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1. INLEDNING 
I detta inledande kapitel presenteras en allmän ämnesbakgrund vilken efterföljs av en 
problemdiskussion. Dessa två delar ligger sedan som grund till uppsatsens syfte samt frågeställningar. 
Kapitlets sista del beskriver vilken målgrupp som uppsatsen riktas mot. 

1.1 Bakgrund 
Världen blir allt mer globaliserad och inom ekonomi förklaras detta fenomen dels som en 
ökad integration av internationella marknader samt dels som ett ökat flöde av varor, tjänster 
och kapital mellan dessa marknader (Wolf, M., 2004, s.25-26). Denna internationella 
integration har inneburit att allt fler länder har ingått samarbeten för att underlätta samt 
effektivisera handeln mellan sig. OECD- Organisation for Economic Co-operation and 
Development, är ett exempel på en sådan samarbetsorganisation och dess huvudsyfte är att 
hjälpa de 34 medlemsländerna att motverka fattigdom samt att öka ländernas välstånd. Detta 
syfte uppnås bland annat genom att stimulera ekonomisk tillväxt och finansiell stabilitet. 
Medlemsländerna identifierar, diskuterar och analyserar problem via OECD, vilka sedan 
utformar policys för att kunna hantera problemen. OECD samarbetar även med de fem 
tillväxtländerna Kina, Brasilien, Indien, Indonesien och Sydafrika.  Tillsammans med dessa 
står OECD:s medlemsländer för 80 % av den totala världshandeln och investeringar. (OECD, 
2015a)  

En följd av att den gränsöverskridande handeln har ökat är att dubbelbeskattningsavtal har 
utvecklats mellan länderna. Avtalen är framtagna för att undvika att företag beskattas för 
samma transaktion i mer än ett land. Avsaknad av dubbelbeskattningsavtal skulle således 
kunna ha en ansenlig påverkan på handeln och den globala tillväxten. En negativ effekt av 
dubbelbeskattningsavtalen är dock att det har skapats ett utrymme för företag att 
skatteplanera. Det föranleds genom att koncerner hittar kryphål i avtalen vilket möjliggör en 
reducering av skattebördan och i vissa fall kan företagen helt undgå att betala skatt. Resultatet 
av skatteplaneringen blir att koncerner eroderar skattebasen i ett land till fördel för att få 
vinsten beskattad i ett annat land med lägre skattesats. Enligt önskemål från G201 är detta ett 
av de problem som OECD fokuserat på, vilket har resulterat i att en åtgärdsplan utvecklats för 
att förhindra skattebaseroderingen – Base Erosion Profit Shifting (BEPS) Action Plan. 
(OECD, 2013, s. 9-11) Rapporten består av femton punkter/actions (se bilaga 1) som ska 
verka för en ökad samstämmighet och substans mellan länderna samt en ökad transparens 
gentemot medlemsländernas myndigheter vilka ska kunna använda materialet för att skapa en 
effektiv och rättvis beskattning (EY, 2013). 

Ytterligare en följd av globaliseringen är att allt fler företag har valt att etablera sig på den 
utländska marknaden. Ofta sker dessa utländska etableringar i koncernform där moderbolaget 
har sitt säte i land A och etablerar sedan ett dotterbolag i land B. Denna företagskonstellation 
benämns med ett annat ord f1ör intressegemenskap (IL 14:20, SFS 1999:1229). Globalt sker 
ungefär 60% av världshandeln inom intressegemenskaper (Skatteverket, 2014a). Handel 
mellan koncernbolag sker med hjälp av så kallad internprissättning. Metoden innebär att 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  G20	  består	  av	  19	  nationer	  samt	  EU,	  vilka	  samverkar	  för	  en	  hållbar	  finansiell	  global	  tillväxt	  (OECD,	  2015b)	  
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företagen inom intressegemenskapen köper och säljer prestationer av varandra och denna 
transaktion prissätts. (Ax, Johansson & Kullvén, 2011, s.362) För att de interna 
prissättningarna inte ska påverka företagens beskattningsunderlag har OECD tidigare tagit 
fram riktlinjer för hur internprissättningen ska utformas (Skatteverket, 2014b, s. 8) Den 
grundläggande principen som riktlinjerna baseras på benämns “armlängdsprincipen” vilken 
innebär att koncerninterna transaktioner ska ske till marknadspris, dvs. ha samma prissättning 
som om transaktionen skulle ha skett med en extern part (Skatteförvaltningen, 1990, s.59). I 
Sverige är Skatteverket (SKV) det kontrollerande organet för att utreda huruvida företagen 
uppfyller kraven på armlängdsprincipen eller ej (Skatteverket, 2014b, s.11). Det råder idag en 
informationsassymetri mellan skattekontrollerande organ och företag vilket försvårar för de 
skattekontrollerande organen att bedöma om armlängdsprincipen uppfylls vid 
internprissättning (OECD, 2013, s. 23).  För att SKV ska kunna utföra bedömningen krävs det 
att företagen upprättar en dokumentation kring prissättningen av gränsöverskridande 
interntransaktioner. Det nuvarande ramverket för dokumentationen infördes år 2007 och 
enligt SKV var det ca 22 000 företag som omfattades av dokumentationsreglerna år 2010. 
(Skatteverket, 2014a) I Action 13, i ovan nämnda BEPS Action Plan, behandlas just 
dokumentationsskyldigheten vid internprissättning och den har fokus på att skapa ökad 
transparens gentemot skattekontrollerande organ när det gäller multinationella företags 
(MNE) internprissättning. För att tillgodose dokumentationsbehovet innehåller Action 13 nya 
regler som skall komma att ersätta det tidigare regelverket vid dokumentationsskyldigheten. 
(OECD, 2013, s. 23) Dessa kommer sannolikt att införas tidigast 2016 (Lennartsson, 2014, 
December). 

1.2 Problemdiskussion 
Den ökade globaliseringen har bidragit till att enheter inom koncerner väljer att specialisera 
sig inom specifika områden i produktionskedjan för varor och tjänster. För varje steg inom 
produktionskedjan tillförs prestationen värde innan den slutligen når marknaden. 
Globaliseringen medför således att antalet gränsöverskridande interntransaktioner har ökat i 
samma utsträckning och därmed har även skyldigheten att utföra dokumentation över dessa 
transaktioner ökat. (Skatteverket, 2014b, s.17) SKV anger att det uttalade syftet med 
dokumentationen är att avgöra huruvida företaget uppfyller kraven på armlängdsmässig 
prissättning eller ej. Utan krav på dokumentation av internpriser föreligger det en möjlighet 
för företagen att, genom snedvriden internprissättning, utnyttja de internationella 
skattereglerna till sin fördel vilket medför en erodering av skattebasen i det land där 
skattesatsen är minst fördelaktig för företaget. Problematiken som uppstår är följaktligen att 
en ofullständig dokumentation försvårar för de skattekontrollerande organen att validera 
huruvida företagen uppfyller armlängdsprincipen eller ej. (ibid, s.11) SKV belyser i sin 
utredning att Sverige bör se över sin skattelagstiftning för att i framtiden kunna följa de nya 
riktlinjer som BEPS Action 13 kommer att innebära. Anledningen till lagöversynen är bland 
annat att svensk lagstiftning måste bli mer harmoniserad med övriga länders skattelagstiftning 
för att de gränsöverskridande samarbetena ska medföra den ökade transparens som är ett av 
BEPS huvudsyften (EY, 2013;Skatteverket 2014b, s.17). I dagsläget uppfattas den svenska 
dokumentationsskyldigheten något förenklad i förhållande till flertalet andra länders, vilka har 
både informationsplikt i samband med deklaration och sanktionssystem kopplat till 
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dokumentationen. Fördelen med dessa striktare krav är att en mer precis vägledning av vilka 
krav och förväntningar som dokumentationen avses innehålla finns, vilket Sverige har en 
avsaknad av. (Skatteverket, 2014b, s.18) Trots att vissa nationer har mer preciserade riktlinjer 
är den generella uppfattningen att dokumentationsriktlinjerna upplevs diffusa. OECD påpekar 
att denna otydlighet och diskrepans försvårar möjligheten att utföra komparativa studier 
mellan länders dokumentationskrav och därmed kan transparens och samstämmighet ej 
uppnås. (ibid)  
	  
De nya riktlinjerna i Action 13 ämnar lösa ovan nämnda problematik genom att kraven på 
dokumentationen kommer att preciseras ytterligare. Det innebär att dokumentationen kommer 
finnas tillgänglig för samtliga skattekontrollerande organ, i de länder där koncernen är 
verksam, vilket minskar möjligheterna för företag att utnyttja skattesystemen till sin fördel. 
(ibid, s.21) Dock har ingen implementering av Action 13 ännu skett men troligt är att den 
kommer införas för 2016 års räkenskaper vilket innebär att den nya dokumentationen skall 
lämnas in senast den 31 december år 2017 (EY, 2015). OECD kommer sedan utvärdera 
införandet av de nya riktlinjerna senast år 2020 (Skatteverket, 2014b, s.20). Det är med andra 
ord fortfarande idag ovisst hur införandet kommer att påverka koncerners dokumentation 
vilket gjorde ämnet både intressant att studera med även komplext. Komplexitet uppstod 
eftersom inga riktlinjer ännu ej har implementerats vilket medförde att det var svårt att utröna 
tendenser för Action 13:s framtida utfall och påverkan. I ett försök att undersöka ett framtida 
utfall valdes det att utföra en fallstudie på den ståltillverkande koncernen SSAB. Detta för att 
kunna förtydliga och konkretisera hur dokumentationen utförs praktiskt och på så vis kunna 
sammanbinda det med den teoretiska delen om dokumentationsskyldigheten. Det bör även 
påpekas att uppsatsen bygger på egna tolkningar av OECD:s Action 13 då Sverige ännu ej har 
antagit ett definitivt beslut gällande vilka delar av ramverket som ska införas i svensk 
skatterätt.  

1.3 Syfte 
Syftet är att utreda hur SSAB:s arbete med dokumentationsskyldigheten vid internprissättning 
och dokumentationens innehåll kan komma att förändras i och med införandet av BEPS 
Action 13.  

1.4 Frågeställningar 
• I vilken utsträckning uppfyller SSAB dagens dokumentationskrav vid 

internprissättning? 
• Vilka förändringar kommer SSAB behöva genomföra i dokumentationen för 

att uppfylla de nya riktlinjerna i BEPS Action 13? 
• På vilket sätt kommer Action 13 påverka SSAB:s arbete med 

dokumentationen?  
 

1.5 Målgrupp 
Uppsatsen riktar sig främst till ekonomistudenter som önskar få en grundläggande kunskap 
inom ämnet. Med hjälp av fallstudien kommer läsaren kunna få ett konkret exempel på hur 
arbetet med dokumentationsskyldigheten och dokumentationen kommer att förändras i och 
med införandet av BEPS Action 13. Uppsatsen kommer även kunna fungera som en schablon 



	   4	  

för andra företag som är skyldiga att upprätta dokumentation. Då SSAB är uppsatsens 
exempelföretag önskar vi se att denna uppsats kan ge en bild över vilka kompletteringar som 
krävs för att uppfylla riktlinjerna i Action 13. 
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VAD? 
Vad väckte intresse? 

*Beskattningsrätt 
 
 

VARFÖR? 
Varför är detta tillräckligt 

intressant att göra en studie 
på? 

*Ämnets aktualitet 
*Ämnets komplexitet 

HUR? (Teoretiskt) 
Vilka begrepp kan användas? 

*OECD 
*Base Erosion Profit Shifting 

* Internprissättning 
*Dokumentationsskyldighet 

HUR? (Praktiskt) 
Vilka metoder kan användas? 

*Litteraturgenomgång  
*Semistrukturerade intervjuer 

 

2. METOD 
I följande kapitel presenteras inledningsvis de överväganden som gjorts vid val av uppsatsens ämne. 
Senare del av avsnittet presenterar de metodval som gjorts för att uppfylla uppsatsens syfte.   

