysa vilka olika aspekter 
multinationella koncerner tar hänsyn till i sin internprissättningspolicy. 
 
 
1.3 Syfte 
 
Då vi anser att internprissättningsområdet är under ständig utveckling och praxis och regler 
ständigt ändras är det viktigt att tydliggöra de aktuella problemen inom området. Tidigare 
forskning och litteratur tar upp till exempel en mängd olika modeller som kan användas, men 
vilka modeller används mestadels idag? Vi vill med denna uppsats redogöra för de aktuella 
problemen och tydliggöra praxis samt undersöka eventuella ändringar inom området. Därför 
är vår avsikt att belysa dessa fyra underpunkter.  
 
 

- Att undersöka om OECD:s riktlinjer är vedertagna hos de granskade koncernerna och 
beskriva vilka internprissättningsmodeller de använder sig av. 

 
- Att beskriva vilka effekter de undersökta koncernerna försöker uppnå med sin 

internprissättning.  
 

- Att undersöka vilken vikt skatteaspekten har för dessa koncerner vid sin 
internprissättning.  

 
- Att undersöka hur dessa koncerner dokumenterar sin interprissättning och vilka 

påföljder de nya dokumentationskraven kommer att få för dem. 
 

 

                                                           
8 Wiman B, Utvecklingen på internprissättningsområdet, 1997 
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1.4 Avgränsning 
 
Vi har valt att avgränsa oss till sex svenska multinationella koncerner som har sitt moderbolag 
i Sverige. Vår primära inriktning är internprissatta varor och vi kommer att endast kort belysa 
internprissatta tjänster.  
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2. METOD 
 
 
I denna del av uppsatsen redogör vi för hur vår undersökning genomförts. Vid val av metod 
måste de olika för- och nackdelarna vägas emot varandra. Det är aldrig så att den ena eller 
den andra metoden är den enda rätta, utan vi måste utifrån vår problemdiskussion hitta den 
metod som passar våra syften bäst. 
 
 
 
2.1 Metodansats 
 
Den här studien som har en beskrivande design med en kvalitativ ansats bygger på två olika 
angreppssätt. I början av empiridelen så arbetade vi deduktivt, alltså bevisande, för att se om 
vårt resultat går att finna i litteraturen. Sedan arbetade vi induktivt, det vill säga upptäckande, 
när vi analyserade och tolkade fram det nya som vi fått fram ur våra intervjuer.  
 
2.2 Datainsamling och arbetssätt  
 
Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning eftersom detta passar vår studie bäst, 
framförallt eftersom denna metod ger ett större utrymme åt fördjupning än vad en kvantitativ 
metod gör. Den passar oss bra eftersom den primärt har ett förstående syfte. Vi är inte 
inriktade på att skapa generella slutsatser, utan att få en djupare förståelse av det problem vi 
studerar.9  
 
Utgångsläget för kvalitativa undersökningar är bland annat studier av individer och deras 
livsvärld. Forskaren försöker till exempel sätta sig in i den undersöktes situation och se 
världen utifrån dennes perspektiv.10 Kvalitativa undersökningar är ofta tidskrävande eftersom 
de intervjuades berättelser transkriberas ordagrant och detta ger ett stort textmaterial.11 Det är 
därför viktigt att vi försöker förstå, beskriva och analysera helheter. Detta gjorde vi genom att 
först läsa igenom hela intervjutexten flera gånger för att få en känsla för vad hela intervjuerna 
handlade om. Därefter delade vi in texten i olika teman utifrån likheter och skillnader i texten 
mellan intervjuerna. Slutligen analyserade vi de olika temana i texten och relaterade samman 
dessa till den första analyserade helheten. Därefter fick de analyserade delarna och helheten 
namn i form av de teman som finns redovisade i resultatdelen.  
 
För datainsamlingen användes olika databaser för litteratursökning och Internet samt manuell 
litteratursökning vid bibliotek. De sökord som användes var transfer pricing, transfer pris, 
internpris och internprissättning. Vi läste igenom den insamlade datan, som bestod av artiklar 
och böcker, för att få en klar och tydlig bild över innebörden av internprissättning. Efter att vi 
läst, diskuterat och analyserat materialet valdes de relevanta delarna ut, vilka sedan skulle 
utgöra grunden för vår teoridel. 
 
Vi valde litteratur- och artikelstudier, personlig intervju och telefonintervjuer som modell för 
datainsamlingen. Våra intervjuer är genomförda enligt den halvstrukturerade intervjuformen. 

                                                           
9 Holme, I-M. & Solvang, B-K. Forskningsmetodik, 1997, s. 14 
10 Lundahl, U. & Skärvad, P-H. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999, s. 101 
11 Patel, R. & Davidson, B. Forskningsmetodikens grunder, 2003, s. 119 
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Detta innebär att vi har utgått från en intervjuguide som omfattar en rad teman med frågor 
utifrån vårt syfte med undersökningen. Utifrån dessa frågor har vi sedan anpassat frågorna 
efter de svar vi fått, för att göra intervjun så effektiv som möjligt. Vi försökte styra 
intervjuerna så att respondenten höll sig inom de olika frågeområdena som avsetts och att 
respondenten djupgående förklarat sina svar. Samma frågor ställdes till samtliga respondenter, 
detta för att lättare jämföra svaren dem emellan. Intervjuguiden skickades i förväg till 
respondenten, så att respondenten fick tid att förbereda sig och eventuellt se över något som 
kunde anses oklart. Under intervjuerna ställde vi på nytt frågorna från frågeformuläret och 
dokumenterade våra respondenters svar med bandspelare, förutom en intervju som vi inte fick 
tillåtelse att spela in. Valet att använda bandspelare gjordes för att informationen vi fick under 
intervjutillfället skulle kunna återspeglas på ett korrekt och likvärdigt sätt i empiridelen.  
 
Innan genomförandet av våra intervjuer förberedde vi oss genom att läsa och diskutera 
följande punkter. Detta för att vi samtidigt som vi ville inge trygghet och möjlighet för 
respondenterna att fritt få svara på de frågor som vi hade utifrån deras livsvärld så ville vi 
också vara goda lyssnare.12   
 
• Syftet med intervjun är att erhålla kvalitativa beskrivningar av respondentens livsvärld i 

avsikt att tolka deras mening. 
• Livsvärld. Temat för intervjun är respondentens livsvärld och dennes relation till den. 
• Meningen är att förstå innebörden av vad respondenten säger.  
• Det kvalitativa. Söka kvalitativ djup och tolkande kunskap, inte kvantitativ.   
• Det deskriptiva. Erhålla nyanserade beskrivningar av olika aspekter av den intervjuades 

livsvärld.  
• Det specifika. Söka specifika situationer och handlingar, inte allmänna åsikter. 
• Förutsättningsmedvetande. Visa öppenhet för nya och oväntade fenomen, istället för att 

vara låst. 
• Fokusering. Fokusera på bestämda teman, dock inte strängt strukturerad med 

standardiserade frågor eller helt ”icke-styrande”, utan just fokuserad. 
• Mångtydighet. Respondentens uttalanden är ibland mångtydiga och spegla motsägelser i 

den värld denne lever. 
• Förändring. En intervju kan leda till nya insikter och den intervjuade kan under intervjun 

förändra sin beskrivning av eller uppfattning om ett visst tema. 
• Känslighet. Intervjuer gjorda av olika intervjuare, som använder samma intervjuguide, 

kan ge olika resultat på grund av deras skiftande känslighet för kunskap om ämnet.  
• Mellanmänsklig situation. Den kunskap som erhålls i en intervju frambringas genom ett 

samspel mellan två människor. Intervjuaren och respondenten reagerar på varandra och 
påverkar varandra ömsesidigt.  

 
Sammanställningen av intervjuerna gjordes direkt efter intervjutillfället, detta på grund av att 
informationen fortfarande är färsk i minnet. Bandet spelades upp och vi dokumenterade 
ordagrant vad som sades. Sedan analyserades och sammanställdes materialet som låg till 
grund för empiristudien. Den intervjun där respondenten inte tillät oss att spela in så ställde en 
av oss frågorna och den andra antecknade vad som sades. Därefter analyserades och 
sammanställdes intervjumaterialet enligt ovanstående beskrivning.  
  

                                                           
12 Kvale, S. Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997, s. 34 ff 
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Vid valet av respondenter tog vi hänsyn till följande. Det var av största vikt att respondenterna 
skulle vara ytterst kompetenta och kunniga inom internprissättningsområdet samt att det var 
en svensk multinationell koncern med omfattande internhandel. Koncernen skulle också vara 
en tillverkande koncern eftersom internprissättning är mer relevant för tillverkande koncerner 
Varor är också det transaktionsslag som prissätts främst eftersom det normalt är fler parter 
inblandade när det sker en koncernintern transaktion gällande varor jämfört med tjänster.       
 
Eftersom vår studie berör ett känsligt ämne har det varit ett krav från respondenterna att få 
vara konfidentiella. Vi har därför garanterat dem det. Tack vare detta har de förhoppningsvis 
öppnat sig mer och varit mer frispråkiga. Respondenterna har också informerats om att de när 
som helst utan förklaring kan avbryta sitt deltagande i studien. Detta valde dock ingen att 
göra. 
 
Efter att ha bearbetat och sammanställt empiristudien blev det dags för oss att inleda arbetet 
med uppsatsens analys och slutsatser. Vår avsikt var att analysera och göra en jämförelse 
mellan den genomförda litteraturstudien med vad som framkommit i den empiriska studien. 
 
 
2.3 Granskning av vår studie 
 
Vid granskandet av vårt arbete är det viktigt att studien uppfyller dess syften och att det finns 
en röd tråd genom uppsatsen vilket framkommer i vår uppsats olika delar.  Det är också 
viktigt att kvaliteten på vår data är hög vilket framkommer genom att koncernernas 
internprissättning är väl beskrivna och att tydliga citat finns presenterade i empiridelen. 
Ytterligare beskrivning av kvaliteten på studiens genomförande bekräftas av studiens 
trovärdighet, den bestyrkta riktigheten och studiens överförbarhet. Trovärdigheten återspeglar 
trovärdigheten i det insamlade datamaterialet vilket stärks genom att bandspelare har använts 
för att exakt kunna transkribera respondentens ord. För att öka den bestyrka riktigheten av 
studien krävs att flera personer har bedömt relevansen av intervjuernas innehåll. Detta gjordes 
genom att vi var för sig läste och analyserade intervjuerna för att därefter jämföra resultaten 
och diskutera tills vi uppnådde konsensus. Med överförbarhet menas att resultatet av studien 
ska kunna förstås av personer som arbetar inom liknande områden och med liknade 
frågeställningar. Att våra resultat är överförbara till andra grupper har vi fått bekräftat när vi 
har berättat om resultaten av studien för företag som inte deltagit i studien.13 
 
 
    
 
 
 
 
 

                                                           
13 Polit, D. & Hungler, B. Nursing Research- Principles and Methods 6th Edition, 1999, s. 426 ff 
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3. GENOMGÅNG AV LITTERATUR OCH FORSKNING 
 
 
I detta kapitel beskrivs först olika syften med internprissättning. Vidare beskrivs OECD:s 
riktlinjer, olika modeller för att fastställa armlängdspriser och ansvaret för fastställandet av 
internpriser. Sedan redovisas olika effekter av internprissättningen och avslutningsvis 
dokumentationen.  
 
 
 
3.1 Syften med internprissättning 
 
När det levereras varor och tjänster mellan olika enheter inom en koncern uppkommer det 
problem, bland annat hur de koncerninterna transaktionerna skall värderas liksom hur dessa 
internpriser skall användas inom koncernen.14 Forskning har visat att decentralisering krävs 
för att internprissättning skall kunna användas.15 Anledningen till att koncerner är 
decentraliserade är att de olika enhetscheferna har en närhet till specifika marknader som 
koncernledningen inte själva har. Det gör att enhetscheferna snabbt kan ta till sig information 
om till exempel förändringar i priser på produkter som koncernen behöver i sin tillverkning 
och att de lättare kan effektivisera produktionen utan att ledningen ”lägger sig i”. 
Enhetscheferna har alltså möjlighet att till viss del bestämma över den egna enheten, de är 
autonoma. Detta motiv är så starkt att det ibland uppkommer situationer där det kan uppstå 
suboptimeringseffekter, det vill säga situationer där enheter använder modeller som är 
optimala för deras enhet men inte optimal för koncernen som helhet.16 Decentralisering kräver 
att kommunikationen inom koncernen är mycket bra för att på bästa sätt kunna få alla enheter 
att försöka uppnå koncernövergripande mål som är uppsatta.17 Decentralisering förknippas 
ofta starkt med divisionalisering men begreppen är inte synonyma. Decentralisering kan 
beskrivas som ”delegering av befogenheter att fatta beslut” och divisionalisering kan 
beskrivas som det första plus tillägget ”delegerat resultatansvar”. Sambandet är alltså starkt 
eftersom divisionalisering måste inbegripa decentralisering.18  Det finns ett antal olika teorier 
om hur man skall komma fram till det ”optimala internpriset”, det vill säga hur en 
decentraliserad organisation skall agera för att ”dra åt samma håll”.19 Gemensamt för dessa 
teorier är att internprissättningen används för att styra, motivera och bedöma resultatet hos de 
olika enheterna inom koncernen. Nedan följer en kortfattad förklaring av begreppen. 
 
