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LAGRÅDET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-11-01 

 

Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden 

Anita Saldén Enérus och Svante O. Johansson. 

 

Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-

rapportering på skatteområdet 

 

Enligt en lagrådsremiss den 19 oktober 2016 (Finansdepartementet) 

har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

1. lag om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på 

    skatteområdet, 

2. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i 

    Skatteverkets beskattningsverksamhet, 

3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 

4. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244). 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Marcus 

Sjögren och departementssekreteraren Peter Holmström. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 
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Lagen om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på 

skatteområdet 

 

7 § 

 

I paragrafens första stycke anges vad uppgifterna i de land-för-land-

rapporter som Skatteverket tar emot får användas till. Lagrådet 

föreslår att ordet upplysningar i rubriken ändras till uppgifter och att 

paragrafen inleds enligt följande. 

 

Uppgifter i land-för-land-rapporter som Skatteverket tar emot får användas 
för…  

 

Lagen om ändring i skatteförfarandelagen 

 

33 a kap. 5 § 

 

I paragrafen regleras skyldigheten att lämna land-för-land-rapporter 

för svenska enheter som inte är moderföretag. Inledningen av 

paragrafen kan lämpligen formuleras om enligt följande. 

 

En svensk enhet som inte är moderföretag i en internationell koncern ska, 
om koncernen inte är undantagen enligt 6 §, lämna en land-för-land-rapport 
om ….. 

 

7 § 

 

Paragrafen innehåller undantag från skyldigheten att lämna land-för 

land-rapport om ett utländskt ställföreträdande moderföretag i rätt tid 

lämnar en fullständig sådan rapport och om dessutom ett antal andra 

förutsättningar är uppfyllda. Inledningen på paragrafen kan lämpligen 

utformas på följande sätt. 

 

En enhet som avses i 5 § är inte skyldig att lämna land-för-land-rapport om 
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1. ett utländskt ställföreträdande moderföretag är skyldigt att lämna en 
land-för-land-rapport enligt lagstiftningen i den stat eller jurisdiktion där det 
hör hemma, och i rätt tid lämnar en fullständig sådan rapport, 
2. den stat eller jurisdiktion som avses i 1 
 
a) har ett gällande avtal med Sverige om automatiskt utbyte av land-för-
land-rapporter vid den tidpunkt som anges i 11 §, 
 
b) inte har meddelat Skatteverket att det finns en systembrist, och  
 
c) har underrättats om att enheten är ställföreträdande moderföretag, och 
 
3. en underrättelse har lämnats till Skatteverket i enlighet med 9 § första 
stycket. 

 
 

13 §  
 

I konsekvens med vad Lagrådet anfört i anslutning till 7 § lagen om 

automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet bör 

paragrafen formuleras enligt följande. 

 

I 7 § lagen om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på 
skatteområdet anges hur uppgifter i sådana rapporter som Skatteverket tar 
emot får användas.  
 

 

39 kap. 2 a § 

 

I en ny paragraf föreslås att vid tillämpning av 39 kap. ska uttrycken 

företag i intressegemenskap och koncern ges en särskild innebörd.  

 

Med företag i intressegemenskap avses enligt första stycket företag 

som är moderföretag eller dotterföretag eller företag som står i 

huvudsak under gemensam ledning. Såväl äkta som oäkta koncerner 

omfattas av definitionen. I andra stycket definieras koncern som en 

koncern av sådant slag som avses i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen 

(1995:1554). Den koncerngemensamma delen av dokumentations-

skyldigheten ska inte omfatta företag som ingår i en oäkta koncern 
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(s. 47 i remissen). För att detta ska komma till uttryck i lagtexten 

föreslår Lagrådet att paragrafen ges följande formulering. 

 

Med företag i intressegemenskap avses vid tillämpning av 16 och 16 a §§ 
företag som är moderföretag och dotterföretag eller företag som står under 
i huvudsak gemensam ledning.  
 
Med koncern avses vid tillämpning av 16 b § företag i intressegemenskap 
om moderföretaget inte är en fysisk person.  
 

Dessa definitioner används endast för regelverket om internpris-

dokumentation i 16–16 b §§. Det bör därför övervägas att flytta 

definitionsparagrafen och ta in den i anslutning till dessa regler, 

förslagsvis i en ny 15 a § och med en ny rubrik ”Definitioner”.  

 

15 § 

 

Av rubriken till paragrafen framgår att det är syftet med internpris-

dokumentationen som regleras i paragrafen. Emellertid anges i 

paragrafen vad dokumentationen ska innehålla för att möjliggöra en 

bedömning av om resultat eller inkomst ska justeras eller undantas 

från beskattning i vissa angivna fall. Vilka fall som avses framgår 

endast genom en hänvisning till 16 §. Innehållet i dokumentationen 

återkommer sedan utförligt i 16 b och 16 c §§.  

 

Beskrivningen av syftet med dokumentationen har på angivet sätt 

blivit komplicerad och hänvisningarna till regleringen i 16 § är svår att 

förstå. För att på ett tydligare sätt framhålla syftet med att internpris-

sättningsdokumentation upprättas bör paragrafen omformuleras. 

Lagrådet föreslår följande lydelse. 

 

Internprissättningsdokumentationen ska upprättas för att kunna bedöma 
om villkor vid transaktioner mellan företag i intressegemenskap eller ett 
företag och dess fasta driftställe 

1. avviker från vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan 
oberoende parter, 
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2. medför att inkomst ska undantas från beskattning eller att avräkning 
ska medges för utländsk skatt, eller 

3. medför att rätt inkomst har beräknats för det fasta driftstället. 
 

Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 

 

 

 