2.1 Val av inriktning 
För att utröna uppsatsämnet användes Watsons box vilket är en teori om att en undersökning 
kan struktureras med hjälp av ”vad-, varför- och hur frågor” (Bryman&Bell, 2013, s.104).  
Med hjälp av Watsons box visualiserades tankegångarna kring arbetet vilket var ett effektivt 
verktyg för att skapa struktur samt säkerställde att frågeställningarna blev relaterade till 
uppsatsens syfte, se figur 1. Watsons box användes även som en grund för att strukturera upp 
analysen, dock i en modifierad form vilket åskådliggörs i figur 2, s.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur 1: Watsons box (Egenbearbetad figur, 2015)  

Som Figur 1 beskriver grundade sig uppsatsens inriktning i ett gemensamt intresse kring 
företagsbeskattning. Valet hamnade på OECD:s projekt BEPS, vilket är ett högst aktuellt 
ämne då en kommande implementering av nya riktlinjer ligger inom en snar framtid. Då 
BEPS-projektet är relativt omfattande och innehåller flertalet punkter gjordes avgränsningen 
att endast behandla en utav punkterna, dvs. Action 13. Avgränsningen gjordes av två skäl. Det 
första skälet var att knyta ämnet mer till det företagsekonomiska området. Att behandla alla 
punkterna inom BEPS ansågs bli allt för juridiskt vilket skulle komma att ligga utanför 
utbildningen. Det andra skälet var att motverka risken att få ett alltför övergripande och 
därmed ofokuserat innehåll i uppsatsen. Genom en fördjupning av Action 13 gavs en 
möjlighet att praktiskt se hur reglerna kan komma att påverka företagens dokumentation av 
internprissättningen. Resterande 14 punkter uppfattades medföra svårigheter med praktisk 
tillämpning och då internprissättning, som styrmedel, var något som tidigare studerats ytligt 
under utbildningen valdes Action 13 vilket berör ämnet på en djupare nivå. Även det faktum 
att pilotlitteraturstudien antydde att det inte fanns någon forskning kring de nya riktlinjernas 
påverkan på dokumentationsskyldigheten, ledde till valet att undersöka Action 13.  
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2.2 Vetenskaplig ståndpunkt 
Den vetenskapliga ståndpunkt som uppsatsen har förhållits till är postmodernism vilken 
grundar sig i ontologin. Bryman & Bell (2013) förklarar att postmodernismens synsätt är att 
resultatet av en forskning inte kan uppfattas som slutgiltig utan resultatet anses vara 
beskrivningar av en yttre verklighet. Postmodernisterna anser vidare att beskrivningen inte 
kan ge en definitiv version av verkligheten.  Synsättet grundar sig i tanken att verkligheten 
kan upptäckas genom granskning av forskningsrapporter, vilka anses förmedla en viss version 
av den sociala verklighet som har studerats. (ibid, s. 700)  

Ståndpunkten ansågs relevant för uppsatsen då det önskades skapa en grundläggande 
förståelse för ämnet med hjälp av vetenskapligt material. Dock fanns medvetenheten om att 
materialet inte skulle kunna förklara ämnet helt varför det valdes att göra en studie i det som 
postmodernister kallar ”verkligheten”, för att på så vis kunna bidra till ökad kunskap. Det 
ansågs vidare att uppsatsen inte kommer att kunna bidra till någon slutgiltig kunskap inom 
ämnet vilket är helt i linje med postmodernismen synsätt.   

2.3 Vetenskaplig ansats och metod 
Uppsatsen har utarbetats enligt deduktiv ansats då syftet var att undersöka hur 
dokumentationsskyldigheten skulle komma att påverkas av de nya riktlinjerna. Den deduktiva 
ansatsen valdes då den enligt Bryman & Bell (2013) grundar sig i teorier vilka tillsammans 
med utformade hypoteser styr datainsamlingsmetoden. Resultatet från datainsamlingen 
korreleras med befintliga teorier, vilka sedan kan omformuleras om empirin har skiljt sig från 
teorin. (ibid, s. 31-35) Deduktiv ansats ansågs därför vara en relevant ansats att använda för 
att uppnå uppsatsens syfte. Denna typ av ansats är vanligen förknippad med en kvantitativ 
forskningsmetod (ibid, s. 49). Den kvantitativa metoden anses vara strukturerad till sin 
karaktär. Den baseras på siffermätningar vilket gör att forskningen blir mer statiskt och kan 
anses ha en högre generaliseringsgrad än den kvalitativa metoden. Den kvalitativa metoden 
anses däremot vara ostrukturerad och baseras på ord vilket gör den mer processinriktad än 
statisk. Det som motsade användandet av en kvalitativ metod i uppsatsen var att den bygger 
på en induktiv ansats, vilket är teorigenererande istället för teoriprövande. (ibid, s. 419) Dock 
menar Bryman & Bell att det inte finns en distinkt skillnad mellan metoderna och att 
undersökningar har utförts med deduktiv ansats kombinerat med en kvalitativ metod (ibid, 
s.50). En kvalitativ metod valdes mot bakgrund av den tidsram på tio veckor vi hade att 
förhålla oss till samt det faktum att uppsatsen skulle behöva en mer processinriktad metod för 
att kunna fånga beskrivningar istället för statiska tillstånd av verkligheten. Metodvalet 
baserades även på att bristen av relevanta respondenter ansågs medföra att en kvantitativ 
studie inte skulle kunna uppfylla önskad kvalitet.  
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2.4 Forskningsdesign  
I följande avsnitt beskrivs det tillvägagångssätt som använts för insamling av de data som 
använts i uppsatsen.  

2.4.1 Litteraturstudie  
Arbetet inleddes med en pilotlitteraturstudie där information kring ämnet söktes för att erhålla 
de grundläggande kunskaperna som krävdes för att skapa en förståelse för ämnet och dess 
problematik. Förstudien resulterade i att nyckelbegrepp sammanställdes vilka sedan användes 
vid kommande databassökningar. Efter att problemområdet var identifierat påbörjades den 
litteraturstudie som senare kom att utforma en relevant teoretisk referensram samt en 
intervjuguide. Information om internprissättning och internationell beskattning söktes 
inledningsvis i tidigare kurslitteratur; ”Den nya ekonomistyrningen” av Christian Ax, m.fl. i 
ämnet ekonomistyrning samt ”Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt” av Sven-Olof 
Lodin m.fl. i ämnet beskattningsrätt. Detta för att sedan, via sökorden OECD och 
internprissättning, utökas till fler relevanta tryckta källor från Mälardalens högskolas 
bibliotek.  Artikelsökningar utfördes i databaserna Discovery samt ABI/INFORM Global med 
sökorden; OECD, BEPS, arm’s length principle, Action 13, documentation, transfer pricing 
och multinational enterprises.  

Till en början gjordes urvalet av relevanta artiklar utifrån inläsning av artiklarnas abstract för 
att sålla bland träffarna. Genom inläsning av flertalet abstracts återfanns ytterligare sökord 
som användes för att precisera sökningarna och därigenom erhålla önskat material. Artiklarna 
har sedan främst använts för att beskriva internprissättning på ett djupare plan i uppsatsen 
samt för att redogöra för vetenskapliga infallsvinklar på armlängdsprincipen.  

En problematik som uppstod i artikelsökprocessen var att utbudet av artiklar som berörde de 
nya riktlinjerna i Action 13 var begränsat och de som förekom ansågs innehålla irrelevant 
information utifrån uppsatsens syfte. För att kunna tillgodose det informationsbehov som 
krävdes inom detta område gjordes sökningar via Skatteverkets och OECD:s webbplatser. Där 
återfanns flertalet rapporter och föreskrifter vilka ligger till grund för de delar i uppsatsen som 
beskriver dokumentationen idag samt de nya riktlinjerna inom BEPS-Action 13.  

2.4.2 Datainsamling från primärkällor 
Bryman & Bell (2013) förklarar bekvämlighetsurval som en urvalsmetod där forskaren 
använder sig av respondenter vilka finns lättillgängliga. Metoden anses vara vanlig inom 
företagsekonomisk forskning och fördelen med denna urvalsmetod menar Bryman & Bell är 
att den inte är lika resurskrävande som t ex sannolikhetsurval. Dock påpekar de att resultatet 
av en forskning där bekvämlighetsurval tillämpats inte går att generalisera då respondenten 
inte kan vara representativ för en hel population. (ibid, s. 204-205)  

Problematiken som upplevdes kring urvalet av respondent var att majoriteten av de personer 
som kontaktades angav att de inte hade tillräcklig kännedom om de nya 
dokumentationsreglerna för att kunna delta i en intervju. Av de personer som hade kännedom 
om ämnet angavs skälet till att inte delta i en intervju, vara att dessa koncerner inte använde 
sig av internprissättning. På grund av denna problematik samt den tidsram vi hade att förhålla 
oss till blev resultatet att enbart en respondent intervjuades. Valet av respondent skedde med 
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hjälp av bekvämlighetsurval då det fanns en naturlig access till respondenten tack vare 
tidigare anställning. Första kontakten inleddes 30 mars 2015, där respondenten informerades 
om syftet med uppsatsen samt tid för intervju bokades. Problematiken kring att erhålla fler 
respondenter ledde till att arbetet fick en ny inriktning. Det valdes därmed att göra en 
fallstudie på vår enda respondent som ett verktyg för att kunna exemplifiera hur de nya 
riktlinjerna skulle kunna komma att påverka de företag som styrs av dessa riktlinjer. Det 
skiljde sig från ursprungsidén vilken var att sammanställa flertalet respondenters uppfattning 
av de nya riktlinjerna.  

Primärkällan i uppsatsen är den intervju som utfördes på SSAB den 24 april 2015. För att få 
en djupare förståelse av det relativt komplexa ämne som studerats användes en 
semistrukturerad intervju. Enligt Bryman & Bell (2013) har denna intervjuform fördelen att 
den baseras på öppna frågor. Det innebär att intervjuaren har möjlighet att ställa fler frågor 
och gå djupare in på särskilda delar för att fånga upp väsentliga delar av processer och på så 
sätt i högre grad få ingående och detaljerade svar. (ibid, s. 474) Under intervjun hänvisade 
Skoglund vid flertalet tillfällen till SSAB:s årsredovisning. I den fas då empirin 
sammanställdes användes därför årsredovisningen som ett verktyg för att få fördjupad 
information samt för att grundligt kunna redogöra för de upplysningar Skoglund delgav under 
intervjutillfället. Användningen av årsredovisningen medförde således att förståelsen för 
Skoglunds svar fördjupades vilket gav empiriavsnittet en ökad kvalitet. 

2.4.3 Operationalisering av intervjufrågor 
För att kunna utforma en intervjuguide designades det operationaliseringsschema vilket tabell 
1 visar. Operationaliseringsprocessen försäkrade att frågorna som ställdes under 
intervjutillfället hade en relevant koppling till uppsatsen. Första kolumnen i tabell 1 motsvarar 
intervjufrågornas numrering. Den andra kolumnen påvisar hur frågorna är relaterade till 
uppsatsens referensram och begrepp. Den tredje kolumnen innehåller en kort motivering till 
varför det ansågs relevant att ställa dessa frågor. 	  

Fråga: Anknytning till 
referensram och begrepp: 

Motivering: 

1-3 Bakgrund om den intervjuade Trovärdighetsbedömning av respondenten 
4-6 3.3.1 Beskrivning av 

företaget, dess verksamhet och 
organisation	  
 

Frågorna ställdes för att får information om vad SSAB har 
beskrivit under denna punkt av dokumentationen samt för att få en 
förståelse för koncernen och dess verksamhet 

7 3.3.2 Uppgift om omfattning 
och art av transaktionerna 

För att få en bild av hur stor del av SSAB:s transaktioner som var 
interntransaktioner i förhållande till externtransaktioner 

8 Bakgrund För att få förståelse för vem som är ansvarig för internprissättning 

9 3.3.2 Uppgift om omfattning 
och art av transaktionerna 

För att få insikt i vilka typer av SSAB:s prestationer som 
internprissätts och därmed berörs av dokumentationsskyldigheten 

10 3.3.6 Transaktioner av mindre 
värde 

För att avgöra om SSAB upprättar en förenklad eller full 
dokumentation 

11 3.1.1 Beskrivning av 
företaget, dess verksamhet och 
organisation	  
3.3.4 Beskrivning av vald 
prissättningsmetod 

Frågan ställdes för att få information om vilka 
internprissättningsmetoder som SSAB använder sig av. Denna 
fråga kopplas till två teoriavsnitt eftersom olika typer av 
transaktioner (3.3.1) prissätts enligt olika metoder (3.3.4) 
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12 3.2 Armlängdsprincipen För att avgöra om SSAB uppfyller armlängdsprincipen 
 

13 
 
3.3.3 Funktionsanalys 

För att få en inblick i ett prestationsflöde genom koncernen och 
därigenom förstå vart värdeskapande uppstår. Denna fråga är en 
bakgrundsfråga för att kunna förstå svaret på fråga 17 bättre. 

14 3.1 Internprissättning För att avgöra i hur stor utsträckning företaget använder 
internpriser 

15 3.3.1 Beskrivning av 
företaget, dess verksamhet och 
organisation 

För att kunna utröna hur detaljerad beskrivning SSAB har i sin 
dokumentation kring marknadsstrategier 

16 3.3.2 Uppgift om omfattning 
och art av transaktionerna 
3.3.5 Jämförbarhetsanalys 
3.4 OECD:s 
jämförelsefaktorer 

För att avgöra om transaktionerna är jämförbara och hur det 
dokumenteras 
 

17 3.3.3 Funktionsanalys Hur SSAB avgör vart värdeskapande sker inom koncernen 

 
18 

 
3.3.5 Jämförbarhetsanalys 

För att få reda på vilka verktyg SSAB använder sig av för att 
kunna utföra en jämförbarhetsanalys 
 

 
19 

 
Ämnesbakgrund 

Erhålla förståelse för ämnet och veta vilka som praktiskt arbetar 
med dokumentationen 
 

 
20 3.5 Skatteverkets roll 

 

Frågan ställdes för att se hur ofta SSAB uppdaterar sin 
dokumentation 

21 3.3 Dokumentationsreglerna Frågan ställdes för att få en bild av SSAB:s åsikt om dagens 
dokumentationskrav 

22 3.3 Dokumentationsreglerna Frågan ställdes för att kunna avgöra vad SSAB inkluderar i sin 
dokumentation 

23-27 4.0 Action 13 - Nya riktlinjer 
för dokumentationen 
 

Frågorna ställdes för att få fram vilka åsikter SSAB har och vilka 
förberedelser de har påbörjat inför Action 13:s implementering 
 

 

Tabell 1: Operationaliseringsschema (Egenbearbetad, 2015) 

2.4.4 Genomförandet av intervjun 
För att skapa trygghet hos respondenten skickades frågorna ut sju arbetsdagar i förväg. 
Därigenom bereddes respondenten möjlighet att bli införstådd med vilken typ av information 
som eftersöktes. Respondenten hade på så sätt möjlighet att förbereda sig samt ställa frågor 
om oklarheter uppstod innan intervjutillfället. Enligt Andersson (2005) är detta en bra metod 
för att säkerställa att intervjun resulterar i relevant information då respondenten har klarhet i 
vad som förväntas av denne. (Andersson, 2005, s. 144).  