 
3.1.1 Styrning 
 
Genom att internpriser tas in i olika kalkyler, till exempel produktkalkyler, 
investeringskalkyler, köpa/tillverka kalkyler och prissättningskalkyler så leder det till att de 
får en styrande verkan på de beslut som grundas på kalkylerna. Koncernledningen planerar 
ofta denna styrning men det är ändå vanligt att dessa styreffekter blir okända. Med detta 

                                                           
14 Arvidsson R, Dolda vinstöverföringar, 1990, s.25 
15 Merville, J & William Petty, J. Transfer Pricing for the multinational firm, 1978, s.935 
16 Ronen, J & McKinney, G, Transfer Pricing for Divisional Autonomy, 1970, s. 99 
17 Merville, J & William Petty, J. Transfer Pricing for the multinational firm, 1978, s.935 
18 Lantz B, Internprissättning i svenska börsnoterade bolag, 2002, s.6 
19 Merville, J & William Petty, J. Transfer Pricing for the multinational firm, 1978, s.935 
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menas att hur mycket ledningen än planerar kan det aldrig vara riktigt säkra på att deras 
styrning blir som de har tänkt sig.20    
 
 
3.1.2 Motivation 
 
Rättvis internprissättning bidrar till ökad motivation hos cheferna. Om den 
internprissättningsmodell koncernen använder sig av ses som rättvis kommer cheferna i högre 
grad vilja jobba för att maximera koncernen vinst.21 För att ett internprissättningssystem skall 
anses som rättvis skall systemet tillåta enheterna att verka självständigt samtidigt som de tar 
beslut som tillgodoser sina egna intressen vilket även måste vara det som också gynnar 
koncernen som helhet. Enheter måste alltså tillåtas att försöka nå individuellt uppsatta mål 
som samtidigt är mål som gynnar koncernen som helhet.22 Internprissättningen kan också ge 
en ökad kostnadsmedvetenhet när det gäller utnyttjande och förbrukning av koncernens 
resurser och det kan även stimulera till ett mer aktivt handlande.23 En 
internprissättningsmodell skall självklart också vara enkel att applicera och förstå.24  
 
 
3.1.3 Resultatbedömning 
 
Den interna resultatbedömningen används dels för att kontrollera prestationsflöden inom 
koncernen och dels för att beräkna det interna resultatet för levererande respektive 
mottagande enheter.25 Internprissättningen skall tillåta ledningen för koncernen att utvärdera 
de olika enheternas bidrag till hela koncernens vinst. 26 
 
 
3.2 OECD:s riktlinjer 
 
OECD (Organisation for Economic Co- operation and Development) främsta uppgift är att 
främja en positiv utveckling av världsekonomin med en fri handel över gränserna för att nå 
största möjliga ekonomiska tillväxt i medlemsstaterna. Hög integration råder ofta inom 
multinationella koncerners verksamheter och olikheter i olika länders skattesystem ökar 
risken för dubbelbeskattning. Detta för med sig att hinder uppstår för fri rörlighet av varor, 
tjänster och kapital över gränserna. OECD bedriver därför ett kontinuerligt arbete för att 
försöka få fram en viss samstämmighet mellan olika länders skattesystem. USA har varit 
starkt tongivande inom detta arbete.27 Ett led i detta arbete har varit att skapa ett regelverk att 
använda vid multinationella koncerners internprissättning.28 OECD har utformat ett antal 
riktlinjer (OECD:s guidelines). Avsikten med dessa riktlinjer är att försöka hjälpa både 
Skattemyndigheter och koncerner i olika stater att finna ömsesidigt tillfredsställande lösningar 
i internprissättningsfrågor. På detta sätt kan antalet konflikter mellan Skatteverket och 
koncerner reduceras, och dyrbara rättstvister undvikas. OECD:s medlemsstater, där Sverige 
                                                           
20 Arvidsson G, Internprissättning, 1972, s.19 
21 Lantz B, Internprissättning i svenska börsnoterade bolag, 2002, s.7 
22 Rashad Abdel-Khalik, A & Lusk, E, Transfer Pricing- A Synthesis, 1974, s.8-9 
23 Arvidsson G, Internprissättning, 1972, s.20 
24 Lantz B, Internprissättning i svenska börsnoterade bolag, 2002, s.8 
25 Ibid  
26 Ronen, J & McKinney, G, Transfer Pricing for Divisional Autonomy, 1970, s. 99 
27 RSV Rapport 2003:5, Skyldighet för internationellt verksamma företag att lämna uppgifter om internpriser  
28 Von Koch N, OECD:s nya riktlinjer för internprissättning ,1996 
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ingår, uppmanas att följa riktlinjerna i sin tillämpning av sin koncerninterna internprissättning. 
Koncernerna uppmanas också att följa OECD:s riktlinjer vid den skattemässiga utvärderingen 
av hur vida deras internprissättningspolicies överensstämmer med armlängdsprincipen, dock 
har nationell rätt företräde framför OECD:s riktlinjer.29  
 
Ett av OECD:s mål är att förhindra internationella skattekonflikter. Skattekonflikter mellan 
två olika länder kan leda till en eventuell dubbelbeskattning för koncernen. Detta kan i 
längden hindra gränsöverskridande handel. De nuvarande förfarandena för att lösa dessa 
konflikter har till största del varit bra, men vid komplexa fall mindre bra. Den 13 mars 2006 
höll OECD tillsammans med Business and Industry Advisory Committee to the OECD 
(BIAC) ett möte i Tokyo om att förbättra förfarandena för att lösa internationella 
skattekonflikter. De som deltog var bland annat skattechefer från stora multinationella 
koncerner, internationella skatteexperter, medlemmar från OECD och nyckelpersoner från 
OECD som enbart jobbar med dessa frågor.30  
 
Mötet fokuserades på två punkter:31 
 
1. Mutual Agreement Procedure (MAP):  
 
Denna metod är till för att lösa gränsöverskridande skattekonflikter och den har fungerat 
förhållandevis bra tidigare år. Men i och med att komplexiteten på området har ökat har både 
koncerner och regeringar föreslagit förbättringar. Bland annat gällande insynen i koncerners 
dokumentation och att hela processen skall bli effektivare samt inte ta så lång tid.  
 
2. Lösning på konflikten: 
 
Som ett tillägg till MAP föreslår OECD ett skiljeförfarande för de regeringar som inte kan 
komma överrens inom en skälig tid. Detta förslag tillhandahåller en obligatorisk lösning och 
ländernas olika skatteverk får då förfråga efter ett skiljeförfarande om fallet inte är löst inom 
två år. 
 
OECD:s skattekommitté har i många år försökt utveckla globalt accepterade skattenormer för 
att försöka förhindra eventuella skattekonflikter i förväg. En av deras hörnstenar är att 
utveckla samstämmighet gällande internationella skattepolicies. Skattekommittén är dock 
medveten om att i dagens snabbt förändrade företagsklimat så kommer det alltid att uppstå 
konflikter oavsett om en viss samstämmighet råder. Det är på grund av detta som 
skattekommittén har startat detta arbete med att försöka förbättra lösningar gällande 
gränsöverskridande skattekonflikter. De deltagande koncernerna och medlemmar från OECD 
var mycket positivt inställda till detta initiativ och de ser fram emot att nå en samstämmighet 
när det gäller lösandet av skattekonflikter. OECD:s skattekommitté har nu föreslagit att detta 
förslag ska antas och föras in i OECD:s Model Tax Convention, vilket ska underlätta 
skattekonflikter i framtiden.32   
 
  

                                                           
29 Von Koch N, OECD:s nya riktlinjer för internprissättning, 1996 
30 OECD, 13 mars 2006, OECD aims to improve international tax disputes mechanisms  
31 Ibid 
32 Ibid 
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3.2.1 Armlängdsprincipen 
 
Detta är en internationellt vedertagen beskattningsgrund för all internprissättningsverksamhet. 
Armlängdsprincipen finns reglerad i OECD:s Transfer Pricing Guidelines for Multinational 
Enterprises and Tax Administrations från 1995. Principen innebär att det skall avgöras om 
den internprissättning två närstående enheter tillämpar är densamma som skulle ha varit fallet 
om enheterna hade varit fristående från varandra. Det innebär att internprissättningen måste 
jämföras med den prissättning oberoende företag skulle ha tillämpat på den öppna marknaden. 
Ett åsidosättande av armlängdsprincipen regleras i svensk rätt i 14 kap 19§ 1st. IL.33 
Bestämmelsen kallas korrigeringsregeln och har följande lydelse:  
 
Om resultatet av en näringsverksamhet blir lägre till följd av att villkor avtalats som avviker 
från vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende näringsidkare, skall resultatet 
beräknas till det belopp som det skulle ha uppgått till om sådana villkor inte funnits. Detta 
gäller dock bara om  
 

1. den som på grund av avtalsvillkoren får ett högre resultat inte skall beskattas för detta 
i Sverige enligt bestämmelserna i denna lag eller på grund av ett skatteavtal, 

2. det finns sannolika skäl att anta att det finns en ekonomisk intressegemenskap mellan 
parterna, och 

3. det inte av omständigheterna framgår att villkoren kommit till av andra skäl än 
ekonomisk intressegemenskap 

 
Bestämmelsen gäller både näringsidkare som är hemmahörande i Sverige samt svenska 
juridiska personer. Regeln syftar till att förhindra överföringar av beskattningsbara inkomster 
mellan olika enheter inom multinationella koncerner som inte är skattskyldiga i Sverige. 
Denna regel är tillämplig när enheter genom internprissättning avtalat ekonomiska villkor som 
avviker från vad som skulle ha avtalats mellan två oberoende företag. Detta leder till att den 
inkomst som skulle ha beskattats i Sverige blir lägre än vad den annars skulle ha blivit på 
grund av dessa interna avtal.34 
 
Begreppet ekonomisk intressegemenskap definieras i 14 kap. 20 § IL som 
 

- en näringsidkare, direkt eller indirekt, deltar i ledningen eller övervakningen av en 
annan näringsidkares företag eller äger del i detta företags kapital, eller 

- samma personer, direkt eller indirekt, deltar i ledningen eller övervakningen av de 
båda företagen eller äger del i dessa företags kapital. 

 
En ekonomisk intressegemenskap kan följaktligen föreligga på ett direkt eller indirekt sätt 
genom antingen ägande (moder- och dotterbolag) eller genom kontroll (samma ägare i två 
olika aktiebolag utan ett koncernförhållande mellan bolagen).  Det finns inget speciellt krav 
om hur stor kapitalandelen måste vara vid ägande utan det räcker sannolikt med en mycket 
liten kapitalandel.35    
 

                                                           
33 Lindström, A. & von Koch, N. Förslag till informations- och dokumentationsskyldighet för internprissättning, 
2003 
34 Kammarrättens dom, Stockholm den 7 december 2004, mål nr 331-02.  
35 RSV Rapport 2003:5, Skyldighet för internationellt verksamma företag att lämna uppgifter om internpriser  
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En korrekt tillämpning av armlängdsprincipen motverkar till exempel att vinster mellan olika 
enheter inom multinationella koncerner överförs genom felaktig internprissättning.36 Enheter 
inom koncernen skall i skattemässigt hänseende handla med varandra som om de befann sig 
på armlängds avstånd. Om en enhet tar oskäligt mycket eller litet betalt är risken stor att de 
blir upptaxerad.37 
 
Det finns två huvudmetoder för en koncern att fördela sina inkomster. Den första är att 
betrakta koncernen som en enhet och fördela ut den totala inkomsten på de olika länderna 
med hjälp av bestämda kriterier, så kallad global formula apportionment. Den andra metoden 
heter separatmetoden och innebär att varje enhet i koncernen är ett självständigt subjekt. Detta  
är den metod som är vanligast och som också förespråkas av OECD. Den fördelar 
skatteunderlaget rättvist mellan länderna och anses skapa neutralitet för koncernen.38  
 
Vid tillämpningen av armlängdsprincipen bör koncernen bland annat ta med följande, enligt 
OECD:s riktlinjer, oavsett vilken modell de använder sig av:  
 
• Jämförbarhetsanalys: Armlängdsprincipen bygger på att villkoren i en koncernintern 

transaktion jämförs med en transaktion mellan oberoende parter. Om en jämförelse skall 
bli användbar måste dock vissa ekonomiskt betydelsefulla aspekter i de jämförbara 
transaktionerna vara tillräckligt jämförbara. Om det visar sig att dessa ekonomiska 
aspekter inte är tillräckligt jämförbara, det vill säga mellan den koncerninterna 
transaktionen och transaktionen mellan oberoende företag, så måste vissa justeringar göras 
för dessa skillnader som har avsevärd betydelse för det pris eller den avkastning som 
krävs av oberoende företag. Desto fler justeringar som krävs desto sämre blir 
jämförbarheten. Faktorer som påverkar jämförbarheten mellan transaktioner är bland 
annat varans eller tjänstens särdrag, kontraktsvillkor, ekonomiska omständigheter och 
affärsstrategier. Vid prisjämförelser mellan koncerninterna transaktioner och oberoende 
transaktioner anses likheter i varors eller tjänsters särdrag ha störst betydelse. De 
viktigaste särdragen för varor är till exempel dess form och utseende, kvalitet och 
tillförlitlighet och utbud och tillgänglighet. För tjänster är det dess inriktning och 
omfattning som är viktigt.39  

 
• Funktionsanalys: I OECD:s riktlinjer betonas vikten av att genomföra en funktionsanalys i 

samband med prövningen av armlängdsprincipen. Internprissättningen skall återspegla 
värdet på de olika funktioner som respektive enhet bidrar med i transaktionen. Det är ett 
stort antal funktioner att ta hänsyn till. Till exempel kan det röra sig om vilken enhet som 
tillverkar en produkt, hopsättning av produkten, inköp, finansiering, distribution, 
marknadsföring med mera. De viktigaste funktionerna som enheten utför skall fastställas. 
De tillgångar som används och vilken part som står för olika risker i transaktionen skall 
också beaktas. Att analysera kontraktsvillkor är också en del av funktionsanalysen. Om 
skriftliga avtal finns bör det analyseras om avtalsvillkoren uppfylls.40   

 

                                                           
36 Lindström, A. & von Koch, N, Förslag till informations- och dokumentationsskyldighet för internprissättning, 
2003 
37 Ibid 
38 Wiman B, Utvecklingen på internprissättningsområdet, 1997 
39 Von Koch N. OECD:s nya riktlinjer för internprissättning, 1996 
40 Wiman B. Utvecklingen på internprissättningsområdet, 1997 
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Internprissättning är dock ingen exakt vetenskap. Vid tillämpning av till exempel 
marknadsprismodellen kan flera olika priser satta på samma marknad av oberoende koncerner 
uppstå. En del forskare anser vidare att armlängdsprincipen inte utgår från förutsättningar i 
verkligheten. De menar att de flesta koncerner inte verkar i en omgivning där det finns full 
konkurrens, vilket märks i internprissättningen.41 OECD:s arbeten används ideligen av bland 
annat företag, skattemyndigheter och domstolar i utredningar och skatteprocesser. Förståelsen 
och kunskapen för den praktiska tillämpningen av armlängdsprincipen har därför ökat 
betydelsefullt. Tidigare kunde det till exempel råda tvivel om det fanns skyldighet för svenska 
företag att kräva betalning för koncerninterna tjänster som företag tillhandahållde ett utländskt 
närstående företag.42  
 
 
3.3 Modeller för att fastställa armlängdspriser 
 
I OECD:s riktlinjer tillhandahålls flera olika modeller för att fastställa armlängdspriset för 
varor och tjänster. Det finns ingen prioritetsordning mellan de olika modellerna. Det finns inte 
heller någon modell som passar för alla situationer men det går att välja en modell som ger ett 
mer rättvisande armlängdspris jämfört med andra modeller.43 För multinationella koncerner 
kan OECD acceptera att de använder sig av internprissättningsmodeller som inte finns 
angivna i deras riktlinjer, men enbart vid komplicerade fall. Även vid dessa fall är det mycket 
viktigt att internpriserna stämmer överens med armlängdsprincipen och koncernerna skall 
vara beredda att tillhandahålla dokumentation om hur armlängdspriset har fastställts.44 
Koncernerna bör använda sig av någon av de traditionella transaktionsbaserade modellerna, 
men riktlinjer anger också att de så kallade transaktionsbaserade vinstmodellerna vid speciella 
fall kan användas. Vilken eller vilka modell/er som koncernen skall använda sig av måste 
ställas mot bakgrund av vilken verksamhet de utövar och övriga förhållanden som kan 
påverka.45 Nedan beskrivs de traditionella transaktionsbaserade modellerna, 
transaktionsbaserade vinstmodeller och övriga modeller.  
 