Intervjun med SSAB:s chef för koncernredovisning och skatt, Henrik Skoglund, ägde rum 
mellan klockan 10:00 och 11:30 den 24 april 2015 och intervjun spelades in. Den 
genomfördes i en konferenslokal på SSAB:s huvudkontor i Stockholm. Skoglund upplevdes 
insatt i ämnet och hade förberett sig väl inför intervjun genom att han studerat frågorna i 
förväg. Hans förberedelse resulterade i att intervjun antog formen av en diskussion kring 
frågorna, snarare än en typisk intervjuform där respondenten endast besvarar ställda frågor. 
Upplägget resulterade i en väsentlig beskrivning av SSAB och koncernens arbete med dagens 
och framtida dokumentation. För intervjuguide, se bilaga 2. 
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2.4.4.1 Om Henrik Skoglund 
Henrik Skoglund har en bakgrund som revisor vilket han var aktiv som ända fram till år 1997 
då han började sin anställning på SSAB:s huvudkontor i Stockholm. Under hela sin karriär på 
SSAB har Skoglund varit ansvarig för redovisnings- och skattefrågor som berör hela 
koncernen. (H. Skoglund, personlig kommunikation, 24 april 2015) 

2.5 Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering 
Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är begrepp som vanligtvis är kopplade till en 
kvantitativ forskningsmetod vilka ämnar ge en bild av forskningens kvalitet. Forskare har 
diskuterat begreppens relevans i förhållande till en kvalitativ undersökning och diskussionen 
har mynnat ut i att begreppens innebörd kan behöva modifieras för att passa den kvalitativa 
forskningsmetoden bättre. För att kunna mäta kvaliteten kan således reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet ersättas med: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 
Tillförlitligheten innebär att den beskrivning av verkligheten som forskaren utfört, anses 
trovärdig i andras ögon. Överförbarhet är huruvida resultaten är hållbara i andra kontexter än 
det undersökta. Pålitlighet innebär att forskaren säkerställer att forskningsprocessen är 
fullständig, där metodval tydligt har motiverats. Konfirmering innebär att forskaren har agerat 
objektivt. (Bryman & Bell, 2013, s.400-405)  

I uppsatsen har tillförlitlighetskriteriet uppfyllts genom triangulering, vilket innebär att flera 
metoder har använts för att öka kvaliteten i uppsatsen. (ibid) Arbetet med att få fram ett 
tillförlitligt resultat grundar sig i databassökningar, litteraturstudier samt en intervju. Källorna 
som använts har ansetts komplettera varandra samt inneha en samstämmighet i dess innehåll. 
Dock har det faktum att inga artiklar om de nya riktlinjerna funnits medfört att kapitel fyra i 
uppsatsen inte bygger på en vetenskaplig grund. Informationen i kapitel fyra anses trots det 
tillförlitigt då diskussioner mellan OECD:s medlemsländer har lett fram till utformningen av 
riktlinjerna. På så vis har fler parter varit delaktiga i upprättandet av den information som 
använts. Då OECD är den ansvariga utgivaren av Action 13 anses källan som objektiv 
eftersom organisationens arbete bygger på att tillgodose alla medlemsländernas behov, vilket 
inte kan uppnås om OCED har ett subjektivt förhållningssätt. Intervjurespondenten Skoglunds 
ställning på företaget och hans kunskap inom ämnet anses ge informationen i intervjun god 
tillförlitlighet. Skoglunds objektivitet kan emellertid diskuteras eftersom respondenten endast 
kan ge svar utifrån SSAB:s perspektiv. Dock anses att syftet med respondenten inte var att ge 
en objektiv bedömning av dokumentationen då SSAB endast skulle användas som ett exempel 
för att kunna komplettera den teoretiska delen med praktisk tillämpning. Uppfyllelse av 
överförbarhetskriteriet kan ses som bristfälligt då antalet respondenter medförde att resultatet 
inte rimligtvis kan överföras i andra kontexter. Varje företag har en individuell strategi kring 
dokumentationen, vilket gör att detaljer i utförandet troligtvis inte kan sättas in i andra 
sammanhang utan det är endast det övergripande utförandet som möjligtvis kan appliceras i 
andra situationer. Dock fanns medvetenheten att denna punkt skulle kunna komma att bli 
bristfällig, då idén med intervjun var att använda respondenten som en ytterligare källa för att 
skapa förståelse, snarare än att bringa kunskap som skulle kunna användas i andra kontexter. 
Uppsatsen kan således användas som en schablon för andra koncerner som ska implementera 
Action 13, men koncerner kan inte applicera uppsatsens mer detaljerade element i resultatet 
då varje koncerns information är särpräglad för dess verksamhet. Bristande överförbarhet är 
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VAD? 

Vad väckte intresse att 
analysera? 

Hur dokumentationen 
kommer förändras med 

Action13 
 
 

VARFÖR? 
Varför är detta tillräckligt 

intressant att göra en analys 
på? 

För att kunna se hur mycket 
dokumentationen skulle kunna 
komma att påverka företagens 

dokumenatationsskyldighet 

HUR? (Teoretiskt) 
Jämföra den gamla 

dokumenationsskyldigheten 
med de nya riktlinjerna 

HUR? (Praktiskt) 
Vilka metoder kan användas? 
Vi kommer leta efter likheter 

och skillnader mellan de  
gamla och de nya riktlinjerna 

för att finna variationer 
 

även resultatet av bekvämlighetsurval då Skoglund inte kunde användas för att representera 
en hel population. Pålitlighetskriteriet anses vara uppfyllt till en tillfredsställande grad då 
uppsatsens metodval grundas på relevanta motiveringar, vilket resulterar i att de slutsatser 
som dragits är rättfärdigade utifrån uppsatsens förutsättningar. Konfirmeringskriteriet anses 
uppfyllt då vi under uppsatsens gång ansett ämnet komplext vilket gjort att objektiviteten och 
därmed inte subjektiviteten har styrt uppsatsens utgång.  

2.6 Analysverktyg 
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Watsons box - Analys (Egenbearbetad figur, 2015) 

För att finna en tydlig struktur inför analysen valdes det att modifiera Watsons box så den 
kom att passa in som ett analysverktyg (Bryman & Bell, 2013, s.104). Figur 2 åskådliggör det 
tankesätt och de motiveringar som låg till grund för att säkerställa att analysen skulle komma 
att leda fram till att uppsatsens syfte uppfylldes. Första rutan har en direkt koppling till 
uppsatsens syfte och den andra rutan motiverar varför detta var intressant att analysera. Den 
tredje rutan förklarar hur analysen skulle utföras ur ett teoretiskt perspektiv och den fjärde 
rutan klargör hur analysen skulle utföras rent praktiskt. Analysen har avgränsats till att endast 
beröra moderbolaget och dess fem divisioner då syftet med SSAB var att använda koncernen 
som ett exempelföretag på hur dokumentationsskyldigheten kan komma att förändras. Det 
ansågs därför fullt tillräckligt att endast ta med dessa enheter för att kunna påvisa likheter och 
skillnader mellan dagens riktlinjer och Action 13.    
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3. REFERENSRAM 
I följande kapitel behandlas inledningsvis grundläggande information om internprissättning samt de 
principer och regler som tillämpas i samband med detta.  Denna bakgrund är till för att ge läsaren en 
grundläggande förståelse inför kommande avsnitt. I kapitlets andra del beskrivs de 
dokumentationsregler som svenska aktörer ska förhålla sig till vid internprissättning. 

3.1 Internprissättning  
Många bolag består idag av ett flertal olika enheter där varje enhet utför sin egen aktivitet i 
kedjan för att skapa värde i bolaget. Det kan handla om ett enskilt nationellt företag som är 
uppdelat i olika avdelningar men det kan även handla om stora internationella koncerner med 
dotterbolag i olika länder. Ofta finns det kopplingar mellan de olika enheterna och 
prestationer sker dem emellan, detta benämns internprestationer. Exempel på 
internprestationer kan vara försäljning av varor eller tjänster eller utlåning av pengar. För att 
ett korrekt resultat ska kunna beräknas för varje enhet sätts ett pris på internprestationerna, ett 
så kallat internpris. (Ax et al., 2013, s.362) När koncerner använder sig av internpriser inom 
en och samma nation används det främst för att allokera kostnader samt som ett styrmedel 
inom organisationen (Choe & Hyde, 2007), vilket även var den ursprungliga tanken med 
internprissättning (Krtalic, S. & Setic, E. 2013). I en allt mer globaliserad värld där 
multinationella koncerner (MNE) har företag i olika länder kan internpriser istället användas i 
ett annat syfte; att via gränsöverskridande interntransaktioner flytta vinstmedel till det land 
inom koncernen där skattesatsen är lägst för att den totala skatten inom koncernen ska bli så 
låg som möjligt. Därför använder sig koncerner ofta av två olika internpriser, ett för 
transaktioner inom nationen och ett annat för handel internationellt. (Choe & Hyde, 2007) 

Krtalic & Setic (2013) menar att begreppet internprissättning har fått en mer komplex 
betydelse än det ursprungligen hade och de bedömer att internprissättning är ett av de mest 
omtalade ämnena i affärsvärlden idag. Enligt dem är anledningen till detta, som ovan nämnts, 
att MNE:s har möjlighet att använda internprissättning som ett verktyg för att flytta 
vinstmedel mellan enheter i koncernen i syfte att minimera skattebördan och därmed 
maximera koncernens vinster. Enligt Wong, Nassiripour, Mir & Healy (2011) kan 
vinstförflyttningen ske genom att ett moderbolag i en nation med hög skattesats köper 
prestationer från ett dotterbolag beläget i ett annat land med lägre skattesats. Om internpriset 
då är högt medför det att bolaget i landet med låg skattesats genererar en högre vinst än innan 
interntransaktionen och denna vinst beskattas då till den lägre skattesatsen. Konsekvensen för 
moderbolaget blir att dess vinst minskas och således även skattesumman. För koncernen som 
helhet blir den totala skatten därigenom lägre vilket även leder till ett högre resultat totalt. 
Benshalom (2013) anser att det, ur ett globalt ekonomiskt perspektiv, är positivt att företag 
strävar efter att maximera vinster och avkastningen på investeringar då det leder till ökad 
konkurrens och produktivitet. Han menar dock att tillvägagångssättet som beskrivs ovan, där 
koncerner eroderar skattebasen, är fel ur politisk synvinkel och att det är något som bör 
åtgärdas genom regler. Reglerna får däremot inte anses vara för komplicerade för koncerner 
att följa då det skulle ha påverkan på den globala välfärden.  
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3.1.1 Metoder vid internprissättning 
Ett internpris kan beräknas på olika vis men det essentiella är att armlängdsprincipen, som 
beskrivs i stycke 3.2, uppnås. OECD har utarbetat fem olika metoder, se figur 3, för att 
beräkna internpriser enligt armlängdspris. Tre av metoderna benämns transaktionsbaserade 
metoder och de är marknadspris- (Comparable Uncontrolled Price method - CUP), 
återförsäljnings- (Resale Price Method - RPM) och kostnadsplusmetoden. De övriga två, vilka 
går under benämningen vinstbaserade metoder, är vinstfördelnings- (Profit Split Method -‐	  
PSM) och nettomarginalmetoden (Transactional Net Margin Method - TNMM). (OECD, 
2010, ss.59-60) Vilken av metoderna som ska användas är ofta branschrelaterat. Vad gäller 
tjänster och produktion är ofta en transaktionsbaserad metod, såsom kostnadsplusmetoden, 
den mest lämpliga att använda medan återförsäljningsmetoden ofta lämpar sig bäst för 
distribution och försäljning.	   (Holzman&Nagel, 2014) OECD anser att de tre traditionella 
transaktionsbaserade metoderna är att föredra då det är lättare att utröna om armlängdspris 
uppnåtts när dessa metoder används. De vinstbaserade metoderna bör endast användas om de 
övriga metoderna inte kan nyttjas på grund av att jämförbara transaktioner saknas. (OECD, 
2010, ss.59-60) I metoderna fastställs armlängdspriset enligt följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: OECD:s internprissättningsmetoder (Egenbearbetad figur utifrån Skatteverket, 2007a) 

• Är den metod som är prioriterad av OECD.  
• Armlängdspriset fastställs genom att jämföra priset på varor 
och tjänster vid liknande  transaktioner mellan två oberoende 
parter 

Marknadsprismetoden- 
 CUP 

• Om en vara först säljs internt och sedan säljs vidare till en 
utomstående part kan armlängdspriset fastställas genom att 
återförsäljningspriset minskas med en lämplig bruttovinst som 
täcker kostnader och vinstpålägg.	  	  