 

                                                           
41 Von Koch N, OECD:s nya riktlinjer för internprissättning, 1996 
42 RSV Rapport 2003:5, Skyldighet för internationellt verksamma företag att lämna uppgifter om internpriser 
43 Wiman B. Utvecklingen på internprissättningsområde  ,1997 
44 Von Koch N. OECD:s nya riktlinjer för internprissättning, 1996 
45 RSV Rapport 2003:5, Skyldighet för internationellt verksamma företag att lämna uppgifter om internpriser 
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3.4 Traditionella transaktionsbaserade modeller 
 
I OECD:s riktlinjer framhålls det att det är de traditionella transaktionsbaserade modellerna 
som är de mest direkta modellerna för att fastställa ett armlängdspris. Dessa modeller är 
därför att föredra framför andra modeller. De traditionella transaktionsbaserade modellerna är 
marknadsprismodellen (the comparable uncontrolled price method eller CUP), 
återförsäljningsprismodellen (the resale price method) och kostnadsplusmodellen (the cost 
plus method).46 Av dessa modeller är marknadsprismodellen den mest direkta för att fastställa 
ett armlängdspris. Detta på grund av att vid användandet av denna modell handlar det om att 
hitta jämförbara transaktioner, speciellt när det gäller varutransaktioner. De två andra 
modellerna är indirekta modeller för att fastställa armlängdspriset. Vid användandet av dessa 
modeller ligger istället fokus på betydelsen av en funktionsanalys.47 
 
 
3.4.1 Marknadsprismodellen (CUP) 
 
Denna modell innebär att priser jämförs med identiska eller liknade produkter och tjänster 
som säljs av oberoende företag under jämförliga omständigheter på den öppna marknaden. 
Det oberoende företaget skall till exempel ha samma funktioner och risker som den 
närstående enheten. Justeringar av priset kan vara nödvändiga att göra på grund av vissa 
avvikelser som till exempel kvalitetsskillnader, försäljningsvillkor och andra 
marknadsvillkor.48 
 
OECD:s riktlinjer anger att det finns vissa svårigheter med marknadsprismodellen. Varorna 
och tjänsterna måste för det första vara likartade, vilket kan vara problematiskt att hitta, och 
det måste vara en ekonomiskt jämförbar situation. De ska ha sålts på marknader som är 
ekonomiskt jämförbara. Varorna måste också ha sålts på samma nivå i kedjan mellan 
tillverkare och slutkonsument. Trots svårigheterna med att göra rimligt korrekta justeringar 
anser OECD att modellen inte automatiskt skall överges till förmån för andra modeller 
eftersom modellen är den mest direkta modellen att använda för att fastställa ett 
armlängdspris. Stora ansträngningar bör göras av en koncern för att justera jämförd data så att 
modellen kan tillämpas.49  
 
 
3.4.2 Återförsäljningsprismodellen (the resale price method) 
 
Modellen är en indirekt modell för att utröna armlängdspriset mellan två närstående enheter, 
till exempel A och B.50 Modellen lämpar sig bäst när det sker handel mellan en tillverkade 
enhet och en distributionsenhet. Antag att till exempel enhet A tillverkar en produkt som säljs 
i ett annat land av en helägd enhet B. Enhet B har enbart begränsade funktioner för till 
exempel lager och marknadsföring. Enhet A har däremot hand om de mest mest väsentliga 
funktionerna och de huvudsakliga riskerna ligger på enhet A. Vid detta tillfälle kan 
återförsäljningsprismodellen vara lämplig och den går att använda om en jämförbar situation 
går att finna mellan två oberoende företag. Om ett oberoende distributionsföretag kan uppnå 
en bruttovinstmarginal på 15% under i övrigt likartade förutsättningar så kan denna 
                                                           
46 Von Koch N. OECD:s nya riktlinjer för internprissättning, 1996 
47 Wiman B. Utvecklingen på internprissättningsområdet, 1997 
48 Karlsson K. Riksskatteverkets rapport om internprissättning, 1990 
49 Von Koch N. OECD:s nya riktlinjer för internprissättning, 1996 
50 Wiman B. Utvecklingen på internprissättningsområdet, 1997 
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bruttomarginal vara en anvisning vid prissättningen mellan de närstående enheterna A och B. 
Enhet B bör alltså, vid en armlängds jämförelse, uppnå samma bruttovinstmarginal på 15%.51 
Denna bruttovinstmarginal skall motsvara det pålägg som återförsäljaren (B) måste ta ut för 
att täcka sina kostnader och göra en lämplig vinst.  
 
Denna modell fungerar bäst, enligt OECD:s riktlinjer, när återförsäljaren inte tillför något 
större värde till varan. Om återförsäljaren vidareförädlar varan eller tillför varan ett varumärke 
eller liknande anses modellen vara mindre bra. Bruttovinstmarginalen som skall användas kan 
antingen finnas hos samma återförsäljare som den använt i en helt oberoende transaktion, det 
vill säga där B både köper varan från en oberoende part och säljer den vidare till en oberoende 
part. Eller så kan en vinstmarginal tas från andra transaktioner mellan oberoende parter. Då är 
det mycket viktigt att bruttovinstmarginalen vid jämförelsetransaktionen är jämförbar med 
närståendetransaktionen.52 OECD konstaterar att det vanligen krävs färre justeringar vid 
användandet av denna modell än vid användandet av marknadsprismodellen.53 
 
 
3.4.3 Kostnadsplusmodellen (the cost plus method) 
 
Denna modell utgår från tillverkarens kostnader att producera en vara eller en tjänst för att 
sedan kunna bestämma priset vid försäljning till närstående köpare.54 Efter att dessa kostnader 
är fastställda läggs ett rimligt vinstpåslag på för att komma fram till det pris som den 
tillverkande enheten bör ta ut för att göra en rimlig vinst med hänsyn tagen till utförda 
funktioner och marknadssituationen. Det är detta pris som är armlängdspriset.55 Ett lämpligt 
jämförbart vinstpåslag som kan användas är det påslag som tillverkaren använt sig av i en 
oberoende transaktion eller ett påslag som använts av en annan producent i jämförbara 
oberoende transaktioner.56 Syftet är alltså att låta det säljande bolaget gå med vinst. Denna 
modell leder till att koncernintern handel uppmuntras eftersom det säljande bolaget inte 
behöver avstå från några vinstmöjligheter.57  
 
Nackdelen med automatiska vinstpåslag är att den skapar dålig motivation. För många 
vertikala påslag kan också medföra en felaktig bild av kostnaderna eftersom den till slut blir 
så hög att en produkt som är lönsam för koncernen till sist framstår som olönsam på grund av 
de olika vinstpåslagen.58 Denna modell anses bland annat passa bäst vid försäljning av 
halvfabrikat mellan närstående enheter, på långsiktiga köp- och försäljningsavtal eller vid 
tillhandahållandet av tjänster.59 Det behövs även göras justeringar vid användandet av denna 
modell, dock färre än vid marknadsprismodellen. Det finns vissa tillämpningssvårigheter och 
en del praktiska problem med denna modell, ett är till exempel att bestämma kostnadsbasen.60 
 
 

                                                           
51 Karlsson K. Riksskatteverkets rapport om internprissättning, 1990 
52 Wiman B. Utvecklingen på internprissättningsområdet, 1997 
53 Von Koch N. OECD:s nya riktlinjer för internprissättning, 1996 
54 Wiman B. Utvecklingen på internprissättningsområdet, 1997 
55 Von Koch N. OECD:s nya riktlinjer för internprissättning, 1996 
56 Wiman B., Utvecklingen på internprissättningsområdet, 1997 
57 Arvidsson R, Dolda vinstöverföringar, 1990, s.28 
58 Ibid 
59 Wiman B. Utvecklingen på internprissättningsområdet, 1997 
60 Von Koch N. OECD:s nya riktlinjer för internprissättning, 1996 
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3.5 Transaktionsbaserade vinstmodeller 
 
Ibland kan praktiska problem med att tillämpa de traditionella transaktionsbaserade 
modellerna uppkomma och det har OECD insett. Det anges därför i OECD:s riktlinjer att de 
transaktionbaserade vinstmodellerna kan användas för att fastställa armlängdspriset. Det finns 
två modeller, vinstfördelningsmodellen och nettomarginalmodellen. Dessa modeller utgår 
från vinsten vid närstående transaktioner och inte från priset. Det skall dock fastslås att OECD 
har en mycket restriktiv inställning till dessa två modeller. De är tänkta som en sista utväg i de 
mycket sällsynta fall när de traditionella transaktionsbaserade modellerna inte går att 
använda.61 
   
 
3.5.1 Vinstfördelningsmodellen 
 
I denna modell görs försök att eliminera påverkan på vinsten som uppkommer på grund av 
speciella koncerninterna villkor.62 Första steget är att försöka identifiera den vinst som skall 
delas mellan de närstående enheterna som medverkar i interntransaktionen. Därefter skall 
denna vinst fördelas på en ekonomiskt riktig grund mellan enheterna. Fördelningen av vinsten 
skall motsvara den fördelning som skulle skett om oberoende parter gjort transaktionen, det 
vill säga enligt armlängdsprincipen.63 En funktionsanalys används för att beräkna varje enhets 
bidrag till den vinst som skall fördelas.64  
 
En av fördelarna med denna modell är att det inte krävs några direkta jämförelsetransaktioner 
utan fördelningen bygger på de funktioner som respektive enhet bidrar med. Fakta från 
oberoende företag kan dock vara bra att finna vid värdering av funktionerna.65 
 
En nackdel är att samtliga närstående parter måste analyseras, vilket kan vara ett problem om 
de befinner sig i olika länder.66 
 
 
3.5.2 Nettomarginalmodellen 
 
Denna modell utgår från den nettovinstmarginal som uppstår i en närståendetransaktion i 
förhållande till en lämplig bas. Denna bas kan till exempel utgöras av kostnader, omsättning 
eller tillgångar. Ett exempel kan enkelt förklara modellen: Om en enhet har en försäljning på 
tio och kostnad sålda varor på ett då är bruttovinsten nio. Därefter reduceras bruttovinsten 
med fyra på grund av overhead- kostnader. Då återstår en rörelsevinst, nettovinst, på fem. I 
förhållande till omsättningen blir nettovinstmarginalen således femtio procent.67 En enhets 
nettovinstmarginal från en koncernintern transaktion bör i det ideala fallet fastställas med den 
nettovinstmarginal samma enhet hade fått om den handlat med ett externt företag. Om inte 
detta går får en nettovinstmarginal från en jämförbar oberoende transaktion hämtas men 
justeringar kan då behöva göras för att ta hänsyn till skillnader mellan 

                                                           
61 Wiman B. Utvecklingen på internprissättningsområdet, 1997 
62 Von Koch N. OECD:s nya riktlinjer för internprissättning, 1996 
63 Hall M. Transaktionsbaserade vinstmetoder, 1998 
64 Von Koch N. OECD:s nya riktlinjer för internprissättning, 1996 
65 Wiman B. Utvecklingen på internprissättningsområdet,.1997 
66 Ibid 
67 Ibid 
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närståendetransaktionen och jämförelsetransaktionen. 68 En fördel med modellen är att endast 
en part behöver analyseras, detta anses underlätta den praktiska tillämpningen. Att endast 
analysera en part innebär också en nackdel på grund av att det kan leda till en mindre 
tillförlitlig bestämning av armlängdspriset. Detta eftersom kunskap om den andra partens 
funktioner med mera kan ge en antydning om rimligheten i armlängdspriset.69 
 
3.6 Övriga modeller 
 
Det finns ett flertal andra modeller som är allmänt vedertagna enligt litteraturen och vi har 
därför valt att ta upp dem vi tycker är mest användbara enligt armlängdsprincipen. 
 
 
3.6.1 Uppskattat marknadspris 
 
Denna modell används när det inte finns någon identisk produkt på marknaden. Ett 
marknadspris kan då härledas från priset på liknande produkter. Detta innebär att trots att det 
saknas en etablerad extern marknad så tillåts enheterna agera som under konkurrens. På lång 
sikt ger denna modell relevant underlag för planering. Värderingen av enheterna blir något så 
när rättvis och objektiv, vilket i sin tur skapar motivation och uppmuntrar bägge parter till 
internhandel.70 
 
En nackdel med den modell är att det finns en risk för att tvister uppstår mellan enheterna på 
grund av de ibland uppskattar ett pris som gynnar dem själva och inte koncernen som helhet. 
Det är även svårt att uppskatta ett marknadspris.71   
 
3.6.2 Förhandlingsbaserade internpriser 
 
Den modell är till för att skapa en koncernintern marknad där enheterna tillåts agera 
självständigt mot varandra. Syftet är att de inblandade enheterna skall förhandla fram åtgärder 
som är gynnsamma för koncernen som helhet. Modellen är mycket användbar när ofullständig 
konkurrens råder.72 
 
För att fullständigt konkurrenskraftiga internpriser skall åstadkommas via förhandlingar är det 
bra om dessa tre villkor är uppfyllda:73 
 
1. Priserna för alla transaktioner mellan enheterna ska bestämmas genom bilaterala 

förhandlingar. 
2. Förhandlarna skall ha tillgång till full information om alternativa marknader, och om 

marknadspriser. 
3.   Köparen och säljaren får fritt använda externa alternativ. 
 
Denna modell är praktisk om de koncerninterna prestationerna är få och sällan 
förekommande. Bägge enheterna kan påverka priset vilket leder till att de ser till koncernens 

                                                           
68 Von Koch N. OECD:s nya riktlinjer för internprissättning, 1996 
69 Wiman B. Utvecklingen på internprissättningsområdet, 1997 
70 Arvidsson R, Dolda vinstöverföringar,1990, s.30 
71Ibid 
72 Ibid 
73 Lantz B, Internprissättning med effektiva incitament, 2000, s.48 
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bästa eftersom samförstånd skapas.74 En annan fördel är att parterna får fullt ansvar för det 
egna ekonomiska resultatet och att parterna sätter priserna själva och inte av 
koncernledningen.75 
 
Det finns också ett antal nackdelar med modellen, bland annat att det alltid finns en risk till att 
samverkan förhindras mellan enheterna.76 Vidare finns det en risk för förvanskning av 
information mellan enheterna.77 Förhandlingarna skäl också dyrbar tid och det krävs ändå ofta 
ingripanden från koncernledningen.78 
 
 
3.6.3 Avräkning till självkostnad  
 
Detta är en kostnadsbaserad modell. Tanken med denna modell är att mottagande enhet inte 
gratis ska få utnyttja vad andra enheter levererat. De ska inte heller behöva betala mer än 
kostnaden eftersom det rör sig om en intern leverans. Motivet med självkostnadsmodellen är 
att leverantören får sina kostnader täckta. Detta på grund av att alla kostnader förs vidare till 
nästkommande steg, leverantören gör dock ingen vinst. Några nämnvärda fördelar är bland 
annat att modellen minskar behovet av förhandlingar, självkostnaden visar vilken kostnad 
följande led måste kunna bära för att den ska ge vinst och att självkostnaden ofta ger ett 
intryck av att vara ett ”objektivt värde”.79  
 
Nackdelar med modellen är bland annat att priset inte ger uttryck för den relevanta kostnaden 
vid beslut om volymförändringar, vidareförädling och externa inköp/försäljningar. Den ger ett 
inkorrekt beslutsunderlag, framförallt på kort sikt. Andra nackdelar är att det ofta uppstår 
konflikter om kostnader och volymer samt att det är svårt att beräkna varje enhets bidrag till 
totalresultatet.80  
 
 
3.6.4 Avräkning till standardkostnad 
 
Denna modell innebär att basen för kostnaderna hålls oförändrade under en viss period oavsett 
om det uppstår kostnadsfluktuationer hos leverantören. Huvudmotiven är att undvika alltför 
varierande internpriser eftersom detta kan vara missledande om priset svänger snabbare än 
besluten kan ändras. Det andra motivet är att skapa en norm för att kunna mäta leverantörens 
faktiska kostnader. Fördelarna med att använda sig av standardpris är att modellen är relativt 
enkel att använda och lätt att förstå. En annan fördel är att fasta priser underlättar planeringen 
hos mottagaren.81  
 
Det som talar mot denna modell är att det finns en risk att det uppstår konflikter rörande pris 
och kvalitet och standardisering gentemot specialutförande. Standardpris kan även ge en 
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80 Ibid 
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felaktig bild av de verkliga kostnaderna om koncernen inte uppmärksammar eventuella 
avvikelser från standard.82 
 
 
3.7 Ansvaret för fastställandet av internpriser 
 
Hur ett internpris fastställs kan fördelas på olika sätt inom en koncern. Om kostnadsbaserade 
internpriser används så fastställs dessa oftast av koncernledningen med hjälp av olika 
kostnadskalkyler. När marknadsprisbaserad internprissättning används finns det ofta 
information om aktuella marknadspriser att erhålla både från interna och externa källor. Det är 
oftast säljbolagen som sätter dessa priser. Koncernledningen kan dock kallas in om det 
föreligger någon oenighet mellan transfererande enheter eller om det saknas lättillgängliga 
marknadspriser. Vid både marknads- och kostnadsbaserade internpriser kan inslag av 
förhandling förekomma. När det gäller internationella transaktioner fastställs internpriset 
normalt på central nivå hos moderbolaget. Detta gäller i allmänhet alla multinationella 
koncerner, oavsett koncernens nationalitet.83  
 
 
3.8 Effekter av internprissättning 
 
För att en koncern skall ha ett väl fungerande internprissättningssystem måste enhetscheferna 
handla så att de tillgodoser sina egna intressen, vilket även måste vara det som är bäst för 
koncernen som helhet. Detta är lättare sagt än gjort eftersom ett handlande som är optimalt för 
en enhets resultat kanske inte alltid är optimalt för koncernens resultat som helhet.84 Det är 
därför viktigt att målkongruens mellan olika enheter råder vid bestämmandet av val av 
internprissättningsmodell. Med målkongruens menas att specifika koncernövergripande mål 
följs av alla enhetscheferna.85 Ett problem som kan uppstå är om en enhet kan handla till ett 
lägre pris hos en extern leverantör än inom koncernen. Koncernledningen kan då genom 
tydliga riktlinjer bestämma hur de olika enheterna ska handla, att de till exempel ska handla 
inom koncernen även om detta är dyrare än hos externa företag. Det är därför viktigt att en 
koncern har bestämda riktlinjer för hur enheter skall styras för att de skall se till hela 
koncernens bästa och på så vis maximera koncernens vinst. Det finns alltid en risk att det 
uppstår olika målkonflikter inom koncernen.86  
 
En koncernledning kan också använda sig av internprisstyrning beroende av vad de vill gynna 
för tillfället. Genom att till exempel sätta ett lägre pris så kan intern efterfrågan stimuleras och 
genom högre kan den begränsas. Detta fungerar bara om köparna är prismedvetna och har 
valfrihet. På detta sätt kan koncernledningen styra lokala beslut om till exempel 
produktionsvolym, marknadssatsningar och så vidare utan att direkt ingripa i den operativa 
verksamheten. I detta avseende är olika internpriser olika lämpade för att bidra till önskad 
styreffekt.87 Internprissättning kan även användas för att styra hur koncernens finansiella 
struktur skall se ut. Ett exempel på detta kan till exempel vara om ledningen uppfattar att det 
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83 Arvidsson R, Dolda Vinstöverföringar, 1990, s.31 
84 Lantz B, Internprissättning i svenska börsnoterade bolag, 2002, s.7 
85 Merville, J & William Petty, J. Transfer Pricing for the multinational firm, 1978, s.936-937 
86 Lantz B, Internprissättning i svenska börsnoterade bolag, 2002, s.7 
87 Samuelson, L. Controllerhanboken, 2004, s. 312 
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är stora osäkerheter i ett land där koncernen har en enhet. Det kan till exempel handla om en 
hög inflationstakt, valutadevalvering, expropriation och så vidare. Ledningens viktigaste 
uppgift blir då att skydda enhetens tillgångar mot dessa risker och med hjälp av 
internprissättningen finns då ett av de minst iögonfallande sätten att flytta tillgångar från just 
det landet. Samma metod kan självklart användas för att flytta tillgångar till en enhet i ett land 
där situationen är klart bättre än den nuvarande.88  
 
En felaktig internprissättning kan göra så att en rättvisande bild inte uppnås av de olika 
enheterna. Felaktig internprissättning är ett sätt för en multinationell koncern att skatteplanera 
eftersom de då kan flytta vinster från ett högskatteland till ett land med låg skatt. Om till 
exempel en enhet i ett högskatteland betalar ett för högt pris på en vara eller tjänst som utförts 
av en enhet i ett land med låg skatt förs felaktigt ett för stort belopp över till landet med lägre 
skatt. På detta sätt uppstår ett felaktigt resultat av de olika enheterna och en rättvisande bild 
uppnås inte. Skatteverket kan då angripa avtal där avtalsvillkoren gällande 
internprissättningen inte anses förenliga med vad som skulle ha avtalats mellan två oberoende 
företag.89 Skatteaspekten är kanske den viktigaste aspekten att ta hänsyn till vid 
bestämmandet av vilken internprissättningsmodell som skall användas. Eftersom 
skattelagstiftningen skiljer sig åt från land till land så finns alltså möjligheten för en koncern 
att ”planera” var de vill realisera sina vinster. Multinationella koncerner fäster stor vikt vid 
denna aspekt och undersökningar har visat att alla multinationella koncerner har avdelningar 
som enbart arbetar med att undersöka utländska skattelagar. Det skall dock påpekas att om 
alltför många vinster tas ut i länder med låg skatt med den enda uppenbara anledningen att 
minska koncernens totala skatt, så kan det leda till att motivationen hos enhetscheferna 
kraftigt skadas.90 Anledningen till detta kan till exempel vara att deras löner till viss del 
baseras på deras enhets resultat. Det är då mycket viktigt att det finns klara direktiv från 
koncernledningen om att koncernens bästa som helhet måste gå före deras individuella och 
enhetens bästa.91   
 
 
3.9 Dokumentation  
 
I en remiss som Regeringen överlämnade till lagrådet i början av 2006 föreslås införandet av 
dokumentationskrav för multinationella koncerner. Målet med detta förslag är att försöka 
skapa klarare regler kring internprissättning, samtidigt som det eventuellt harmoniserar 
skattebaserna med Sveriges större handelspartners.92 Ett annat syfte är att underlätta 
granskningen av internprissättning. Det har varit på gång under en längre tid att införa dessa 
regler, men det har dock blivit lite försenat. Nu väntas dock lagen träda ikraft den 1 januari 
2007 i Sverige.93 Dessa regler är redan införda i ett flertal länder såsom bland annat 
Storbritannien, Tyskland, USA, Frankrike, Danmark, Nederländerna, Polen och Portugal.94  
 
Dokumentationskrav är en viktig fråga i många av EU:s länder. I exempelvis Tyskland 
riskerar företagen skattetillägg på upp till en miljon euro om de saknar dokumentation som 

                                                           
88 Merville, J & William Petty, J. Transfer Pricing for the multinational firm, 1978, s.939 
89 www.ad.se/aa/aa.php?xSHOWDOCUMENT=6478066&xTILLBAKA=1&zold 2005-09-13  
90 Merville, J & William Petty, J. Transfer Pricing for the multinational firm, 1978, s.936-937 
91 Rashad Abdel-Khalik, A & Lusk, E, Transfer Pricing- A Synthesis, 1974, s.9 
92 http://www.ey.com/global/Content.nsf/Sweden/Pressmeddelande 2006-05-20 
93 http://www.pwc.com/extweb/ncevents.nsf/docid/35576168137E4B9F8025711D00453ADF 2006-05-20 
94 http://www.ey.com/global/Content.nsf/Sweden/Pressmeddelande 2006-05-20 
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styrker att deras internprissättning är korrekt ur ett skatteperspektiv. Både Spanien och 
Tjeckien har under 2006 sagt att de avser införa formella dokumentationskrav.95 
 
I Sverige har det tidigare bara funnits krav i samband med en skatterevision. Då har 
Skatteverket haft rätt till att få ta del av den information som använts för att se om 
armlängdsprincipen tillämpats, dock till en rimlig kostnad.96 Koncernen bör vid en sådan 
skatterevision, enligt riktlinjerna, kunna hänvisa till skriftligt material som kan tjäna som 
dokumentation över de ansträngningar som gjorts för att se till att armlängdsprincipen följts. 
Det är viktigt att underlaget för de interna transaktionerna tas fram på ett tidigt stadium, därför 
att det innebär att mindre resurser behöver läggas på att försöka rekonstruera tidigare 
händelseförlopp. Detta skulle gynna samtliga parter vid en eventuell skatterevision eftersom 
det skulle spara dyrbar tid och minska kostnaderna. Dokumentationen om gränsöverskridande 
internaffärer bör därför ske fortlöpande under verksamhetsåret så att den finns att ta fram vid 
en revision. Stora koncerner med omfattande och komplicerad internhandel får räkna med en 
motsvarande dokumentation medan mindre och medelstora företag kan begränsa sin 
dokumentation till de relativt fåtaliga transaktionerna.97    
 
Enligt OECD ska koncerner bestämma internpriset för en viss transaktion med hjälp av 
armlängdsprincipen, baserad på den information som fanns tillgänglig vid transaktionens 
genomförande.98 Koncerner bör till exempel ha utrett ifall uppgifter om jämförbara 
transaktioner finns tillgängliga. De bör även undersöka om villkor som använts tidigare vid 
fastställanden av internpriser har ändrats så att de inte går att använda längre vid 
bestämmandet av det löpande årets internpris.99 De måste alltså avgöra, innan transaktionen 
genomförs, om den är marknadsmässig. OECD anser att internprissättningen bör ske med 
samma affärssed som präglar koncerners övriga affärsbeslut. Detta innebär till exempel att 
koncerner upprättar en internprissättningspolicy där en motivering till vald modell ingår.100 
 
Dessa frågor bör dokumentationen bland annat svara på:101 
 
• Vilka enheter är involverade i transaktionen i fråga?  
• Vilka funktioner som utövas inom respektive koncern? 
• Huruvida information finns om oberoende koncerner som bedriver liknande affärer och 

transaktioner? 
 
Enligt OECD ligger bevisbördan hos Skatteverket för att påvisa att internprissättningen har 
avvikit från armlängdsprincipen. Det finns dock länder där bevisbördan ligger hos koncernen, 
vilket inte är orimligt att så också blir fallet i Sverige. Skatteverket anser att de sanktioner som 
i allmänhet gäller inom inkomstskatteområdet, till exempel förseningsavgift, skattetillägg och 
skönstaxering enligt taxeringslagen bör gälla vid brister i informations- och 
dokumentationsskyldigheten.102  
 
                                                           
95 http://www.ey.com/global/Content.nsf/Sweden/Pressmeddelande 2006-05-20 
96 Von Koch N. OECD:s nya riktlinjer för internprissättning, 1996 
97 RSV Rapport 2003:5, Skyldighet för internationellt verksamma företag att lämna uppgifter om internpriser 
98 http://www.Skatteverket.se 2005-10-17 
99 RSV Rapport 2003:5, Skyldighet för internationellt verksamma företag att lämna uppgifter om internpriser 
100 http://www.Skatteverket.se 2005-10-17 
101 Ibid 
102 Lindström, A. & von Koch, N. Förslag till informations- och dokumentationsskyldighet för 
internprissättning, 2003 
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Om en koncern blir föremål för en skatterevision är det inte bara skattebeloppen som kan vara 
avsevärda utan även utrednings- och processkostnaderna kan bli mycket höga. Därför är det 
viktigt för koncernerna att de har en genomarbetat och hållbar koncernövergripande 
internprissättningspolicy som står sig både i Sverige och internationellt.103 
 
 
 

                                                           
103 Karlsson, K. Svensk Skattetidning, 7/1990  
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4. EMPIRISK FÖRANKRING OCH ANALYS 
 
 
I detta kapitel redogörs för empiristudien och våra analyser. Vår undersökning omfattar sex 
multinationella koncerner. Respondenterna valdes mot bakgrund av att de skulle vara ytterst 
kompetenta och kunniga inom internprissättningsområdet samt att koncernen skulle vara en 
multinationell koncern med omfattande internhandel. Koncernen skulle också vara ett 
tillverkande koncern. Vi har delat in detta kapitel i olika teman för att uppfylla vårt syfte. 
 