Återförsäljningsmetoden - 
RPM 

• Armlängdspriset fastställs genom att beräkna säljarens 
kostnad för anskaffade råvaror eller halvfabrikat samt 
produktionskostnad och sedan lägga till ett skäligt 
vinstpålägg. 

Kostnadsplusmetoden 

• Metoden innebär att den totala vinsten som gjorts vid en 
transaktion, där företag i intressegemenskap samarbetat för att 
generera vinsten, fördelas mellan de berörda företagen. För att 
få fram ett godtagbart armlängdspris fördelas vinsten med 
hänsyn till vad varje enhet bidragit med i form av funktion 
och tillgångar.	  

Vinstfördelningsmetoden - 
PSM 

• Armlängdspriset fastställs genom att företaget utgår från det 
resultat som uppnåtts vid transaktioner med ett närstående 
företag. Sedan kontrolleras att den rörelsemarginal som 
uppkommit stämmer överens med den marginal som företaget 
uppnått när transaktioner genomförts med oberoende företag.  

Nettomarginalmetoden - 
TNMM 
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3.2 Armlängdsprincipen 
Den grundläggande principen för internprissättning är att den ska ske enligt 
armlängdsprincipen. Det innebär att den prissättning som används för de interna 
prestationerna mellan företag i en ekonomisk intressegemenskap, dvs. inom koncernen, ska 
ske till marknadspris. Priset ska således inte skilja sig från det pris som skulle ha satts på 
prestationen om den inträffat mellan två oberoende näringsidkare. Principen finns för att 
förhindra att företag sätter orimliga internpriser i syfte att flytta vinstmedel från ett land till ett 
annat .(Lodin et al, 2013, s. 650; Skatteverket, 2014b, s. 8) 

I svensk lagtext finns det två paragrafer som skapats för att kontrollera att armlängdsprincipen 
uppfylls. Den ena är den så kallade korrigeringsregeln i Inkomstskattelagen (IL) 14 kap. 19 § 
(SFS 1999:1229) och den andra är definitionen av när det råder så kallad ekonomisk 
intressegemenskap i IL 14 kap. 20 § (SFS 1999:1229). Dessa beskrivs nedan.  

3.2.1 Korrigeringsregeln 
Korrigeringsregeln i IL 14 kap. 19 § (SFS 1999:1229) är den regel som SKV tillämpar för att 
kunna justera inkomsten för svenska företag vars resultat har blivit lägre till följd av att 
koncernen har tillämpat en oriktig prissättning (Lodin et al., 2013, s. 650). Regeln ses som en 
specialregel och den har företräde framför generella regler i Inkomstskattelagen när ett 
företags resultat ska beräknas (ibid, s.652). 

Paragrafen lyder: 

 ”Om resultatet av en näringsverksamhet blir lägre till följd av att villkor avtalats som 
avviker från vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende näringsidkare, ska 
resultatet beräknas till det belopp som det skulle ha uppgått till om sådana villkor inte 
funnits…” 

Vidare anges i samma paragraf att detta enbart gäller om; 

• Det företag som fått ett högre resultat på grund av transaktionen inte ska beskattas i 
Sverige 

• Det är sannolikt att det föreligger en ekonomisk intressegemenskap mellan parterna 
• Det inte finns omständigheter som tyder på att avtalsvillkoren kommit till av andra 

skäl än på grund av ekonomisk intressegemenskap 
 

Syftet med korrigeringsregeln är att förhindra att den svenska skattebasen eroderas och regeln 
kan tillämpas vid olika transaktionsslag såsom varor, tjänster, krediter, hyra och immateriella 
rättigheter i form av exempelvis patent och copyright. Om ett företag får sin inkomst 
korrigerad i Sverige så innebär inte det att en motsvarande korrigering sker i motpartslandet. 
Det kan följaktligen bli kostsamt för företaget med en sådan typ av korrigering då samma 
transaktion kan komma att beskattas i båda länderna. (Pelin, 2011, s.70)  
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3.2.2 Ekonomisk intressegemenskap 
Innebörden av en ekonomisk intressegemenskap, vilken anges i korrigeringsregeln, återfinns i 
IL 14 kap. 20 § (SFS 1999:1229) 

”Ekonomisk intressegemenskap som avses i 19 § anses föreligga om 

- 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” 

 

För att korrigeringsregeln ska kunna tillämpas måste det göras sannolikt att en 
intressegemenskap enligt definitionen ovan råder. Det måste även finnas ett samband mellan 
den oriktiga prissättningen och intressegemenskapen. Om den skattskyldige kan påvisa att 
avtalsvillkoren mellan bolagen grundar sig i andra skäl än intressegemenskapen så skall det 
inte ske någon inkomstkorrigering. (Pelin, 2011, s.71) 

3.2.3 Synpunkter på armlängdsprincipen 
Även om begreppet armlängdsprincip har en tydlig definition är den inte alltid enkel att 
tillämpa. Problematiken ligger i att det förutsätts att det alltid finns ett marknadspris på alla 
produkter. I många fall är de stora multinationella koncernerna ensamma om att tillverka sin 
produkttyp vilket innebär att det inte finns ett tydligt marknadspris. Det är därför svårt att 
tillämpa armlängdsprincipen på såväl varor som tjänster, dock är det något enklare att 
bestämma ett marknadspris vad gäller räntor. (Lodin et al, 2013, s. 651) Bartelsman & 
Beetsma (2003) samstämmer i detta resonemang och anger kunskapsintensiva insatsvaror som 
ett område där det är särskilt svårt att bestämma ett marknadspris vid interntransaktioner inom 
en koncern.  

Keuschnigg & Devereux (2013) menar att det finns fördelar såväl som nackdelar angående 
kravet på att tillämpa armlängdspris vid interntransaktioner. De medger att det är effektivt i 
syfte att få företag att fastställa ett lägre internpris och därigenom minska vinstförflyttning 
inom koncernen. De beskriver dock att internprissättning inte enbart används för 
vinstförflyttning, med skattebaserodering som följd, utan uttrycker även att en negativ aspekt 
på armlängdspriskravet är att det minskar företags investeringsmöjligheter i utländska 
dotterbolag. De anser vidare att kravet på armlängdspris leder till ökade skatteintäkter och 
förbättrad välfärd i industriländer men att det sker på bekostnad av välfärden i 
utvecklingsländer som därigenom får minskade skatteintäkter. Sammantaget menar de att det 
kan minska den internationella välfärden. 

Benshalom (2010) uttrycker att det finns en allmän åsikt om att armlängdsprincipen inte 
fungerar för att utröna en multinationell koncerns resultat. Han menar att problematiken är 
som störst när det gäller prissättning av immateriella tillgångar samt vid skuldrelaterade 
situationer som när ett företag i ett land lånar ut pengar till ett företag i ett annat land. Även i 
en proposition från regeringen (prop 2009/10:17) lyfts problemet med värdering av 
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immateriella tillgångar. Här beskrivs även att armlängdsprincipen är komplicerad att följa i 
vissa fall och att den inte tar effektivitetsvinster inom koncerner i beaktande. I samma 
proposition beskrivs dock OECD:s synpunkt på detta, vilken är att medlemsländerna 
tillsammans successivt kan utveckla och förbättra de metoder som bygger på 
armlängdsprincipen, utifrån ländernas samlade erfarenheter (ibid, s. 20).  

3.3 Dokumentationsreglerna 
För att förhindra att koncerner sätter snedvridna internpriser, vilka kan påverka koncernens 
beskattningsskatteunderlag, infördes år 2007 regler för hur gränsöverskridande 
internprissättningstransaktioner i intressegemenskaper ska dokumenteras. Enligt 39 kap § 15 i 
IL (SFS 1999:1229) ska svenska näringsidkare dokumentera transaktioner som sker med de 
företag inom intressegemenskapen som är begränsat skattskyldiga i Sverige. 
Dokumentationen finns till för att SKV ska ha möjlighet att avgöra om internprissättning sker 
på ett sådant sätt att transaktionen är jämförbar med om den skulle ha skett mellan två av 
varandra oberoende näringsidkare, dvs. om armlängdsprincipen efterlevs. Reglerna finns även 
till för att det ska bli tydligt för företagen vilken information SKV är i behov av och att 
berörda företag lämnar ifrån sig en likartad dokumentation. En komplett dokumentation 
underlättar när SKV ska utföra sina kontroller. Företagen ska årligen uppdatera och 
komplettera de underlag som ligger till grund för dokumentationen, såsom sammanställningar 
och handlingar. Endast i de fall SKV begär det behöver företaget sammanställa alla underlag 
som tillsammans bildar en dokumentation. (Skatteverket, 2014b, ss.1, 6, 11-12).  

SKV anger att proportionalitetsprincipen skall tas i beaktande när dokumentationen utformas. 
Principen innebär att endast sådan information som anses nödvändig för att SKV ska ha 
möjlighet att göra en rimlig bedömning av att armlängdsprincipen efterlevs behöver 
inkluderas i dokumentationen. Genom denna princip har SKV vägt behovet av dokumentation 
mot koncernens arbetsbörda och administrativa kostnad för att upprätta den. Praktiskt innebär 
detta exempelvis att små transaktioner som inte har någon betydelse för företagets resultat inte 
behöver dokumenteras. Utformningen får dock inte ske på bekostnad av dokumentationens 
kvalitet då den ska uppfylla en god internationell standard. Resultatet av en bristande 
dokumentation är att SKV:s bedömningsmöjligheter försämras och det försvårar då 
upptäckten av snedvriden internprissättning, vilket kan leda till en erodering av den svenska 
skattebasen. (ibid, s. 7) 

Figur 4 visar en sammanställning av de punkter som SKV anser att företag bör dokumentera 
gällande koncernens internpriser.  
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Figur 4: Dokumentationsinnehåll (Egenbearbetad översiktsfigur utifrån Skatteverket, 2014b )  

3.3.1 Beskrivning av företaget, dess verksamhet och organisation	  
Under denna punkt ska verksamheten beskrivas ur ett operationellt och legalt synsätt, detta för 
att kartlägga vilka företag som ingår i intressegemenskapen samt ägarförhållanden mellan 
dessa. En operationell beskrivning behövs för att visa hur strukturen mellan de olika delarna i 
koncernen är uppbyggd. Det ska även beskrivas inom vilka affärsområden intressegruppen är 
verksam samt vilka enheter som är aktiva inom vederbörligt område. För att kunna bedöma 
resultatet av de interna transaktioner som genomförts ska även finansiell information lämnas 
som styrker dessa. Exempel på sådan finansiell information är rörelseresultat, omsättning och 
bruttovinst i de företag som berörs av interntransaktionerna. Vanligtvis hämtas den sortens 
information från koncernens ekonomisystem eller från årsredovisningen. (Skatteverket, 
2007b, §4; Skatteverket, 2007a, punkt 4.4.4-5).  

Under denna punkt ska även strategier som gäller etableringar på nya marknader redovisas 
samt vilken konkurrenssituation som råder på marknaden samt om den kan påverka 
prissättningen och därmed koncernens förmåga att generera vinst. Nyetableringar kan tillåta 
att företagen under en kort tid frångår rådande marknadspris, vilket i förlängningen innebär att 
armlängdsprincipen under denna tidsperiod inte uppfylls. Då detta är en förutsättning för fri 
konkurrens kan det accepteras förutsatt att sådana strategiska överväganden tydligt 
dokumenteras. (ibid)  

3.3.2 Uppgift om omfattning och art av transaktionerna 
Beskrivande dokumentation skall finnas om företagets interna transaktioner. Denna 
dokumentation ska utformas enligt riktlinjer som OECD tagit fram för att transaktionerna ska 

Dokumentationens innehåll 

1. Beskrivning av företaget, dess verksamhet och organisation 

2. Uppgift om omfattning och art av transaktionerna 
- Typ av transaktion 
- Värde och mängd 
- Avtalsvillkor 
- Samband med andra transaktioner som kan påverka prissättningen 
- Fördelningsmodell och kostnadsunderlag 

3. Funktionsanalys 
4. Beskrivning av vald prissättningsmetod 

5. Jämförbarhetsanalys 
- Prestationens specifika karaktär 
- Ekonomiska omständigheter 
- Funktionsanlys 
- Avtalsvillkor 
- Affärsstrategiska element 
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kunna jämföras med varandra, se avsnitt 3.5. Delar av vad som behöver dokumenteras är 
enligt SKV: 

• Typ av transaktion - exempelvis varor, tjänster, immateriella tillgångar eller finansiella 
transaktioner. 

• Värde och mängd – prestationens värde och mängd för transaktionen ska anges. 
• Avtalsvillkor - såväl skriftliga som muntliga avtal som är väsentliga för företagets 

prissättning. Om något företag i intressegemenskapen ingått avtal med en myndighet, 
exempelvis om vilken prissättningsmetod som ska användas eller förhandsbesked i 
skattefrågor, ska även detta dokumenteras. 