 
 
4.1 Internprissättningsmodeller 
 
Samtliga av våra respondenter använder sig av internprissättning både när det gäller varor och 
tjänster. Varor är dock det transaktionsslag som prissätts främst eftersom det normalt är fler 
parter inblandade när det sker en koncernintern transaktion gällande varor jämfört med 
tjänster. Vi har valt att endast kort belysa tjänster. 
 
Våra undersökta koncerner har en omsättning från 63 till 132 miljarder kronor. De har från 
39 000 till 85 000 anställda och samtliga koncerner verkar på en global marknad.       
 
4.1.1 Använda modeller vid internprissättning av varor  
 
Koncern 1 
 
Denna koncern har en koncernövergripande internprissättningspolicy. Det är dock ett ständigt 
pågående jobb att implementera denna policy i deras olika enheter. Det är respondentens 
uppgift att försöka knäcka dessa principiella frågor och se till att likartade principer existerar 
inom alla produktområden. De baserar sin internprissättning på OECD:s riktlinjer och 
internprissättningen styrs centralt från skatteavdelningen.  
 
”Om vi följer OECD:s riktlinjer så minskar risken att stöta på problem. Det vill säga, om vi 
kommer i konflikt, vilket vi ofta gör så har vi bättre på fötterna”.   
 
Deras grundtanke är att de utgår från ett CUP, eftersom det finns etablerade marknadspriser 
på deras produkter och de anser att det är lätt att jämföra sig med omvärlden. Så här beskriver 
de sin internprissättning. Deras försäljningsenhet ska ha en viss marginal, en armlängds 
marginal. Sen ska centrallagret i mitten av kedjan ha en marginal som motsvarar de funktioner 
och risker som de utsätter sig för. Restposterna hamnar hos produktionsenheten där forskning 
och utveckling i allmänhet ligger och där huvuddelen av riskerna finns. Om säljenheterna och 
centrallagret har fastställda marginaler så blir det inget över. 
 
När det gäller standardprodukter uppger de, som sagt, att de använder sig till största del av 
CUP. Däremot har de också produkter i sitt sortiment som är anpassade efter kundens 
speciella önskemål. Då använder koncernen sig av kostnadsbaserade modeller eftersom det 
inte finns några externa marknadspriser att hålla sig till. De härleder ett internpris från 
tillverknings- och produktionskostnaderna. De använder sig även av funktions- och 
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riskanalyser inom respektive produktområde som är anpassade efter det specifika 
produktområdet. Detta ska ligga till grund för internprissättningen.  
 
Koncern 2 
 
Koncernen har en koncernövergripande internprissättningspolicy när det gäller 
internprissättningen. De använder sig av the cost plus method. Koncernen använder sig inte av 
CUP. Detta eftersom de anser att det inte finns något externt marknadspris på deras produkter. 
De menar att det finns liknade tillverkare på marknaden med det är inget som säger att det 
finns identiska produkter på marknaden. The cost plus method innebär att de använder sig av 
ett garanterat pris, med detta menas tillverkningskostnaden plus ett skäligt pålägg. De har 
använt sig av the cost plus method i cirka 20 år. Modellen innebär att varje marknad köper 
sina produkter affärsmässigt för tillverkningskostad. De följer OECD:s riktlinjer och 
internprissättningen styrs centralt från skatteavdelningen.  
 
”Gällande val av internprissättningsmodeller så fattar jag dessa beslut. Jag pratar med 
andra, men i grunden så är det skattegruppen och jag inom vår koncern”.  
 
 
Koncern 3 
 
Vid val av internprissättningsmodeller är det viktigt för denna koncern att modellen är en 
reflektion av den risk och ansvar enheten har. De modeller de använder sig av är the cost plus 
method och the resale minus method. The resale minus method tolkar vi som en intern 
benämning och variant av återförsäljningsprismodellen (the resale price method). Koncernens 
modell, the resale minus method, tar utgångspunkt i det externa säljpriset och sedan räknar de 
av därifrån. CUP används bara om det finns ett jämförbart pris på en vara eller tjänst som 
utförs under samma förutsättningar som med en tredje part. Det är dock väldigt sällan denna 
modell används på grund av svårigheten att hitta sådana typer av transaktioner på koncernens 
varor och tjänster. Detta är enligt koncernen ett resultat av hur den är strukturerad. Även de 
följer OECD:s riktlinjer. Denna koncern fattar sina beslut gällande 
internprissättningsmodeller i samråd med sina affärsdrivande enheter. De tar framförallt 
hänsyn till två faktorer som måste kombineras. Dessa är att modellerna ska gå att 
implementera i praktiken och att det är försvarbart ur ett OECD perspektiv. De har på 
koncernnivå en central skattefunktion som ansvarar för internprissättningen och sedan har de 
olika affärssektorer ute i olika länder. Skattefunktionen arbetar tillsammans med de olika 
affärssektorerna för att säkerställa att internprissättningsmodellerna är i linje med de legala 
kraven samt den specifika enhetens verksamhet.  De arbetar även centralt med 
koncernövergripande internprissättningspolicys tillsammans med de olika enheterna så att de 
får rätt struktur i varje land.  
 
”Vi fattar beslut gällande modeller i projekt tillsammans med externa konsultbyråer och 
anledningen till det är att vi inte har resurser nog att arbeta med internprissättnings 
dokumentering internt. Det tar rätt mycket tid”. 
 
Vid val av modell genomför de alltid en funktionsanalys, där de tar hänsyn till parternas 
ansvarsområden och risker. Denna funktionsanalys genomförs vanligen i samband med 
externa konsultbyråer för att därigenom få en oberoende parts syn på verksamheten. Så här 
kan deras funktionsanalys se ut. Först granskar de internprissättningsansvariga vad en specifik 
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enhet gör, vad den har för ansvar och om den har ansvar för inköp och så vidare. Analysen 
omfattar alla olika typer av funktioner som de kan ha inom koncernen. Efter det granskas alla 
enheter som är inblandade i transaktionen och så dokumenteras vad den tillverkade enheten 
har för ansvar, vilket ansvar den säljande enheten har och så vidare.  
 
 
Koncern 4 
 
Koncernen använder sig av CUP. De använder sig av denna modell i alla situationer om det är 
möjligt.  
 
”Det är, enligt OECD, den modell man bör använda i första hand. Den bygger på 
affärsmässiga relationer. Finns det ett tillgängligt CUP, så tillämpar vi i regel det”. 
 
En nackdel med CUP är att eftersom det är en affärsmässig grund så blir det ingen 
skatteoptimering som leder till lägre kostnader för koncernen, men samtidigt så minskar 
riskerna. Detta kan också leda till att vinster placeras i länder med högre skatt. Det positiva är 
att det inte blir något problem ur skattesynpunkt. Det finns ett försvar vid en eventuell 
skatterevision, nämligen ett jämförbart pris på den externa marknaden. Detta gör i sin tur att 
det blir svårt för Skatteverket att ifrågasätta deras internprissättning. De har en 
koncernövergripande internprissättningspolicy som alla enheter följer, OECD:s riktlinjer 
tillämpas och de styr sin internprissättning centralt.  
 
 
Koncern 5 
 
Vid internprissättning av varor använder sig denna koncern av antingen the cost plus method 
eller CUP beroende på vilka produkter det handlar om. Det primära är att inte ha en koppling 
mellan internpriset och pris till slutkund. De vill hålla uppe priset mot slutkund och hålla 
tillverkningskostnaden så låg som möjligt. De vill kunna förändra internpriset oberoende från 
det pris de säljer till i slutändan. Samtidigt så vill de inte heller att internpriset skall baseras på 
tillverkningskostnaden. De är frikopplade från varandra så att de inte ska få ett genomslag 
genom hela kedjan om förändringar görs någonstans. Beroende på vilken typ av produkt så 
används olika beräkningsparametrar, dock används alltid slutkundspriset som utgångsvärde 
för att sätta upp en master internprissättningslista. Denna koncernövergripande 
internprissättningslista gäller för alla enheter som ett grundpris och sedan läggs en 
marknadsrabatt på detta grundpris. Därför är det inte samma internprissättning mot alla 
enheter i hela världen, till exempel är internprissättningen olika i Tyskland och England, men 
grundpriset är alltså lika. Internprissättningen styrs centralt och det finns centralt utpekade 
personer som enbart jobbar med koncernens internprissättning. De följer OECD:s riktlinjer.  
 
 
Koncern 6 
 
Denna koncern använder sig av kostnadsbaserade modeller, framförallt the cost plus method. 
Anledningen till att de använder sig av kostnadsbaserade modeller är att de vill ha en 
fullständig kontroll på sina kostnader. Med detta menar de vad en produkt kostar att ta fram, 
med för- och efterkalkyl. De använder sig inte av marknadsbaserade modeller. Detta eftersom 
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det då blir svårt att hålla koll på sina egna marginaler om internpriset sätts efter priset på den 
externa marknaden.  
 
”Egentligen så är internprissättning inget mer än vanlig försäljning”. 
 
Priset får dock inte vara lägre till en intern enhet än vad det är på den externa marknaden. Sen 
måste de självklart också följa de lagar och regler som gäller i de olika länderna. Koncernen 
följer OECD:s riktlinjer och de har en koncernövergripande internprissättningspolicy. Dessa 
riktlinjer är vägledande i koncernens synsätt och så följer de deras interna 
redovisningsmanual. Internprissättningen styrs centralt. Om någon enhet behöver hjälp med 
sin internprissättning så använder de sig först och främst av den interna 
redovisningsmanualen. Behöver de sedan ytterligare hjälp kontaktar de skatteavdelningen.  
 
 
4.1.2 Analys 
 
Vårt resultat visar att alla de undersökta koncernerna har någon form av koncernövergripande 
policy. Vår undersökning visar också att internprissättningen styrs centralt via 
skatteavdelningen eller av personer som enbart arbetar med internprissättning. De 
övergripande besluten måste fattas centralt i syfte att maximera koncernens totala vinst medan 
resterande beslut måste fattas ute på de olika enheterna. Detta på grund av det administrativa 
arbetet skulle bli alldeles för omfattande vilket i sin tur leder till att besluten tar för lång tid. 
Vi anser att det tackvare detta är lättare att få alla inom koncernen att arbeta tillsammans och 
styra enheterna i rätt riktning ur koncerns synvinkel som helhet. På så sätt uppstår inte lika lätt 
målkonflikter på grund av att de olika enheterna arbetar olika och på grund av deras 
resultatkrav. En nackdel med att centralisera är att de inte kan fatta lika effektiva beslut som 
på lokal nivå. Detta eftersom de ofta inte har lika bra information om de lokala förhållandena. 
En annan nackdel som kan uppstå är att cheferna på de olika enheterna inte blir lika 
motiverade på grund av att de inte känner lika stor delaktighet i olika beslut och att eventuell 
resultatbaserad bonus uteblir. Eftersom att internpriser tas in i olika kalkyler så är det 
anmärkningsvärt att de undersökta koncernerna inte uppger att de använder sig av 
verksamhetsstyrning i form av olika köp- och prissättningskalkyler mera när de eventuellt 
försöker planera och styra vinsterna till lågskatteländer.    
 
Tidigare forskning har visat att decentralisering krävs för att internprissättning skall fungera 
optimalt. Detta stämmer inte riktigt överrens med vår studie. Vi anser att internprissättningen 
som sagt måste fattas centralt. Det är för mycket att ta hänsyn till vid gränsöverskridande 
internprissättning såsom till exempel olika omvärldsfaktorer. För att decentralisering ska råda 
inom en koncern anser vi att kommunikationen mellan enheterna och koncernledningen måste 
vara oklanderlig och att ett väl fungerande informationssystem måste finnas. Annars blir det 
svårt för koncernledningen att få en överblick över hela verksamheten i tid och ingripa om 
problem uppstår.   
 
Vårt resultat visar att de undersökta koncernerna använder sig främst av de traditionella 
transaktionsbaserade modellerna istället för de transaktionsbaserade vinstmodellerna och 
övriga modeller, vilket stämmer överens med OECD:s riktlinjer. Detta anser vi beror på att 
det är lättast, vid användandet av dessa modeller, att följa armlängdsprincipen. De modeller 
som framförallt används av koncernerna i vår undersökning är marknadspris- (CUP) och 
kostnadsplusmodellen (the cost plus method). Enligt teorin och tidigare studier är just dessa 
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också de vanligast förekommande i praktiken. Detta anser vi beror på att koncerner idag följer 
till största del OECD riktlinjer där de traditionella transaktionsbaserade modellerna 
förespråkas framför de andra modellerna.  
 
Vår analys och tolkning av de koncerner som inte använder sig av CUP är att många av de 
andra modellerna är enklare att använda. Det är inte lika många faktorer att ta hänsyn till. Det 
är ofta väldigt svårt att hitta ett jämförbart pris vid användandet av CUP och det är inte alltid 
detta går att finna heller. Enligt teorin ska varorna och tjänsterna vara likartade och det måste 
vara en ekonomiskt jämförbar situation. CUP är dock den modell som i första hand ska väljas 
eftersom den är den mest direkta modellen att använda för att fastställa ett armlängdspris. Det 
är också svårare vid användandet av CUP att sätta ett felaktigt internpris. Vi anser att de 
koncerner som inte alls använder CUP inte gör tillräckligt stora ansträngningar för att försöka 
använda denna modell. De väljer förmodligen andra modeller för att de då enklare kan 
planera, styra och kontrollera sin internprissättning. 
 