• Samband med andra transaktioner som kan påverka prissättningen – Om två parter 
inom intressegemenskapen använt sig av ett pris som ej överensstämmer med 
marknadspris, kan detta uppvägas genom en prisjustering i en annan transaktion 
mellan samma parter.  

• Fördelningsmodell och kostnadsunderlag – då företag inom koncernen har samverkat 
för att exempelvis utveckla immateriella tillgångar kan ett kostnadsfördelningsavtal 
tecknas. Denna typ av avtal används för att fördela kostnader och risker mellan 
företagen, baserat på den nytta företaget erhåller av den utvecklade tillgången. 
(Skatteverket, 2007b, § 6; Skatteverket, 2007a, punkt 4.5.1).   
 

Har det genomförts ett antal transaktioner som liknar varandra kan dessa redovisas 
gemensamt. Ett krav om koncernen vill använda sig av sådan aggregerad redovisning är då att 
transaktionerna genomförs mellan samma två parter. (ibid)  

3.3.3 Funktionsanalys 
I funktionsanalysen beskrivs företagens roller i internhandelns funktioner. Det ska beskrivas 
vilka risker varje enhet tar samt vilka tillgångar som enheten använder i sin produktion. 
Analysen är relevant för att kunna bedöma de olika parternas betydelse i transaktionen. På så 
sätt kan koncernen härleda var i produktionskedjan värdet tillförs, så att sedan eventuell vinst 
eller förlust kan fördelas på ett korrekt sätt. (Skatteverket, 2007b, §7; Skatteverket, 2007a, 
punkt 4.6)  

3.3.4 Beskrivning av vald prissättningsmetod 
En del som tydligt måste dokumenteras och motiveras är vilken prissättningsmetod koncernen 
valt att använda samt hur den omsätts i praktiken. Skatteverket har antagit OECD:s riktlinjer 
om att fem olika metoder får tillämpas. Metoderna, beskrivna i figur 3 tidigare i kapitlet, är 
marknadsprismetoden, återförsäljningsmetoden, kostnadsplusmetoden, nettomarginalmetoden 
samt vinstfördelningsmetoden. (Skatteverket, 2007b, §8; Skatteverket, 2007a, punkt 4.7.1)   

3.3.5 Jämförbarhetsanalys 
Avslutningsvis utförs en jämförbarhetsanalys där målet är att påvisa huruvida de 
interntransaktioner som företaget genomfört är jämförbara med om transaktionen skett mellan 
två av varandra oberoende företag. Här ska koncernen ange vilka objekt och transaktioner de 
använt sig av för att komma fram till ett korrekt armlängdspris. Det är vanligt förekommande 
att företag använder sig av databaser för att erhålla uppgifter gällande jämförbara priser och 
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objekt. Företagen skall då ange den databas och sökstrategi som använts. Som underlag till 
jämförbarhetsanalysen används här OECD:s jämförbarhetsfaktorer, se punkt 3.5. 
(Skatteverket, 2007b, § 9; Skatteverket, 2007a, punkt 4.8.1-2)  

3.4 Transaktioner av mindre värde  
Sverige har antagit regler för transaktioner som inte uppgår till ett högre marknadsvärde än 
630 prisbasbelopp för varor och 125 prisbasbelopp för övriga transaktioner per enhet inom 
intressegemenskapen. För sådana transaktioner av mindre värde får en så kallad förenklad 
redovisning upprättas. Värt att notera är att armlängdsprincipen fortfarande måste uppfyllas. I 
den förenklade dokumentationen ingår fem punkter som måste tas med: företagsgruppens 
organisatoriska och juridiska struktur, uppgift om motpartens verksamhet, uppgift om 
aktuella affärsavtal mellan parterna och dess värde, vilken metod som använts för att fastslå 
att internpriset är jämförbart med gällande marknadspris. Förenklingsreglerna finns till för 
att minska dokumentationsbördan för mindre företag eller företag som gör flera små interna 
transaktioner. (Skatteverket, 2007b, § 10; Skatteverket, 2007a, punkt 5) 

3.5 OECD:s Jämförelsefaktorer  
Som tidigare nämnts ska internförsäljning av varor och tjänster ske enligt armlängdsprincipen, 
vilket innebär att internpriset ska vara jämförbart med priset på den öppna marknaden mellan 
två av varandra oberoende parter. För att det ska vara möjligt att jämföra prissättningar med 
varandra krävs att ett antal jämförelsefaktorer dokumenteras. OECD har angivit fem faktorer 
som används för att påvisa jämförbarhet mellan transaktioner: 

Faktor 1: En beskrivning av prestationens specifika karaktär. Beskrivningen ska upprättas 
för att säkerställa att jämförelseobjektet är av likvärdig karaktär gällande punkter så som 
kvalitet, tillgång och efterfrågan vilka påverkar prestationens värde på marknaden. 

Faktor 2: En redogörelse för ekonomiska omständigheter såsom marknaders särskilda 
geografiska eller politiska villkor. Exempel på sådana omständigheter är konsumenternas 
köpkraft, tillgången på ersättningsvaror eller marknadens storlek. Sådana omständigheter kan 
ibland göra att samma vara som säljs på två olika marknader kan vara olämpliga att jämföra.  

Faktor 3: Den funktionsanalys som finns beskriven i punkt 3.3.3.  

Faktor 4: En specifikation över avtalsvillkoren i affärsavtalen vilka används för att kunna 
jämföra transaktionerna. Enligt OECD kan det finnas incitament för företag som ingår i 
samma intressegemenskap att ge eftergifter mot de villkor som fastslagits i avtalet på ett sätt 
de inte skulle vara villiga att göra mot ett externt företag utan kompensation. Ett exempel på 
detta kan vara om straffavgifter ska påföras företaget om ett avtalsbrott inträffar. Det kan i 
förlängningen ses som att det finns en skillnad mellan transaktionerna när det kommer till att 
bedöma riskerna det medför.  

Faktor 5: Uppgifter om affärsstrategiska element, och då först och främst 
marknadspenetration men det finns även utrymme för att ta hänsyn till utvecklings- och 
innovationskostnader som kan komma att påverka jämförbarheten (OECD, 2010, s. 43-51).  
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Alla dessa faktorer måste sedan försöka vägas mot varandra för att kunna bedöma 
jämförbarheten mellan transaktioner, vilket är ett steg för att se om armlängdsprincipen har 
uppfyllts. (ibid)    

3.6 Skatteverkets roll 
I Sverige är SKV det organ som har till uppgift att kontrollera företagens 
internprissättningsprocess genom att granska den dokumentation som 
dokumentationsskyldigheten medför. Svårigheterna för SKV är att de bär bevisbördan om de 
får in ofullständig, felaktig, eller ouppdaterad dokumentation, alternativt om företagen vägrar 
lämna ifrån sig den dokumentation som krävs. (Skatteverket, 2014b, s. 35) Dessutom saknar 
SKV egentliga påtryckningsmedel för att kunna kräva förtydliganden av inlämnat underlag 
vid bristfällig dokumentation (Hultqvist, 2008).  

I jämförelse med hur SKV:s motsvarande organ i andra länder arbetar är det främst på två 
punkter arbetet skiljer sig åt. Vid oklarheter vad gäller dokumentationen finns det enligt 
praxis i andra länder ofta möjlighet att utdöma sanktionsavgifter samt att skifta över 
bevisbördan till företagen. Med oklarheter menas att företagen utelämnat eller uppgivit 
bristfällig information, vilket försvårar det skattekontrollerande organets arbete. En annan 
grundläggande skillnad är att företag med säte i Sverige upprättar dokumentationen i syfte att 
tillgodose SKV med relevanta underlag om så efterfrågas. Normen i de flesta andra länder är 
däremot att dokumentationen som berör internprissättningen ska vara en del av det material 
som skickas in i samband med företagets deklaration. (Skatteverket, 2014b, s.41) 

3.7 Europeiska dokumentationsregler 
Som ett alternativ till att följa de svenska dokumentationsreglerna kan företag välja att 
upprätta dokumentationen enligt föreskrifterna i European Union Transfer Pricing 
Documentation – EUTPD. SKV anger att en sådan dokumentation anses uppfylla de krav som 
ställs på en dokumentation enligt svenskt regelverk. EUTPD är ett resultat av EU-
kommissionens arbete med internprissättningsdokumentation och denna uppförandekod 
godkändes år 2006. EUTPD består av två delar där den första delen är en så kallad master file 
där standardiserade uppgifter gällande bland annat närstående företag, transaktioner, 
funktioner och tillgångar ska lämnas för den del av koncernen som är belägen inom EU. 
Denna del är således gemensam för alla bolag inom intressegemenskapen. Del två består av 
en landspecifik dokumentation där information anges land för land för de länder där 
koncernen bedriver verksamhet inom unionen. Exempel på vad som inkluderas i den 
landspecifika dokumentationen är en mer djupgående beskrivning av transaktionsflöden inom 
koncernen, internprissättningsmetoder, policys samt en jämförbarhetsanalys. (Skatteverket, 
2007a, ss.38-39) I flera länder i Europa finns det även undantagsregler vilka kan medföra att 
små och medelstora företag (SME) är undantagna från dokumentationstvånget. (Skatteverket, 
2014b, s.18)  
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4. ACTION 13 – NYA RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATIONEN 
I följande kapitel presenteras de nya riktlinjerna gällande dokumentationsskyldigheten vilka OECD 
har tagit fram. Kapitlet inleds med en översikt av BEPS Action 13, dess syfte och mål vilket sedan 
övergår till att förklara mer djupgående vad implementeringen av Action 13 kommer medföra för krav 
på koncernernas internprissättningsdokumentation. 

4.1 BEPS Action 13 
I en rapport från Skatteverket (2014b) beskrivs att det idag finns möjlighet för koncerner att 
sätta felaktiga internpriser utan att SKV uppmärksammar det. Det är möjligt då det råder en 
brist på transparens mellan koncerner och SKV. Det finns även svårigheter för SKV att 
avgöra om värdeskapandet i koncernerna sker i produktutvecklingsfasen, i produktionen eller 
där marknaden finns. BEPS Action 13 har utvecklats för att öka transparensen mellan företag 
och de skattekontrollerande organen och det finns främst tre syften med de nya 
dokumentationsreglerna. Det första syftet är att säkerställa att koncerner tar regler för 
internprissättning i beaktande vid interntransaktioner och att inkomster som är till följd av 
sådana transaktioner årligen redovisas i deklarationen. Syfte nummer två är att skatteorgan 
ska förses med nödvändig information för att kunna genomföra en riskbedömning om var i 
koncernen snedvriden prissättning kan uppstå. Det tredje syftet är att informationen ska vara 
användbar för att skatteorgan ska ha möjlighet att genomföra en revision. För att dessa syften 
ska uppnås krävs att alla länder unisont implementerar de nya riktlinjerna och att 
dokumentationen sedan finns tillgänglig för samtliga skatteorgan som berörs. I och med att 
dokumentationen ska finnas tillgänglig för samtliga berörda skatteorgan betonar OECD vikten 
av att skydda känslig information med sekretess. (Skatteverket, 2014b, ss.20-22) 

OECD har arbetat med att de nya dokumentationsreglerna ska bli tydliga och väldefinierade 
för att minimera risken att tolkningen av reglerna skiljer sig åt mellan länderna. På så sätt blir 
reglerna mer globalt enhetliga och de skatteverkande organen erhåller mer användbar 
information samt får lättare att bedöma var risker uppstår. Tydliga och allmänt accepterade 
dokumentationsregler förväntas även leda till ett minskat antal internprissättningstvister och 
kommer på så sätt minska den administrativa bördan för företag. I enighet med det nuvarande 
regelverket för dokumentationen ska proportionalitetsprincipen beaktas i Action 13, dvs. att 
nyttan med informationen som förväntas dokumenteras ska vägas mot företagens 
administrativa belastning och kostnad för att upprätta dokumentationen. En konsekvens av 
detta är att företag enbart behöver uppdatera de databassökningar som gjorts efter jämförbara 
företag vart tredje år. Dock måste den finansiella informationen uppdateras årligen. 
(Skatteverket, 2014b, ss. 18, 22) Ashley (2013) menar att den nya dokumentationen är alltför 
detaljerad och kommer leda till en obefogat hög administrativ börda för företagen. Hon 
ifrågasätter det faktum att dokumentationen i framtiden måste lämnas in samtidigt som 
deklarationen då det genererar en hög arbetsbelastning för företagen samtidigt som det är få 
företag som revideras av de skatteverkande organen.  