Att de transaktionsbaserade vinstmodellerna och övriga modellerna inte används, enligt vårt 
resultat, har enligt oss att göra med att dessa endast används vid ett fåtal tillfällen på speciella 
produkter. Tidigare forskning visar att den förhandlingsbaserade modellen är den vanligast 
förekommande när de traditionella transaktionsbaserade modellerna inte används.  
 
Vi anser att det skulle vara bättre för alla inblandade parter om det fanns färre antal modeller 
att välja på, eftersom det skulle förenkla processen för koncernerna och förenkla granskningen 
för Skatteverket. Vi är medvetna om att det idag inte finns någon optimal modell som 
tillgodoser allas behov och att det är många faktorer att ta hänsyn till för att genomföra detta. 
Det är inte realistiskt att i framtiden tro att det kommer att finnas en modell som tillgodoser 
alla behov utan det är alldeles för många parametrar att ta hänsyn till. 
 
 
4.1.3 Använda modeller vid internprissättning av tjänster 
 
På tjänster använder sig en av koncernerna av en modell som heter the cost sharing method. 
Den innebär att de deltagande enheterna i olika länder betalar sin del av den totala kostnaden 
enligt en speciell nyckel. När det gäller tjänsterna så ser de inte att till exempel FoU är en 
vinstdrivande verksamhet. Det ses som en resurs som samlas centralt och som alla enheter 
inom koncernen kommer att ha och få nytta av. Därmed ska alla enheter vara med att dela på 
kostnaden. Då används inte the cost plus method utan kostnaden fördelas jämnt mellan 
enheterna eftersom de inte är ute efter att tjäna några pengar på FoU. The cost sharing method 
ersatte en royalty baserad modell för cirka 10 år sedan.  
 
En annan respondent säger att internprissättning av tjänster har blivit viktigare än tidigare. 
Detta eftersom att tidigare debiterades tjänsten i priset för produkten, men då kunde 
koncernen senare konstatera att tjänsteflödet avvek mer och mer från produktflödet. Detta 
eftersom tjänsterna utfördes åt enheter som har egen produktion, de köper alltså ingen produkt 
och då blev det fel internprissättning. Detta var anledningen till att ett nytt system infördes där 
tjänsterna debiterades separat. Vissa problem uppstod dock när det nya systemet infördes. Det 
var bland annat svårt att få det accepterat hos vissa besvärliga enheter. Det krävdes mycket 
arbete att gå från teori till att få det att fungera i verkligheten. Det finns även andra typer av 
tjänstetransaktioner, bland annat finansiella tjänster som är relativt centraliserade och 
internprissättning av immateriella tillgångar. Det förekommer till exempel att en enhet ställer 
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tekniskt kunnande och patent till förfogande för andra enheter att använda i sin produktion. 
Detta förekommer mer och mer i och med att enheter integreras och produkter flyttas. Av den 
anledningen ska den som utnyttjar teknologin också betala för den. Så gör ett oberoende 
företag och det är ledstjärnan hur man skall agera enligt OECD:s riktlinjer.  
 
 
4.1.4 Analys 
 
Cost sharing method en modell som innebär att enheterna betalar sin del av den totala 
kostnaden. Anledningen till att de använder sig av en sådan modell tror vi är därför att det kan 
vara svårt att noggrant bestämma utnyttjandet av tjänsterna. Då fördelar de istället ut 
kostnaderna på de enheter som varit involverade i utnyttjandet av tjänsterna. Den nyckel 
koncernen använder sig av vid fördelningen av kostnaderna är mycket viktig eftersom den 
måste stämma överens med armlängdsprincipen.  
 
Den andra koncernen använder sig istället av ett system där tjänsterna debiteras separat. Vi 
tror att anledningen till att de använder sig av en annan typ av system kan vara att de har 
andra typer av tjänster som troligen är enklare att identifiera. Detta leder i sin tur till att de just 
kan fakturera tjänsterna separat för sig. Vi tycker att denna koncern skulle göra som den andra 
koncernen, det vill säga fördela kostnader via någon nyckel, alltså att hitta en relevant nyckel 
för olika typer av tjänster. Annars kommer de att bli ett oerhört stort administrativt arbete 
eftersom de då måste ta reda på vad varenda människa sysslar med.  
 
 
4.2 Effekter av internprissättning 
 
Koncern 1 
 
Denna koncern upplever att deras modeller används som styreffekter, vilket de anser är ett 
störande element men att de försöker att undvika detta.  
 
”Vi har gått mot att undvika att enheterna har individuella bonussystem utan bonus ges 
istället utifrån koncernen som helhet”. 
 
Detta ledde till problem eftersom cheferna såg mer till sin enhet än koncernen som helhet. 
Därför försöker de nu undvika att de olika enheterna har individuella bonussystem och 
försöker istället skapa bonussystem baserade på koncernen som helhet. Detta har dock inte 
skett helt friktionsfritt utan det har kostat en hel del i tid och pengar. De anser att det är svårt 
att få de olika enheterna att arbeta för koncernens bästa.  
 
Koncernen poängterar också att det är viktigt att uppnå en rättvisande bild av 
internprissättningen mellan de olika enheterna. De försöker tillämpa ett mer koncerntänkande. 
Koncernen försöker följa lönsamheten för olika produkter så att de ser hela kedjan. Då har det 
mindre betydelse var de tjänar pengarna, det är helheten som är det viktiga. Det är då svårt att 
bedöma om en viss enhet går bra eller dåligt utifrån resultatet. Försäljningsenheten ska 
normalt tjäna vad liknande företag tjänar på en extern marknad och det försöker de sätta 
internpriset efter. Eftersom detta är kärnan i OECD:s riktlinjer, att fungera som oberoende 
parter. Detta gör att om de till exempel har en enhet i Tyskland där avkastningskravet är tre 
procent och en enhet i Italien där avkastningskravet är sju procent och de sedan sätter 



 MULTINATIONELLA KONCERNERS INTERNPRISSÄTTNINGSPOLICIES 
 

   30

interpriset därefter så kan de inte säga att Italien går mycket bättre än Tyskland. Koncernen 
måste hela tiden se till hela kedjan. 
 
 
Koncern 2 
 
Koncernen säger att de inte har några problem med att få enheterna att arbeta för koncernens 
bästa eftersom de är garanterade att få köpa produkterna till tillverkningskostnad. Det uppstår 
då inga konflikter mellan den säljande och den köpande enheten. Enheterna styrs i princip av 
ett nollresultat plus ett vinstpålägg. Det uppstår vidare inga konflikter mellan köpare och 
säljare på samma sätt som det kan uppstå om marknadspriser används där det lätt uppstår 
suboptimerings effekter. Respondenten anger att resultatbedömningen blir rättvisande för 
olika enheter, det spelar ingen roll vilket land enhet ligger. Respondenten upplever inte att de 
använder sig av styreffekter.  
 
 
Koncern 3 
 
Denna respondent anger att de använder sig av styreffekter, framförallt ur ett skattemässigt 
perspektiv. Därför säger respondenten att det är viktigt att det görs på ett korrekt sätt så att 
koncernen inte ligger illa till vid en skatterevision. Koncernen har därför frikopplat sin 
internprissättning. De ser mer på en integrerad basis hur det ser ut för hela koncernen istället 
för att se till varje enhet för sig så att målkonflikter undviks. Anledningen till att risken för 
målkonflikt kan uppstå är att om person A i landet A vill göra på ett visst sätt och det matchar 
inte vad personen B i landet B säger. Det kan då uppstå diskussioner mellan länderna. Detta 
kanske inte alltid sker mot bakgrund av de legala kraven utan att det istället sker för att en 
enhet har ett egenintresse i något. Detta gör att det ofta uppstår målkonflikter som inte gynnar 
koncernens bästa som helhet. För att göra internprissättningen fristående så har koncernen 
bland annat plockat bort bonussystemen. De är i alla fall inte relaterad till internpriset. För att 
uppnå en rättvisande bild av de olika enheterna inom koncernen så måste bland annat 
resultatet vara en reflektion av den risk och det ansvar enheten har. 
 
 
Koncern 4 
 
Denna respondent upplever inga styreffekter alls. De använder inga verktyg utan 
internprissättningen baseras på ett affärsmässigt pris.  
 
”Vi skulle i teorin kunna utnyttja internprissättning för att styra vinster, men det gör inte 
vi”.  
 
Av den orsaken så blir det ingen skatteoptimering för dem, men samtidigt så minimeras 
riskerna. Denna respondent upplever inte heller några problem med att få de olika enheterna 
att arbeta för koncernens bästa eftersom de har koncernövergripande policys och riktlinjer 
som de följer och därför uppstår inga problem. De anser att deras interprissättning utifrån 
affärsmässiga grunder ger en rättvisande resultatbedömning av deras olika enheter.   
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Koncern 5 
 
”Vi styr indirekt resultatet för våra enheter. Det är en form av skatteplanering och vi vill 
styra vinsterna där det är så fördelaktigt som möjligt för koncernen. Det är en av de 
viktigaste aspekterna med internprissättning”.   
 
För att säkerställa att koncernen arbetar som helhet och inte enhet för enhet så har de 
controllers som granskar de olika enheterna. De granskar bland annat vad de har för olika 
marginaler och justerar interpriset därefter och det görs en kontinuerlig uppföljning. Tidigare 
så hade enheterna ett resultatansvar där bonus baserades på enhetens eventuella vinst. Det 
uppstod då problem med att enheterna såg till sitt eget bästa och inte koncernens bästa som 
helhet, därför gjordes systemet om. Detta har även gjort att målkonflikter lättare undviks inom 
koncernen. En annan effekt av internprissättningen som kan uppstå är att enheterna inte alltid 
skall köpa sin produkt till lägsta pris utan att de skall köpa från den rätta enheten inom 
koncernen. Om det till exempel finns en komponent som ingår i två olika produkter och som 
kan köpas av två olika enheter så skall de köpa av rätt enhet och nödvändigtvis inte av den 
som är billigast. Om det uppstår en konflikt av denna anledning så riskeras 
interprissättningsfaktorerna att förändras inför nästkommande period. Den enhet som har ett 
dyrare internpris får då kanske sänka sina marginaler och på så vis förändras kundens 
inköpsbeteende. Då finns risken att det av felaktiga skäl blir en för låg marginal för den 
enheten.    
 
 
Koncern 6  
 
Denna respondent säger att internprissättningen mycket handlar om skatteplanering. De vill 
styra sina vinster till länder med låg skatt. Denna respondent säger också att det teoretiskt 
alltid finns en risk att det uppstår målkonflikter. Detta eftersom koncernen använder sig av 
lokal bonus baserad på enhetens resultat. Då finns risken att ledningen på en enhet blir 
egoistiska och tänker mer på sig själva än för koncernen som helhet. Detta är dock inte så 
vanligt i det stora inom denna koncern, men det är omöjligt att undvika denna teoretiska 
hypotes med tanke på bonussystemet.   
 
 
4.2.1 Analys 
 
Vår undersökning visar att det kan vara svårt att få de olika enheterna att arbeta för 
koncernens bästa. En anledning till att detta är svårt att uppnå är till exempel om en enhet som 
ligger i Tyskland har tre procent som avkastningskrav medan en annan enhet i Italien har sju 
procent. Detta kan leda till att en enhet känner sig missgynnad trots att de i stort sett gör ett 
liknade arbete. Det är därför svårt att bedöma om en enhet går bra utifrån att endast analysera 
resultatet eftersom koncernledningen har bestämt deras avkastningskrav. Koncernledningen 
kanske har satt höga avkastningskrav på en enhet i ett land med låg skatt och ett lägre 
avkastningskrav på en enhet i ett högskatteland. En anledning till att det gör detta är förenklat 
förklarat med att de sätter lägre avkastningskrav i länder med höga skattsatser för att slippa 
skatta bort en för stor del av vinsten och vice versa i länder med låg skatt.  
 
Enligt teorin är det viktigt att målkongruens råder mellan olika enheter för att få koncernen 
som helhet att jobba åt samma håll. Vi anser att det är väldigt viktigt att sätta upp 
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gemensamma mål, både för koncernen som helhet och de olika enheterna. Dessa mål måste 
vara väldigt tydliga för alla inblandade parter då det i extrema fall innebär att vissa enheter 
måste acceptera ett lägre resultat för att gynna koncernen som helhet, vilket inte ger en 
rättvisande bild av enheternas resultat. Vi anser att multinationella koncerner borde satsa mera 
på bonussystem som är baserade på koncernen som helhet istället för att ha individuella 
bonussystem för de olika enheterna. Detta anser vi skulle minska målkonflikter och på sikt 
öka resultatet för koncernen som helhet. 
 
Eftersom våra intervjuade koncerner styr sin internprissättning centralt anser vi att en 
oundviklig effekt av detta är olika styreffekter. Det kan vara svårt att i förväg veta vilka 
styreffekter som kommer att uppstå, men de koncerner som säger att de inte upplever några 
styreffekter alls talar troligtvis inte sanning. Koncernledningen vill maximera koncernens 
totala vinst vilket de gör bland annat genom att styra, samordna och kontrollera enheterna. Ett 
exempel på en planerad styreffekt är att koncernledningen styr finansiella tillgångar från ett 
land där det råder politisk osäkerhet till ett mer stabilt politiskt land. Andra orsaker kan till 
exempel vara skatteskillnader, inflation och valutadevalvering med mera. En oplanerad 
styreffekt kan till exempel vara att vissa enheter känner sig missgynnade på grund av den 
planerade styreffekten, det vill säga att dessa enheter kanske får ett sämre resultat än vad de i 
verkligheten borde få. Detta kan leda till att samordningsproblem uppstår och det kan därför 
bli svårt att få dessa enheter att arbeta för koncernens bästa som helhet. 
 
 
4.3 Skatteaspekter 
 
 
Koncern 1 
 
Denna koncern säger att om de följer OECD:s  riktlinjer så minskar risken att stöta på 
problem. Det vill säga, om de kommer i konflikt vilket de säger att de ofta gör, så är det 
lättare att försvara sig vid en eventuell skatterevision. Eftersom internprissättningen är en 
skattefråga och det innebär skatterisker så minskar riskerna om lagar och regler följs. Denna 
respondent anser även att risken för dubbelbeskattning är mycket stor, men att det numera 
finns internationella överenskommelser och att förhandlingar sker mellan respektive lands 
finansdepartement. Respondenten säger vidare att de inte kan utnyttja systemet för att skicka 
vinsterna till länder som har lägre skatt än Sverige. Detta beror på att Skatteverket har ökat 
sina resurser avsevärt på detta område för att kontrollera koncerners internprissättning. En 
annan viktigt faktor är att deras internprissättning ska maximera koncernens totala vinst.  
 