Reglerna i Action 13 förväntas införas för 2016 års räkenskaper och implementeringen ska 
utvärderas av OECD år 2020 (EY, 2015; Skatteverket 2014b, s.20). För att Action 13 ska 
kunna implementeras till fullo i Sverige krävs dock att svenska lagändringar genomförs. Detta 
då nuvarande lagstiftning inte möjliggör att SKV kan begära in den information som krävs för 
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en fullständig dokumentation enligt Action 13. Enligt nuvarande lag har dessutom SKV 
endast möjlighet att begära in uppgifter när en revision påbörjats, till skillnad från de nya 
riktlinjerna där dokumentationen ska kunna användas för att göra en bedömning om en 
revision överhuvudtaget är nödvändig. (Skatteverket, 2014b, s. 23)  

4.2 De nya riktlinjerna 
De nya riktlinjerna vilar på en trebensstruktur som består av en Master file (MF) med 
övergripande information på koncernnivå och en Local file (LF) för varje enhet inom 
koncernen, med information på lokal nivå. Den tredje delen är en Country-by-Country rapport 
(CbC) vilken innehåller landspecifik information om fördelning av bland annat skatter och 
inkomster i koncernen. Dessa tre ben bildar tillsammans den sammanlagda dokumentation 
som företaget kommer behöva upprätta enligt figur 5. Varje ben innehåller i sin tur flertalet 
punkter som företagen måste ta i beaktande. (OECD, 2014)  

Figur 5: Översiktsfigur BEPS Action 13, (Egenbearbetad figur utifrån OCED, 2014) 

4.2.1 Master File 
Den MF som ska upprättas enligt BEPS Action 13 ska innehålla följande information enligt 
OECD (2014): 

Organisationsstruktur:  
Koncernen ska upprätta ett organisationsschema över sin juridiska struktur samt sin 
ägarstruktur. I organisationsschemat ska även de geografiska placeringarna av de operativa 
enheterna framgå. 

Beskrivning av verksamheten: 
Koncernen ska upprätta en beskrivning över viktiga faktorer för vinstgenerering. Där ska 
information inkluderas gällande flödet inom koncernen för de fem prestationerna med högst 
omsättning. Även de huvudsakliga geografiska marknaderna för dessa ska noteras. 

Master File - 
Koncernnivå 

•  Organisationsstruktur 
•  Beskrivning av 

verksamheten 
•  Immateriella tillgångar 
•  Intern finansiell 

verksamhet 
•  Finansiell- och 

skattemässig ställning 

Local File -  
Företagsnivå 

•  Lokala enheten 
•  Kontroll av 

transaktioner 
•  Finansiell information 

	   CbC-Report -  
Land för land 

•  Finansiell rapportering 
•  Ekonomisk substans 
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Det ska dessutom finnas en kort funktionsanalys som beskriver inom vilken enhet 
värdeskapande processer uppstår i koncernen samt de risker som finns och vilka tillgångar 
som används i processerna. 

De koncerninterna avtal som berör internprestationer, annat än forsknings- och 
utvecklingstjänster, ska sammanställas i en förteckning samt beskrivas kortfattat. Dessutom 
ska en beskrivning inkluderas som innehåller enheternas möjligheter att tillhandahålla 
interntjänster samt prissättningen för dessa. 

I det fall organisationen har omstrukturerats ska det upprättas en beskrivning av viktiga 
transaktioner förknippade med detta, exempelvis de förvärv och avyttringar som inträffat 
under räkenskapsåret. 

Immateriella tillgångar: 
Koncernen ska ange sin internprissättningspolicy samt den övergripande strategin för 
utveckling, ägande och nyttjande av immateriella tillgångar samt den  
geografiska placeringen av FoU-kontoren.  

De ska även bifoga en specifikation över koncernens immateriella tillgångar som är viktiga ur 
internprissättningssynpunkt samt vilka enheter inom koncernen som äger dessa tillgångar. De 
räntetransaktioner som kan härledas till tillgångstypen ska beskrivas likväl som vilken 
kompensation som erhållits samt vilka länder och enheter som berörs.  

En beskrivning krävs gällande avtal mellan enheterna inom intressegemenskapen, som rör 
denna typ av tillgång, exempelvis forskningstjänster och licensavtal.  

Intern finansiell verksamhet:  
Koncernen ska upprätta en beskrivning av sin finansiering, inklusive externa finansiärer. För 
att de skatteverkande organen ska ha möjlighet att avgöra vilken skattelagstiftning som ska 
tillämpas krävs även en identifiering av de koncerninterna finansiärerna, vilket land de är 
belägna i samt de internprissättningspolicys som berör finansiering mellan koncernens 
enheter. 

Finansiell- och skattemässig ställning: 
Koncernredovisningen för räkenskapsåret ska bifogas, alternativt liknande finansiella 
rapporter. Om det finns avtal angående förskottsprissättning eller andra skatteregleringar 
gällande inkomstfördelning mellan länder, ska det upprättas en förteckning samt en kort 
beskrivning av dem. 

4.2.2 Local File 
För varje enskild lokal enhet inom intressegemenskapen ska en LF upprättas. Den ska 
innehålla följande information enligt OECD (2014): 

Lokala enheten: 
Varje enskild enhets ledningsstruktur ska beskrivas och inkludera information gällande vilka 
individer ledningen rapporterar till samt individernas geografiska placering. Dessutom ska ett 
lokalt organisationsschema bifogas.  
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En detaljerad beskrivning av företaget och den affärsstrategi som efterföljs ska upprättas. Om 
företaget varit involverad i omstruktureringar eller överföringar av immateriella tillgångar, 
under nuvarande eller föregående räkenskapsår, ska information lämnas om det likväl som en 
beskrivning av den lokala enhetens påverkan av detta.  

Dessutom ska företaget redogöra för vilka huvudkonkurrenter det har på marknaden. 

Kontroll av transaktioner:  
Den lokala enhetens interntransaktioner ska beskrivas och kategoriseras såväl som 
information om i vilket sammanhang de äger rum. Exempel på interntransaktioner kan vara 
inköp av varor, tillhandahållande av tjänster, lån samt licenser av immateriella tillgångar. De 
ska även, för varje kategori, redogöra för de koncerninterna intäkter och kostnader som 
interntransaktionerna genererat. Redogörelsen ska vara uppdelad efter skatteområde (land) för 
utländska betalare eller mottagare.  

De företag inom intressegemenskapen som är involverade i interna transaktioner och 
förhållandet dem emellan, ska identifieras för varje kategori av interntransaktioner. Kopior av 
alla väsentliga koncerninterna avtal som ingåtts av den lokala enheten ska bifogas. I de fall 
det finns skatteavtal som berör interntransaktioner, såväl inom landet som internationellt, 
krävs även en kopia på dessa. 
 
För varje kategori av interntransaktioner ska en detaljerad jämförbarhets- och funktionsanalys 
av skattesubjektet samt relevanta tillhörande företag presenteras. Analyserna ska även 
innehålla information om förändringar genomförts jämfört med tidigare år.  
 
Företaget ska ange de mest lämpliga internprissättningsmetoderna för varje kategori av 
interntransaktioner, inklusive skäl till varför metoderna har valts samt varför de anses uppfylla 
kraven för armlängdsprincipen. Det ska även bifogas en sammanställning av de antaganden 
som gjorts vid valet av internprissättningsmetod samt information om de närstående företag 
vilka använts som motparter vid beräkning av internpriserna. Valet av motpartsföretag ska 
motiveras och en specifikation över den finansiella information som använts vid valet av 
internprissättningsmetod ska bifogas.  
 
Det skall dessutom upprättas en förteckning och beskrivning av de externa jämförelseobjekt 
som använts för att fastställa internpriset samt vilken strategi och källa som nyttjats för att 
genomföra jämförbarhetsanalysen. Om jämförbarhetsanalysen resulterar i att internpriset 
justeras skall detta anges såväl som anledningen till justeringen. 

Finansiell information: 
Varje lokal enhet ska bifoga sina finansiella räkenskaper för det berörda räkenskapsåret 
inklusive revisorsuttalanden om sådana finns att tillgå. Enheterna ska även informera om hur 
de finansiella data som använts vid tillämpning av internprissättningsmetod kan knytas till 
årsredovisningen. 
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4.2.3 Land för land rapportering – CbC Report 
Utöver MF och LF ska även en så kallad Land för land-rapport (CbC) inkluderas i 
dokumentationen. Den främsta avsikten med CbC-rapporten är att förenkla 
riskbedömningsprocessen gällande internpriser för skatteverkande organ. Den kan dock även 
nyttjas som underlag då statistiska analyser ska genomföras eller för att bedöma om andra 
risker förenade med vinstallokering och skattebaserodering förekommer. Rapporten ska ses 
som ett komplement till de två övriga delarna i dokumentationen och ska därmed ej användas 
som ett fristående underlag för att bedöma koncernens internprissättning. (OECD, 2014, s19; 
Skatteverket, 2014b, s.69) 

CbC-rapporten utgörs av två standardiserade formulär i vilka koncernens moderbolag ska 
lämna information om såväl finansiella som icke-finansiella data, för de länder där koncernen 
bedriver verksamhet. I det första formuläret ska de, land för land, redogöra för följande 
uppgifter:  

• Omsättning – där det specificeras hur stor del av omsättningen som uppstått genom 
interna respektive externa transaktioner.  

• Vinst/förlust före skatt 
• Summan av betald inkomstskatt 
• Summan av upplupen inkomstskatt 
• Bundet eget kapital 
• Balanserade vinstmedel 
• Antal anställda 
• Värdet på materiella anläggningstillgångar (KPMG, 2014)  

I formulär nummer två ska moderbolaget specificera vilka av koncernens bolag som bedriver 
verksamhet inom respektive land samt om bolagen är hemmahörande i landet eller 
registrerade i någon annan nation. I formuläret anges även tolv verksamhetsområden, 
exempelvis forskning och utveckling, inköp, tillverkning, försäkring samt marknadsföring och 
försäljning, där koncernen ska ange inom vilken kategori varje bolag är verksamt. (KPMG, 
2014; OECD, 2014, ss.35-36) 

Förutom de två obligatoriska formulären har koncernen möjlighet att lämna in en bilaga. I den 
kan koncernen lämna förtydliganden och övrig information som de anser är nödvändig för att 
de skatteverkande organen ska ha möjlighet att tillgodogöra sig de uppgifter som är angivna i 
de två obligatoriska formulären. (OECD, 2014, s.37) 
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SSAB 

SSAB  
Special Steels 

Sverige 

SSAB 
Europe     
Sverige 

SSAB 
Americas  
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Tibnor   
Sverige 

Ruukki 
Construction 

Finland 

SSAB 
Technology 

Sverige 

5. EMPIRI 
I följande avsnitt beskrivs företaget som deltagit i vår fallstudie, SSAB, samt resultatet av den intervju 
vilken genomfördes med SSAB:s representant Henrik Skoglund den 24 april 2015. I kapitlet är 
Skoglund källa till informationen i de fall ingen annan källa anges. Kapitlet inleds med en 
organisations- och verksamhetsbeskrivning som sedan efterföljs av information om SSAB:s 
internprissättning och syn på Action 13. 	  

5.1 SSAB  
SSAB bildades år 1978 då de tre stålproducenterna Domnarvarvets Jernverk, Norrbottens 
Järnverk samt Oxelösunds Järnverk gick samman (SSAB, 2015). Koncernen introducerades 
på Stockholmsbörsen år 1989 och år 2014 uppgick omsättningen till 60 miljarder kronor 
(SSAB:s årsredovisning, 2015, s.1).  

5.1.1 Organisationsstruktur  
År 1980 blev distributionsföretaget Tibnor en del av koncernen och år 2007 utvidgades 
intressegemenskapen ytterligare genom förvärvet av den amerikanska stålproducenten 
IPSCO. IPSCO bytte namn till SSAB Americas och detta uppköp var det största som gjorts i 
svensk företagshistoria med en köpeskilling om 55 miljarder kronor. Den finska 
stålproducenten Rautaruukki förvärvades år 2013 och döptes då om till Ruukki Construction. 
Förvärven medförde att SSAB Technology bildades vilket blev en enhet där SSAB- 
koncernens samtliga varumärken, licenser, patent och know-how samlades. I detta dotterbolag 
har SSAB tillsatt utvecklings- och marknadsföringsgrupper samt övrig personal som driver 
värdeskapandesprocessen framåt. Den enhet inom SSAB som producerar stål i Europa heter 
SSAB Europe och fokuserar på de nordiska handelsområdena. Ytterligare en enhet som 
producerar stål är SSAB Special Steels, men till skillnad från sin europeiska motsvarighet 
ligger här fokus för verksamheten på specialstål som är menat för den globala marknaden. 
SSAB-koncernens omstrukturering resulterade i den organisationsstruktur, vilken illustreras i 
figur 6 nedan. Varje enhet har ett eget organisationsschema, vilka sammanställs till ett 
organisationsschema som beskriver koncernen som helhet. Det finns således ett 
koncernorganisationsschema att använda för företagets dokumentation.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Organisationsschema SSAB-koncernen (Egenbearbetat, personlig kommunikation Skoglund, 2015) 
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SSAB finns idag representerade i ca 50 länder med sju stora produktionsorter i Sverige, 
Finland och USA. Koncernen har även ett 60-tal mindre produktions- och bearbetningsorter 
som är lokaliserade i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien, Afrika och Australien (SSAB:s 
årsredovisning, 2015, ss. 22-23). Med hjälp av interna säljbolag runt om i världen kopplas 
tänkbara köpare ihop med SSAB. Viktigt att belysa är att det inte är säljagenten som skriver 
avtal med potentiella köpare, utan avtalet skrivs direkt mellan köpare och med säljande 
produktionsenhet som motpart.  

5.1.2 Verksamhetsbeskrivning 
SSAB Europe’s och SSAB Americas funktioner är främst att tillverka obearbetat stål. Ruukki 
Construction är verksam inom stålkonstruktion där de förser byggindustrin med 
energieffektiva och flexibla lösningar. SSAB Europe och Ruukki Construction kontrollerar 
den nordiska stålmarknaden medan strategiförvärvet av nuvarande SSAB Americas medförde 
att SSAB kan tillgodose den amerikanska hemmamarknaden med stål. (SSAB:s 
årsredovisning, 2015, ss.14,16,20)(H. Skoglund, personlig kommunikation, 24 april 2015) 
SSAB har fokuserat på att kunna förse de så kallade hemmamarknaderna, dvs. närliggande 
marknader, med stål för att på så vis hålla fraktkostnaderna nere.  

Inom segmentet obearbetat stål är koncernen en liten aktör på marknaden med en 
marknadsandel på endast 0,5 %, baserat på en årlig produktion av åtta miljoner ton stål. 
Däremot har SSAB Special Steels, vars verksamhet inriktar sig främst på produktion av så 
kallat specialstål, dvs. höghållfasta- och slitstarka stålsorter, en marknadsandel på 40-50%. 
Tidigare tillverkades dessa stålsorter främst i Oxelösund, men SSAB försöker nu att arbeta in 
produktionen av specialstål i sina utländska produktionsorter i USA och Finland.  SSAB 
Americas och Ruukki Construction tillverkar således SSAB:s specialstål på licens vilket 
innebär att dessa två divisioner betalar royalty till SSAB Technology för att få använda sig av 
koncernens tillverkningsmetoder, varumärken och know-how. (H. Skoglund, personlig 
kommunikation, 24 april 2015). Den femte divisionen Tibnors funktion är att bedriva 
distributionsverksamhet. De lagerhåller och distribuerar koncernens produkter i Norden och 
Baltikum till främst verkstads-, fordons- och byggindustrin. (SSAB:s årsredovisning, 2015, s. 
18)  

SSAB har i sin årsredovisning varit noga med att redogöra för vilka huvudkonkurrenter 
respektive enhet har. Det är något Skoglund anser viktigt för att på så sätt förmedla en bild 
över den marknadssituation som råder, dels till koncernens intressenter men även till SSAB:s 
egna medarbetare.  

Skoglund angav att SSAB:s ständigt utvecklar sin verksamhet och den nya strategin innebär 
att koncernen kommer utvidga verksamheten och SSAB blir då aktiva inom 
tjänstemarknaden. De har redan börjat erbjuda koncept som är specifikt utvecklade efter sina 
kunders behov. Skoglund förtydligade detta genom exemplet att de erbjuder australienska 
gruvföretag specialanpassade reservdelar till skopor som då kan repareras snabbt och 
effektivt. På så vis behöver inte den externa parten köpa en helt ny skopa utan kan istället 
endast köpa den del som inte längre håller önskad kvalitet. Om SSAB går in på en ny 
marknad måste de enligt SKV:s rekommendationer dokumentera de strategier som används 
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för att penetrera den nya marknaden. Skoglund påvisar att koncernen har utarbetade strategier 
dokumenterade och att koncernen därmed inte behöver avsätta några extra resurser för att 
uppnå SKV:s krav på dokumentationen. 

5.2 Internprissättning och dokumentation 
SSAB hade år 2014 en nettoomsättning på 60 miljarder kronor efter justering för 
koncerninterna transaktioner (SSAB:s årsredovisning, 2015, s.1) Skoglund uppskattar att 
interntransaktioner inom koncernen uppgår till cirka sex miljarder.  En sjättedel av 
interntransaktionerna sker inom Sverige och resterade fem miljarder berör de utländska 
enheterna och det är därmed dessa utländska transaktioner som måste dokumenteras enligt 
Skoglund. Dessa siffror har enligt Skoglund ökat på grund av koncernens successiva 
expansion utomlands. SSAB följer de svenska riktlinjerna vid dokumentation av 
interntransaktioner och upprättar således inte sin dokumentation enligt reglerna i EUTPD. 

5.2.1 Interntransaktionstyper inom SSAB 
Koncernen prissätter och dokumenterar de prestationer som flödar inom 
intressegemenskapen. En vanlig typ av transaktion är när stål exporteras från en av de stora 
produktionsorterna till ett bearbetningsverk i ett annat land. Försäljningen sker därmed inom 
intressegemenskapen och transaktionen prissätts. Bearbetningsverket köper in obehandlat stål 
som de sedan förädlar genom att t ex klippa eller forma stålet efter den externa kundens 
önskemål. Därefter fraktas slutprodukten ut till kunden. Inköpet från produktionsenheten är 
med andra ord en interntransaktion och försäljningen till slutkund är koncernens 
externtransaktion. Det är interntransaktionens prissättning som SSAB dokumenterar.  

En annan typ av interntransaktion som prissätts är när ett av SSAB:s säljbolag kopplar ihop en 
potentiell köpare till intressegemenskapen. Säljagenten erhåller en kommission vilket är det 
internpris som koncernen betalar för säljtjänsten.  

Ytterligare en typ av interntransaktion som prissätts inom SSAB-koncernen är den 
licensavgift som de utländska enheterna betalar till SSAB Technology. När 
jämförbarhetsanalysen genomförs finns det en problematik med att värdera varumärken och 
patent då det vanligtvis inte finns några externa jämförelseobjekt att grunda sin 
internprissättning på. Det krävs därför ofta en detaljerad dokumentation för att motivera det 
pris koncernen tar ut av sina enheter. SSAB Technology är den enhet som sätter 
internprisavtalen för licenser och royaltys inom intressegemenskapen.  

SSAB-koncernen har inga transaktioner av mindre värde, dvs. transaktioner som uppgår till 
630 prisbasbelopp för varor och 125 prisbasbelopp för övriga prestationer, vilket medför att 
SSAB-koncernen inte kan använda sig av en förenklad dokumentation. De måste med andra 
ord utföra dokumentationen i enlighet med SKV:s rekommendationer som anges i figur 4. Då 
koncernen har relativt tydliga prestationsflöden inom verksamheten, finner Skoglund det 
enkelt att avgöra vart värdeskapande sker inom koncernen. Han anser det därför inte vara en 
stor arbetsbelastning att upprätta den funktionsanalys som ska inkluderas i dokumentationen 
som SKV kan kräva in. 
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5.2.2 SSAB:s internprissättningsmetoder 
SSAB arbetar med olika internprissättningsmetoder beroende på vilken typ av transaktion 
som genomförs. De använder sig främst av TNMM när det gäller varor och 
kostnadsplusmetoden när tjänster ska prissättas. Även CUP-metoden används emellanåt vid 
internprissättning av varor men denna metod har blivit allt mindre förekommande. Det 
minskade användandet av CUP grundar sig i att Skoglund anger att SKV föredrar TNMM-
metoden. Koncernen abonnerar på databastjänster vilka används som verktyg för att hitta 
marknadsmässiga marginaler och försäljningspriser för att på så vis erhålla korrekta 
internpriser. SSAB använde tidigare CUP-metoden för att internprissätta sitt specialstål. 
Problematiken som uppstod var att det inte fanns likvärdiga objekt att jämföra sina specialstål 
med på den externa marknaden. Det resulterade i att TNMM började användas för denna typ 
av vara. Ett centralt moment vid användandet av databaser är att koncernen dokumenterar hur 
de gått till väga när de sökt externa jämförelseobjekt. Det är grundläggande eftersom SKV 
använder samma databaser när de granskar vad koncernen grundar sin internprissättning på. 
Det är även betydelsefullt att koncernen dokumenterar vad de grundar sina företagsurval på, 
då det är just urvalet av jämförelseobjekt som SKV kan komma att anmärka på. Skoglund 
menar att SKV kan ha svårt att ifrågasätta den övergripande informationen som koncernen 
dokumenterat, eftersom det är företagen själva som har störst inblick i sin verksamhet. SKV 
går istället in och granskar utvalda delar i dokumentationen där de kan använda liknande 
verksamheter som jämförelseobjekt.  

5.2.3 SSAB:s internprissättningspolicy 
Skoglund menar att internvarorna står för det största antalet interntransaktioner men även 
interntjänster är på uppgång. Uppgången av interntjänster grundar sig i den omstrukturering 
som koncernen utförde i och med expansionen till utländska marknader. Expansionen 
medförde att koncernen nu håller på att utveckla en ny policy vad gäller internprissättningen. 
Då det före detta finska Rautaruukki bedrev en hårt centraliserad internprissättningspolitik 
valde moderbolaget SSAB att börja se över sina egna rutiner vilka var av en mer 
decentraliserad karaktär. En avgörande faktor till valet att övergå till mer centraliserad politik 
var då moderbolaget SSAB fick information om att dokumentationsreglerna skulle komma att 
förändras. Centraliseringen blev då en naturlig följd av Action 13 samt omorganisationen. För 
att kunna uppfylla Action 13:s riktlinjer kommer koncernen automatiskt att behöva 
centralisera sin internprissättning då bland annat en Master- och Local file samt Cbc-rapport 
ska upprättas. Koncernen har därför redan nu bildat en internprissättningsgrupp med 
representanter från olika produktionsorter som ska arbeta fram en dokumentation som 
uppfyller Action 13:s krav. Det som Skoglund ställer sig negativ till när det gäller en alltmer 
centraliserad internprissättningsfunktion är att antalet tjänster som ska internprissättas 
kommer att öka vilket medför att kostnaderna för detta kommer behöva fördelas ut på berörda 
enheter. Det innebär att fler internprisfrågor som berör kostnadsfördelning kommer bli 
aktuella i framtiden. 

5.2.4 Passivt ägande – Vinstförflyttning genom immateriella tillgångar 
Enligt Skoglund är en anledning till OECD:s initiativ att utveckla BEPS-projektet att vissa 
bolag utnyttjar licenser för att flytta vinst till så kallade skatteparadis. Det sker genom att 
skalbolag skapas vilka agerar som en passiv ägare av immateriella tillgångar så som patent 
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Starbucks skalbolag  

Licens- och koncept 
försäljning 

Starbucks 
Storbritannien 

Royalty 

och varumärken. Det passiva ägandet innebär att skalbolaget inte skapar något egentligt värde 
för den immateriella tillgången utan bolaget äger endast namnet på papper och utfärdar sedan 
licenser till andra enheter som betalar royalty för att få sälja eller producera på licens. Det är 
med andra ord en typ av skatteplanering som inte är acceptabel, varför nya riktlinjer är 
nödvändiga. Ett aktuellt exempel på när det har skett var när det uppdagandes att Starbucks 
inte har betalat en korrekt skatt i Storbritannien i förhållande till vinsten. Skoglund förklarar 
deras skatteplanering som figur 7 nedan beskriver: 

 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Skatteplanering vid passivt ägande (Egenbearbetad, personlig kommunikation, Skoglund, 2015) 

Starbucks skalbolag, vilket är lokaliserat i ett så kallat skatteparadis, säljer sin licens och sitt 
koncept till Starbucks Storbritannien vilka får betala en royalty för att använda sig av 
varumärket för att skapa vinst i det brittiska företaget. Dock är royaltyn så pass hög att det 
drar ner resultatet för Starbucks i Storbritannien vilket resulterar i att företaget betalar lägre 
skatt. Royaltyn däremot, som betalas till Starbucks i skatteparadiset, kommer inte att beskattas 
då skattesatsen ofta är obefintlig i dessa länder. På så sätt har Starbucks flyttat över den vinst 
som skapats i Storbritannien till en annan del av koncernen där vinsten är skattefri. Det 
Skoglund belyser vara viktigt i detta är att företaget som besitter denna typ av immateriella 
tillgångar måste kunna påvisa att de bedriver företaget som aktiva och inte passiva ägare. Han 
menar vidare att det inte endast kan sitta en administratör som fakturerar ut royaltys i 
koncernen utan det måste arbetas aktivt med att fortsätta att skapa värde i exempelvis 
varumärkena.  

5.2.5 SSAB:s förberedelser inför Action 13 
För att SSAB Technology, vilka hanterar SSAB:s patent och varumärken, inte ska anses vara 
en passiv ägare har SSAB tillsatt personal i enheten som ständigt arbetar med att utveckla 
företagets immateriella tillgångar så att värdeskapande fortlöper. På så vis har SSAB-
koncernen redan börjat förbereda sig på implementeringen av Action 13. Även denna del 
måste dokumenteras så att det inte uppstår några oklarheter kring vart värdeskapande uppstår 
inom koncernen samt att det faktiskt finns ett värdeskapande, för att bevisa att problematiken 
som figur 7 illustrerar inte uppstår.  
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En annan del som SSAB kommer behöva fokusera på vid införandet av BEPS är att 
koncernen måste se över sitt upplägg med säljagenter. BEPS kräver att det upprättas fasta 
driftställen för varje enhet för att skatten som skapas ska kunna fördelas ut korrekt mellan 
berörda länder. Indirekt kommer då SSAB:s dokumentation att öka även här då Skoglund tror 
att en LF kommer behöva upprättas för varje agent. Dock kan han inte uttala sig om hur den 
dokumentationsförändringen skulle kunna se ut eftersom Action 13 ännu inte är helt fastställd.  