 
Koncern 2 
 
En av de viktigaste faktorerna med internprissättning enligt denna koncern är att tillfredsställa 
Skatteverket samtidigt som de vill maximera koncernens totala vinst. Grundinställningen för 
denna koncern är att de ska betala skatt där pengarna tjänas in.  
 
”Det spelar ingen större roll för oss var vi betalar skatt. Det är klart det är skillnad att 
betala 18 procent i Ungern eller 39 procent i Tyskland, men det är inte så att vi försöker 
med hjälp av internprissättningsmodeller att flytta vinster från ett högskatteland till ett land 



 MULTINATIONELLA KONCERNERS INTERNPRISSÄTTNINGSPOLICIES 
 

   33

med lägre skatt. Det viktigaste, hur konstigt det än låter för oss, är att se till att vi bara blir 
beskattade en gång för våra inkomster. Det är grundtemat”. 
 
Koncernen har aldrig förlorat en skatterevision inom det här området på de senaste 20 åren. 
Men respondenten poängterar att de naturligtvis kommer att göra detta i framtiden.  
 
 
Koncern 3 
 
Denna koncern anger att internprissättningen är en viktig skattefråga framförallt vad gäller 
skatteplanering. Om internprissättningen används för att flytta vinster mellan olika enheter för 
att sänka hela koncernens skattekostnad, så måste vissa faktorer vara kartlagda. Vinsterna kan 
inte flyttas utan att det finns ett rationellt skäl. Respondenten menar vidare att om de gör 
förändringar så måste det följa deras affärsstrategi annars ger det väldigt konstiga signaler. 
Det svåra är att allt koncernen gör måste vara försvarbart, vilket också kommer att bli ännu 
svårare i framtiden. Grundtanken är trots allt att internprissättningen ska reflektera den 
affärsmässiga grunden och att den ska maximera koncernens totala vinst.  
 
 
Koncern 4 
 
Denna respondent uppger att motivet med deras internprissättning är att den skall bygga på 
affärsmässiga grunder som inte är styrda av skatteskäl. De väljer inte modell utifrån 
skatteperspektiv utan väljer den modell som är bäst ur deras affärsmässiga synvinkel.  
 
 
Koncern 5 och 6 
 
Dessa två koncerner anser att internprissättningen är en form av skatteplanering och att de vill 
lägga vinsten där det är så fördelaktigt som möjligt för dem.  
 
 
4.3.1 Analys 
 
Vi anser det som självklart att våra respondenter säger att det är mycket viktigt att följa de 
lagar och regler som gäller i de länder där de är verksamma. Vi tror dock att samtliga 
intervjuade koncerner tänjer på gränserna så mycket det går. Framförallt när det handlar om 
att flytta vinster till länder med lägre skatt och att inte fullt ut följa dokumentationsreglerna. 
Det är den uppfattningen vi fått när vi genomfört våra intervjuer och vi anser även att detta 
har att göra med att hur marknadsläget ser ut idag. Tendensen de senaste åren är att mer och 
mer av koncerners verksamhet läggs ut i länder med lägre kostnader och skatt.    
 
När koncernerna inte följer dokumentationsreglerna fullt ut försvårar det arbetet för 
Skatteverket vid eventuella skatterevisioner. Det är vanligt att det uppstår tvister mellan 
multinationella koncerner och Skatteverket. Det har även på senare år varit hög prioritet av 
internprissättningsfrågor vid skatterevisioner. Det är därför viktigt för koncernerna att de har 
en genomarbetat och hållbar koncernövergripande internprissättningspolicy som står sig både 
i Sverige och internationellt. De kan annars vid en eventuell skatterevision få stora 
upptaxeringar och det kan även bli stora utrednings- och processkostnader för koncernen. De 
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nya dokumentationsreglerna kommer att underlätta för Skatteverket i framtiden. Vi anser att 
det är positivt att Skatteverket har ökat sina resurser inom detta område. På så sätt skyddar 
Sverige sin skattebas och koncernerna måste se till att de följer lagar och regler till ett hundra 
procent. Vi tror att koncernerna alltid varit steget före, vilket de fortfarande förmodligen är, 
men på grund av att Skatteverket ökat sin prioritet och ökat sina resurser i ämnet så blir det 
svårare för multinationella koncerner att skatteplanera.     
 
En koncern säger att de inte kan flytta vinster utan ett rationellt skäl och att deras 
internprissättning måste vara försvarbar samt att internprissättningen ska maximera 
koncernens totala vinst. Detta anser vi talar sitt tydliga språk. Kan de maximera koncernens 
totala vinst så gör de nästan vad som helst för att uppnå detta. Även om inte alla våra 
respondenter anger att det är viktigt att maximera koncernens totala vinst så anser vi att det 
kanske är den viktigaste faktorn vid internprissättning. Detta är också enligt teorin och många 
andra genomförda undersökningar en viktig faktor. 
 
En av våra koncerner säger att internprissättningen inte är en viktig skattefråga. Detta ter sig 
helt onaturligt och strider mot grundfilosofin, att en affärsdrivande verksamhet ska sträva efter 
att uppnå ett så bra resultat som möjligt och det är mycket svårt att uppnå om de inte lägger 
ner stor vikt på skattefrågor. Det är naturligt att skatteplanera inom de legala ramarna så att 
vinsten blir så hög som möjligt för koncernen som helhet. 
 
 
4.4 Dokumentation 
 
Koncern 1 
 
Denna koncern arbetar med hur de skall uppfylla dokumentationskraven. De har anställt 
personal som enbart arbetar med detta. De tittar också på att utveckla deras olika IT-stöd som 
kan underlätta hanteringen av dokumentationen, så att det bland annat blir enklare att hålla 
koll på alla koncerninterna transaktioner. De uppger att detta kommer att leda till ökade 
kostnader för dem. De måste till exempel ta in utomstående konsulter eftersom området är 
under utveckling, efterfrågan är större än utbudet på konsulter vilket gör att de passar på att ta 
bra betalt.  
 
”Det är en mycket omfattande dokumentation om internprissättning som kommer att 
införas. Sverige måste försöka följa utvecklingen, de vill försvara sin skattebas så att säga. 
Alla kämpar om samma kaka på något sätt”. 
 
Det är en stor ekonomisk fråga och det kommer att blir mer och mer jobb. De anser att 
dokumentationskraven måste hållas inom en rimlig kostnad. Dokumentationen är ofta en bra 
investering, men det är viktigt att hitta rätt nivå. Hamnar de i svårigheter är de enorma pengar 
det handlar om, bötessummorna kan bli väldigt stora. De ser dokumentationen som en slags 
försäkringspremie. Det är en resursfråga som handlar om hur mycket jobb som de skall lägga 
ned på detta område. Resurserna ökar inom detta område och de försöker organisera sig 
internt genom att till exempel tillsätta fler interprisansvariga.  
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Koncern 2 
 
I denna koncern dokumenterar enheterna enskilt med hjälp av den koncernövergripande 
policyn. De använder sig av ett datasystem för dokumentationen där de lätt kan ta fram 
kalkyler för tillverkningskostnaden för olika enheter. Det är de olika enheternas ansvar att 
kalkylerna är korrekta och att dokumentationen följer deras policy. Detta gör att de kan vara 
tämligen säkra på att dokumentationen för varje enhet är korrekt.  
 
I och med att de nya dokumentationskraven träder i kraft så blir denna koncern tvungen att 
dokumentera utförligare. Denna dokumentationsprocess pågår för denna koncern även i andra 
länder i Europa. Anledningen till de ökade dokumentationskraven i Europa är att Skatteverken 
i de olika länderna vill ha bättre insyn i koncernerna och i Sverige har regelverket varit ganska 
oklart gällande internprissättning. Detta kommer att leda till ökade kostnader för koncernen 
och de tror att de inte kommer att hinna uppfylla alla de nya kraven omedelbart.  
 
”Ska vi underhålla ett sådant system och det är i femtio länders så blir det ohållbart dyrt. 
Utan vi får ha basen, cirka sjuttio till åttio procent klart. Sedan får vi komplimentera resten 
den dag då vi får en skatterevision och de frågar efter information”.   
 
Denna koncern har inte haft några större problem vad det gäller dubbelbeskattning. Mycket 
beroende av att de redan idag, till största del, följer dokumentationskraven och att de då 
kunnat påvisa att det behandlat alla enheter olika länder lika. Det har varit väldigt värdefullt 
för dem att kunna visa deras dokumentation för Skatteverket. Då kan Skatteverket ha en åsikt 
om den specifika modellen som används, men det viktiga är att de inte tror att koncernen 
försöker lura dem.   
 
 
Koncern 3 
 
Koncernen har internprissättningsdokumentation för sina affärssektorer. De bygger upp 
dokumentation för den internprisstruktur som de har för just den affärssektorn. Där tittar de 
bland annat på hur hela industrin ser ut i stort. Sen tittar de på hela koncernen, vad den har för 
roll och funktion i just den industrin. Efter det tittar de på vad de specifika enheterna har för 
roll inom koncernen. De arbetar sig hela tiden nedåt och på så sätt får de en väldigt bra 
dokumentation över vad de olika enheterna gör och varför. Koncernen har redan tidigare haft 
skatterevisioner, trots att Sverige inte ännu infört dokumentationskraven.  
 
”Vid en skatterevision får vi först och främst en skriftlig förfrågan. Skatteverket vill 
vanligtvis att vi förklarar hur vi prissätter våra varor internt och frågar även vanligtvis om 
det finns avtal som stödjer transaktionen”.  
 
De måste alltid kunna visa att deras internprissättning är försvarbar. De har redan haft krav på 
sig från andra länder där de har sin verksamhet att dokumentationen skall följa OECD:s 
riktlinjer och därför har de redan dokumentation uppbyggd sedan 1997. Dessa nya krav gör 
alltså ingen skillnad för koncernen ifråga. Självklart har även de kostnader förenad med 
dokumentationen, men det är ingenting som har ändrats i och med att Sverige inför 
dokumentationskrav.  
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Koncern 4 
 
Denna koncern arbetar på en koncernövergripande dokumentationspolicy som ska följa 
OECD:s riktlinjer och de nya kraven. Den kallas TP Documentation Management. Där 
beskriver de hur de skall upprätta dokumentationen så att den blir enhetlig. Alla länder 
kommer ha någon form av bas där de bland annat beskriver vilka transaktioner, funktioner 
och risker samt vilken internprissättningsmodell som används. Det skall även ingå en 
verksamhetsbeskrivning för koncernen och de olika enheterna. Sen får de se hur långt denna 
koncernövergripande policy räcker i respektive land. Om dokumentationen inte räcker för ett 
visst land så får de komplettera med mer uppgifter. Det kommer att leda till ökade kostnader 
för koncernen eftersom det blir ett sådant omfattande arbete med dokumentationen.   
 
 
Koncern 5 
 
Denna koncern har dokumentationen systemmässigt och kan plocka fram originaldokument 
där bland annat transaktionsslag och vilken modell som använts framgår om det skulle 
behövas vid en skatterevision. Anledningen till att de redan idag följer dokumentationskraven 
är på grund av att de redan följer lagar och regler i länder där deras dotterbolag ligger och där 
finns redan dessa dokumentationskrav. Med anledning av detta så upplever de inga större 
påföljder vid införandet av dokumentationskraven.    
 
 
Koncern 6  
 
I denna koncern pågår ett centralt omfattande arbete med att ta fram de dokumentationskrav 
som erfordras får att uppfylla de nya kraven. De blir självklart även ökade kostnader för dem, 
men ställt mot andra kostnader inom koncern är det ingen stor kostnad. Det är ingen stor fråga 
för dem utan det ska bara göras. 
  
”Jag tror vad det gäller de nya dokumentationskraven och som med mycket annan svensk 
lagstiftning att det bara är anpassning efter EU”. 
 
 
4.4.1 Analys 
 
Vår uppfattning är att koncernerna vill skaffa sig en bra kunskap inom detta område eftersom 
att de nya dokumentationsreglerna kommer att införas. Våra undersökta koncerner 
dokumenterar sin internprissättning redan idag, men omfattningen varierar däremot.   
Anledningen till att två koncerner redan idag följer dokumentationsreglerna fullt ut är enligt 
vår tolkning eftersom de har en omfattande handel med USA. I USA är nämligen dessa regler 
redan införda sedan 1995. Reglerna innebär kortfattat att inom 30 dagar efter begäran från 
Skatteverket ska koncernen skicka in dokumentation över den valda modellen för 
internprissättning. Dokumentationen skall bland annat påvisa att armlängdsprincipen 
efterföljs. När dokumentationskraven införs i Sverige kommer det till en början att bli större 
kostnader för koncernerna. Detta är självklart en nackdel med dokumentationskraven. 
Koncernerna kommer att ha en bättre bas att stå på, de minimerar till exempel risken att bli 
upptaxerade för felaktig internprissättning eftersom de måste följa armlängdsprincipen. De 
andra fyra koncernerna arbetar på att uppfylla dokumentationskraven, de måste anpassa sig 
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och bli mer noggranna i sin dokumentation. Vi anser dock att de på grund av det är stora 
kostnader förenade med dokumentationen så kommer de varken att hinna eller att vilja följa 
dokumentationen fullt ut. De ligger hela tiden på gränsen med tillräcklig information och vill 
helst dokumentera så lite som möjligt. Självklart vill de klara eventuella skatterevisioner men 
till en så låg kostnad som möjligt. De chansar och har bara grunden dokumenterad och så 
komplettera de resterande information vid eventuella skatterevisioner.  
 
Enligt vår teori så blir dokumentationen mer omfattande för större koncerner medan det inte 
kommer att krävas lika mycket av mindre koncerner. Detta är en självklarhet, enligt oss, 
eftersom transaktionerna ofta är mer komplexa och omfattande i större koncerner. När dessa 
dokumentationskrav införs kommer det att underlätta granskningen av koncerner för 
Skatteverket, eftersom de då har tydliga riktlinjer att följa och det finns en utarbetad 
arbetsgång att följa. Det kommer även att förkorta hanteringstiden för Skatteverket, vilket 
medför lägre kostnader. Skatteverket kan kräva färdiga dokument och på så sätt kontrollera 
om koncernen använt sig av felaktig internprissättning. Det kommer även att förenkla 
dokumentationen för koncernerna då det finns tydliga riktlinjer för vad som skall 
dokumenteras för att armlängdsprincipen ska uppfyllas. 
 
 
4.5 Framtiden 
 
Vi vill börja med en kortfattad förklaring av ett viktigt mål som kan få stor betydelse för 
internprissättningen i framtiden, Marks & Spencer målet. Anledningen till att vi valt att ta upp 
detta mål är att koncern två och sex angav det som ett viktigt mål för internprissättningens 
framtida utveckling. Målet handlar kortfattat om att EG-kommissionen vill tillåta 
koncernbeskattning över nationsgränserna, vilket bara tillåts inom nationsgränserna idag. I 
Sverige så fungerar det så här idag. Om du har två enheter inom samma koncern i Sverige och 
en enhet går med vinst och en annan med förlust så kan de kvitta vinsten mot förlusten 
(koncernbidrag). Det kan du inte göra idag om du har ett vinstbolag i Sverige och ett 
förlustbolag i Danmark. Enkelt förklarat så är de det Marks and Spencermålet går ut på. 
Målets utgång kan få stora konsekvenser för multinationella koncerner verksamma inom EU. 
EG-domstolens dom kan mycket väl bli att i de fall ett medlemsland tillåter nationell 
koncernbeskattning måste medlemslandet även tillåta gränsöverskridande koncernbeskattning. 
Det som är speciellt med detta mål är att EG-kommissionen anser att reglerna om att endast 
tillåta koncernbeskattning inom nationsgränserna strider mot EG-rätten. De vill att 
gränsöverskridande koncernbeskattning skall tillåtas. Däremot är alla medlemsländer inom 
EU eniga om att gränsöverskridande koncernbeskattning inte skall tillåtas bara för att 
nationella tillåts, utan de vill istället försvara ”sitt” lands skattebas.104 Generaladvokatens 
rekommendation är att gränsöverskridande förlustutjämningar skall kunna kvittas. EG- 
domstolen brukar generellt följa generaladvokatens rekommendationer och förväntas meddela 
sin dom någon gång under hösten 2005 (se dom i bilaga 1).105 
 
 
 
 
 

                                                           
104 http://www.kpmg.se/pages/102306.html  2005-10-28 
105 http://www.deloitte.com/dtt/article/0,1002,sid%253D38879%2526cid%253D82650,00.html 2005-10-28     
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Koncern 1 
 
Denna koncern tror att internprissättningen kommer att sluka mycket resurser framöver, men 
att det är ett bra område att satsa på. De hoppas på gemensamma dokumentationsregler inom 
EU, vilket skulle underlätta mycket så att de slipper följa vissa regler i Italien och andra regler 
i England och så vidare. Respondenten tror dock att detta bli svårt att genomföra eftersom det 
finns begränsade möjligheter att samordna de olika skattepolitikerna inom EU. Respondenten 
tror vidare att det skulle vara bra med ett samarbete inom EU så att det blir någon form av 
motvikt mot USA, eftersom USA alltid varit steget före inom internprissättningsområdet. 
USA har infört regler som andra länder har fått försvara sig mot och ofta anpassat sig efter. 
Om det kunde bli mer jämvikt mellan EU och USA så är det positivt. Ett mer internationellt 
samarbete är något för framtiden. Denna respondent anser också att de koncerninterna 
transaktionerna ökar i och med att komplexiteten ökar. Respondenten menar att det var 
enklare förr när det var enklare flöden och att de idag istället försöker rationalisera och slå 
ihop produktion och renodla. Förr var det inte så mycket transaktioner över ländernas gränser, 
men det blir det allt vanligare och mängden transaktioner som går över gränser ökar mycket 
mer än själva försäljningen.  
 
 
Koncern 2 
 
Denna koncern tror inte att Marks and Spencer målet kommer att påverka internprissättningen 
i någon större omfattning. Däremot så kommer det att påverka koncernbidragsmöjligheter i 
många länder. Denna respondent tror att effekten kommer att bli den att istället för att till 
exempel enhet A och B i Sverige kan kvitta sin vinst och förlust så kommer det att bli så att 
koncernbidragssystemet i Sverige tas bort. Sverige har inte råd att svenska bolag ska kunna 
dra sina förluster i andra länder inom EU. Respondenten tror att det kommer att bli en 
försämring inom varje land jämfört med nu. De tror att det vid ett positivt utfall i målet 
kommer bli svårare att kvitta vinster mot förluster inom sitt eget land vilket de anser är en stor 
nackdel jämfört med fördelen att kunna kvitta vinster mot förluster mellan olika länder. Det 
varierar naturligtvis beroende av hur koncernen ser ut och är strukturerad inom EU. Har 
koncernen en stor geografisk spridning av sina enheter är det en fördel att de kan kvitta sina 
vinster och förluster inom EU mellan olika länder.   
 
 
Koncern 3 
 
Koncernen tror att internprissättningen är en av de viktigare framtida skattefrågorna. De säger 
att 60 procent av världshandeln hör till handeln som sker inom multinationella koncerner och 
att Skatteverket alltid kommer att försvara sin skattebas.  
 
 
Koncern 4 
 
Koncernen ska först och främst utveckla och anpassa sig efter de nya dokumentationskraven 
och framförallt få en konsekvent bas att stå på inom koncernen. De ska också utreda vad olika 
länders regler kommer att innebära för deras enheter i andra länder.   
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Koncern 5 
 
Denna koncern hade ingen speciell uppfattning om framtiden annat än att det kommer att 
läggas mer fokus på internprissättning i framtiden.  
 
 
Koncern 6  
 
Koncernen anser att om utfallet av Marks and Spencer målet blir positivt så innebär det att 
koncernen skattemässigt kan flytta vinsterna inom EU. Vid detta utfall förväntar de sig att det 
någon gång i framtiden kan bli en harmonisering av bolagsskattesatserna inom EU, när är 
dock omöjligt att säga. Detta är enda sättet, som respondenten ser det, annars kommer vinster 
att flyttas öppet till länder med låg skatt. Om en enhet går med vinst och en annan med förlust 
så är det omöjligt att kvitta detta över nationsgränserna idag. Då kommer det bli fritt att skicka 
resultatet skattemässigt i en svensk koncern inom EU. 
 
 
4.5.1 Analys 
 
Avslutningsvis tycker vi att det vore bra om det infördes gemensamma dokumentationsregler 
inom EU och att ett mer internationellt samarbete skulle införas, vilket skulle gynna alla 
inblandade parter. Koncernerna skulle göra stora kostnadsbesparingar om liknande regler 
infördes inom EU, eftersom det många gånger krävs dubbelt arbete för multinationella 
koncerner. Ur Skatteverkets perspektiv är gemensamma regler bra framförallt eftersom de kan 
samarbeta med andra Skatteverk i andra länder. Om liknande regler infördes inom EU skulle 
det därigenom underlätta mycket administrativt arbete och därmed blir det enklare att granska 
koncerner som ligger i den så kallade ”gråzonen”, alltså fördelaktig skatteplanering.  
Skatteverket kommer också, i och med att de nya kraven införs, utbilda sig bättre inom 
området och bli tilldelade större resurser. 
 
Därför anser vi att OECD:s förslag till att förbättra internationella skattekonflikter är ett bra 
initiativ. Detta är dock en ständigt pågående process för att följa utvecklingen på området och 
för att nå globalt accepterade skattenormer.      
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Tabell 1 Sammanfattning av vårt resultat 
 
 
 Koncern 1  Koncern 2 Koncern 3 Koncern 4 Koncern 5 Koncern 6 
Har KÖ.106  
Policy Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
 
Är centralt 
styrd Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
 
IP.107 Modeller, 
varor CUP Cost Plus Cost Plus CUP CUP/ Cost Plus 
     Cost Plus 
Följer 
OECD Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
 
Problem  
med K.B.108 Ja Nej Ja Nej Nej Ja 
 
Skattefråga Ja Ja Ja Nej Ja Ja 
 
Dok.109 fullt ut  
före okt 05 Nej Nej Ja Nej Ja Nej
  
 
 
 
 
   

                                                           
106 koncernövergripande 
107 internprissättnings 
108 koncernens bästa 
109 dokumenterar 
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5. SLUTSATSER 
 
I nedanstående kapitel presenteras de slutsatser vi kunnat dra av den empiriska förankringen 
och våra analyser i föregående kapitel. På grund av att vi i vår metod valde att genomföra en 
kvalitativ studie kan inte slutsatserna anses som generella. Vi har genomfört ett lågt antal 
intervjuer där vi istället fångat koncernens uppfattningar och åsikter om det behandlade 
problemområdet. 
 
 
 

• OECD:s riktlinjer är vedertagna hos de undersökta koncernerna men omfattningen 
varierar dock. Alla har någon form av koncernövergripande 
internprissättningspolicy som fattas centralt av antingen koncernledningen eller 
utpekade personer på skatteavdelningen. De undersökta koncernerna använder sig 
främst av de traditionella transaktionsbaserade modellerna.  

 
• Den viktigaste effekten våra undersökta koncerner försöker uppnå är att få de olika 

enheterna att arbeta för koncernens bästa.  
 

• Skattefrågan är mycket viktig i koncernernas internprissättningspolitik. Det är en 
viktig aspekt när det gäller att maximera koncernens totala vinst.      

 
• Våra undersökta koncerner har någon form av dokumentationssystem, 

omfattningen varierar dock. De koncerner som har dokumentationskrav på sig i 
andra länder där de är verksamma följer redan idag dokumentationskraven och de 
andra arbetar på att uppfylla dessa. De koncerner som inte följer de nya kraven 
kommer att få ökade kostnader på grund av att de måste anställa mer personal, det 
är tidskrävande och det kostar mycket pengar att ta fram de nya systemen.   
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6. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING   
 
Vi tycker det skulle vara intressant att undersöka hur Marks and Spencer målet kommer att 
påverka internprissättningen inom EU i framtiden vid en positiv dom och i sådant fall hur. 
Om det blir så att EG-kommissionen tillåter koncernbeskattning över nationsgränserna 
kommer det då innebär att bolagens vinster och förluster kan kvittas mot varandra inom EU. 
Kan detta då till och med leda till en harmonisering av bolagsskattesatserna inom EU.  
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BILAGA 1 
 
 

 
 
Nya möjligheter genom Marks & Spencer-domen 
 
EG-domstolen meddelade den 13 december dom i ett mål om resultatutjämning mellan bolag i 
flera EU-länder, det så kallade Marks & Spencer-målet. Domen innebär att det engelska 
moderbolaget äger rätt till de utländska dotterbolagens underskott bara om moderbolaget kan 
styrka att varken dotterbolaget eller någon annan, har kunnat, eller kommer att kunna utnyttja 
dotterbolagets underskott.  
 
Vad innebär domen för svenska företag? 
 
Domen kan i Sverige ha betydelse för avdrag för lämnade koncernbidrag endera genom 
tillskott till utländska koncernbolag, eller genom utdelning till utländska moderbolag inom 
EU/EES. Under förutsättning att skattedomstolarna i Sverige accepterar att koncernbidrag 
skall kunna lämnas till bolag inom EU/EES, finns bl.a. följande möjligheter att utnyttja 
domen:  
 

• Om svenskt moderbolag lämnat tillskott till utländskt dotterbolag inom EU/EES, där 
dotterbolagets underskott inte längre kan utnyttjas av dotterbolaget eller någon annan 
(t.ex. vid likvidation, konkurs eller om det finns tidsbegränsningar).  

• Om svenskt koncernbolag lämnat tillskott till utländskt koncernbolag inom EU/EES 
där det utländska bolagets underskott inte längre kan utnyttjas av det utländska bolaget 
eller någon annan.  

• Om svenskt moderbolag lämnat tillskott till utländskt dotterbolag inom EU/EES, där 
dotterbolaget är skattskyldigt för tillskottet.  

• Om svenskt koncernbolag lämnat tillskott till utländskt koncernbolag inom EU/EES 
där det utländska koncernbolaget är skattskyldigt för tillskottet.  

• Om svenskt dotterbolag lämnat utdelning till utländskt moderbolag inom EU/EES, där 
moderbolagets underskott inte längre kan utnyttjas av moderbolaget eller någon annan. 

• Om svenskt dotterbolag lämnat utdelning till utländskt moderbolag inom EU/EES, där 
moderbolaget är skattskyldigt för utdelningen. 

 
Vad gäller i utlandet?  
 
I koncerner med utländska underkoncerner inom EU kan det finnas regler om 
resultatutjämning liknande de engelska och svenska. Det innebär därför en möjlighet att yrka 
avdrag där för sådana underskott som omfattas av Marks & Spencer- domen.  
 
Källa: http://www.lindebergs.se/Pages/AboutUs/NewsPage.aspx?id=1299 2006-05-28
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Mindre effekter av Marks & Spencer-domen än väntat 
 
Den med spänning emotsedda Marks & Spencer-domen är här. Samtidigt som den får effekter 
för stora bolag, blir effekterna mindre än om Generaladvokatens synpunkter hade fått fullt 
genomslag. 
 
Domen visar att det främst blir möjligt att få avdrag vid en misslyckad utlandssatsning. När 
utlandssatsningen avvecklas, kan det bli möjligt att utnyttja underskottet genom ett 
koncernbidrag. Det kan också bli möjligt i andra situationer, till exempel om förlustavdragen 
kan sparas under en begränsad tid som löper ut utan att underskottet utnyttjats i 
dotterbolagslandet. Enligt Ernst & Youngs preliminära uppfattning är det inte möjligt att 
utnyttja ett underskott enbart för att koncernbidraget tas upp till beskattning hos dotterbolaget.  
 
För att ett bolag i Sverige ska kunna ge ett koncernbidrag till ett dotterbolag inom EU/EES, 
måste dotterbolaget ha utnyttjat alla möjligheter i vistelselandet att beakta förluster under:  
 

• det beskattningsår som avdragsyrkandet avser 
• tidigare beskattningsår  
• framtida beskattningsår hos dotterbolaget, annat koncernbolag eller av en 

utomstående.  
 
Domen visar också att bevisbördan ligger hos moderbolaget.   
 
Källa: http://www.ey.com/global/Content.nsf/Sweden/Home_Marks_Spencer 2006-05-28 