Eftersom det fortfarande inte är helt klarlagt hur de svenska dokumentationsreglerna kommer 
att se ut har SSAB valt att använda sig av externa rådgivare för att få information om de 
viktigaste förändringarna som ligger närmast i tiden. På så sätt slipper koncernen själva lägga 
en betydande mängd resurser på att sätta sig in i Action 13.  

Ytterligare en del som SSAB har börjat förbereda berör den information som kommer 
behandlas i CbC-rapporten. Skoglund menar att CbC:n har behandlats ett antal gånger 
internationellt och eftersom det redan finns mallar på hur den ska dokumenteras så tror han att 
den kommer implementeras inom en snar framtid. Dock ställer sig Skoglund tveksam till 
CbC-rapporten och belyser den oro koncernen känner inför att upprätta den. Delar av den 
dokumentation som CbC:n inkluderar anses klassas som känslig information ur 
konkurrenssynpunkt då rapporten bland annat syftar till att visa i vilka länder som koncernens 
vinst skapas. Skoglund menar vidare att rapporten då skulle kunna orsaka betydande skada för 
bolag om informationen blir tillgänglig för konkurrenter.  
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6. ANALYS & DISKUSSION 
I analysen kommer dagens dokumentationsriktlinjer att benämnas ”dagens riktlinjer” och de nya 
riktlinjerna kommer att benämnas ”Action 13”. De olika benämningarna ämnar förtydliga vilken av 
de två olika versionerna som det refereras eller syftas till i analysen. För att kunna tydliggöra likheter 
och skillnader mellan de olika versionerna, kommer dispositionen från dagens riktlinjer användas som 
grund. Under varje punkt kommer det analyseras fram vad som skiljer Action 13 från dagens riktlinjer 
samt vad SSAB kommer behöva komplettera med för att uppfylla Action 13. Konkreta sifferexempel 
har medvetet valts att utelämnas då dessa klassas som konfidentiella. Vi vill även reservera oss för 
framtida förändringar av innehållet i Action 13, då denna version ännu inte är lagstadgad i Sverige.	  

6.1 Beskrivning av företaget, dess verksamhet och organisation  
I dagens riktlinjer är beskrivning av företaget, dess verksamhet och organisation samlat under 
en punkt i dokumentationen. Här ska koncernen idag beskrivas ur både ett operationellt och 
legalt synsätt, ägarförhållanden, vilka affärsområden koncernen är aktiv inom, strategier för 
etableringar på nya marknader samt bifoga finansiell information som styrker resultatet av 
genomförda interntransaktioner.  

I Action 13 kommer koncerner behöva strukturera om denna punkt och dela upp den i en 
Master file (MF) och i en Local file (LF). I MF ska endast ett organisationsschema över den 
juridiska - och ägarstrukturen med de operativa enheternas geografiska placering presenteras. 
I LF krävs en mer detaljerad beskrivning på dessa punkter och det kommer även behövas en 
beskrivning gällande vem ledningen rapporterar till samt i vilket land denne individ är 
lokaliserad. 

SSAB har redan idag organisationsscheman för samtliga fem divisioner samt för koncernen 
som helhet. SSAB kommer behöva utöka denna information med att tydligt redogöra för 
vilken person de olika divisionerna kommer att rapportera till och på så sätt klargöra 
kopplingar mellan enheterna. I MF ska SSAB ange koncernens organisationsschema och i LF 
ska divisionernas organisationsscheman med tillhörande kopplingar mellan enheterna anges. 
Om SSAB i framtiden utför omstruktureringar kommer de behöva komplettera Action 13:s 
MF med information om de viktigaste transaktionerna som skett vid t ex avyttring eller 
förvärv. Något som i dagsläget är oklart är hur SKV kommer att ställa sig till de säljagenter 
SSAB har utplacerade i olika länder. Eventuellt kommer SSAB vara tvungna att se över 
agentupplägget för att undvika risken att behöva upprätta en LF för varje enskild agent. Det 
skulle innebära ett stort administrativt arbete som antagligen inte skulle överväga den nyttan 
SKV har av informationen. Det kan med andra ord ifrågasättas om proportionalitetsprincipen 
då uppfylls.  

6.1.1 Företagets verksamhet - Affärsstrategier 
Enligt dagens riktlinjer dokumenteras beskrivningen av företaget och affärsstrategier som en 
av delarna till funktionsanalysen och som en jämförbarhetsfaktor.  

I Action 13 kommer beskrivningen av varje enskild division och dess affärsstrategier lyftas 
fram och redovisas som en självständig punkt i LF. Som framkommit i uppsatsen använder 
sig SSAB generellt av samma affärsstrategi i sin organisation. Detta på grund av att de är 
specialiserade inom sitt verksamhetsområde och endast erbjuder ett fåtal produkter. Det 
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innebär att SSAB i princip använder samma affärsstrategi för alla enheter inom 
intressegemenskapen. Således behöver de inte utveckla en speciell dokumentation för 
strategierna utan kan med små medel använda sig av befintlig dokumentation för alla enheter i 
intressegemenskapen för att uppnå kraven av denna del i LF. Att affärsstrategierna lyfts fram i 
Action 13 bör sannolikt bero på att klargöra den verksamhet som respektive division bedriver. 
Detta kommer således ge de skattekontrollerande organen större inblick i och förståelse för 
koncernens yrkesutövning vilket är en förutsättning för att kunna göra relevanta 
riskbedömningar och därmed kunna avgöra huruvida armlängdsmässig prissättning uppfylls 
eller ej. 

6.1.2 Konkurrenssituation 
I dagens riktlinjer finns det krav på att varje enhet ska dokumentera sina konkurrenter om 
enheterna anser att konkurrenssituationen på marknaden har en substantiell påverkan på 
koncernens förmåga att generera vinst. 

Action 13 kommer medföra att varje lokal enhet kommer vara tvungen att redogöra över vilka 
huvudkonkurrenter de har på den marknad där de är aktiva. Detta ska således dokumenteras i 
LF och inte i MF. Här finner vi således en tydlig skillnad gentemot dagens riktlinjer. Som 
Skoglund angav finns det redan dokumenterat i årsredovisningen vilka konkurrenter varje 
division anser sig ha. Det innebär att den information SSAB har i dagsläget rimligtvis 
kommer vara fullt tillräcklig för att plockas från årsredovisningen och bifogas i respektive LF. 
Anledningen till att dokumentation av konkurrenssituationen blir tvingande i Action 13 kan 
tänkas vara att ge skattekontrollerande organ en ökad möjlighet att kontrollera att de 
konkurrenter som dokumenterats samstämmer med de objekt som använts i koncernens 
jämförbarhetsanalys. Skulle de dokumenterade konkurrenterna skilja sig från de externa 
objekt som angetts i jämförbarhetsanalysen kan det finnas skäl för SKV att ifrågasätta detta. 
Att dessa skiljer sig åt kan bero på att konkurrenten inte kan användas som jämförelseobjekt 
vid en viss typ av transaktion men det skulle även kunna vara en indikation på att företaget 
använt felaktiga externa jämförelseobjekt i skatteplaneringssyfte. Företaget kan med andra ord 
ha använt ett jämförelseobjekt med mer fördelaktiga marginaler för att på så vis uppfylla 
gynnsammare prisbilder över sina interntransaktioner.   

6.1.3 Finansiell information 
I dagens riktlinjer ska viss finansiell information lämnas för att kunna styrka resultatet av 
interntransaktionerna. Dock framgår det inte exakt vilken finansiell information som 
efterfrågas.  

I Action 13:s LF ska företaget bifoga alla räkenskaperna för respektive enhet samt 
revisorsuttalanden om sådana finns att tillgå. SSAB har detta övergripligt dokumenterat i 
koncernens årsredovisning och bör således ha sådan information registrerad i sina 
affärssystem. SSAB kommer följaktligen behöva bifoga koncernens, och varje enskild 
divisions, räkenskaper. Ytterligare en förändring som Action 13 innebär är att SSAB kommer, 
i sin MF, behöva upprätta en beskrivning av koncernens interna samt externa finansiärer samt 
i vilket land de interna finansiärerna är belägna. SSAB ska likaså upprätta en beskrivning av 
den internprissättningspolicy som berör finansiering mellan enheterna i intressegemenskapen 



	   34	  

och samla det i sin MF. Anledningen till denna utökade dokumentationsskyldighet av 
finansiell information kan delvis grunda sig i Benshaloms resonemang gällande att det finns 
en problematik kring prissättning av skuldrelaterade situationer. Genom att erhålla ökad 
information om koncernens flöde av monetära medel inom intressegemenskapen har 
skattekontrollerande organ större möjlighet att avgöra om prissättningen av finansiella tjänster 
uppfyller armlängdsprincipen. Även den problematik som figur 7 illustrerar kan förhindras 
om det monetära flödet dokumenteras och då påvisar att royaltys inom koncernen är 
övervärderade. Att externa finansiärer ska behandlas i dokumentationen kan möjligtvis bero 
på att koncernen påverkas indirekt av externa finansiärers utlåning. De påverkas i de fall då en 
enhet inom koncernen erhåller finansieringsmöjligheter till en förmånlig räntesats och sedan 
lånar vidare dessa medel, till en annan räntesats, inom koncernen. Koncernen har på så vis 
möjlighet att sänka resultatet och erodera skattebasen i det land där skattesatsen är minst 
fördelaktig. Ytterligare en orsak till varför externa finansiärer ska anges torde grunda sig i att 
SKV ska kunna uppmärksamma om back-to back lån förekommer inom intressegemenskapen. 
Denna låneform innebär att externa finansiärer agerar som ett bulvanföretag åt koncernen 
vilket går ut på att koncernen gör otillåtna avdrag för ränteutgiften eftersom de enligt lämnade 
uppgifter har lånat ut finansiella medel till en extern part. Dock agerar den externa parten 
endast som en mellanhand och för sedan pengarna vidare till en annan enhet inom koncernen.   

6.2 Uppgift om omfattning och art av transaktionerna  

6.2.1 Typ av transaktion 
I dagens riktlinjer ska transaktionernas omfattning och art redogöras. Det finns dock inga 
klara direktiv om på vilken nivå i organisationen som transaktionen ska beskrivas.  

Skillnaden mot Action 13 är att det står angivet att transaktionerna enbart kommer att behöva 
dokumenteras i LF samt i vilken situation transaktionerna äger rum. Därutöver ska en 
specifikation inkluderas i MF vilken innehåller de immateriella tillgångar som finns inom 
koncernen, vilka kan ge upphov till transaktioner. Koncernen ska även uppge strategier för 
utveckling, ägande och nyttjande av immateriella tillgångar. 

I Action 13 kommer SSAB således behöva särredovisa sina immateriella tillgångar under en 
egen rubrik i MF. Immateriella tillgångar kommer därigenom vara en större del av 
dokumentationen i Action 13 än vad det är i dagsläget. SSAB kommer fortfarande behöva 
redogöra för vilken typ av transaktion det är i LF men i Action 13:s MF ska de redovisa 
vilken typ av immateriell tillgång det är. I MF dokumenteras således tillgången och i LF 
dokumenteras transaktionerna vilka tillgången ger upphov till. I LF måste SSAB lämna 
information gällande om enheten varit involverad i omstruktureringar eller överföringar av 
immateriella tillgångar under nuvarande eller föregående räkenskapsår. 

En annan viktig skillnad mot dagens riktlinjer är att SSAB i MF ska uppge koncernens 
strategi för utveckling, ägande och nyttjande av immateriella tillgångar. Vi samtycker i 
Skoglunds resonemang att anledningen till utvidgandet och centraliseringen av 
dokumentationsskyldigheten kring immateriella tillgångar, troligtvis grundar sig i att flertalet 
företag utnyttjar denna del i dagens dokumentation till sin fördel. Skoglund beskrev denna 
problematik kring immateriella tillgångar med Starbucks som exempel, se figur 7. Här har 
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SSAB redan börjat förbereda sig inför Action13 i och med bildandet av SSAB Technology 
där de har samlat en stor del av sina viktigaste immateriella tillgångar så som varumärken, 
patent och licenser. De har även tillsatt personal för att försäkra sig om att värdeskapande 
fortskrider. Därigenom har moderbolaget redan etablerat strategier för hur SSAB Technology 
ska kunna fortsätta att utveckla dessa tillgångar och därmed undvika problematiken som figur 
7 beskriver. 

Att dokumentationen av immateriella tillgångar ter sig utgöra en större del i Action 13 än i 
dagens riktlinjer kan tänkas grunda sig i den problematik som finns vid värderingen av en 
sådan typ av tillgång. Såväl Benshalom (2010) som Bartelsman & Beetsma (2003) uttrycker 
att det är svårt att tillämpa armlängdsprincipen på kunskapsintensiva varor och tjänster och 
även i regeringens proposition (prop. 2009/10:17) lyfts denna problematik gällande 
immateriella tillgångar. Då dokumentationen av dessa tillgångar ökar bör det innebära 
förbättrade möjligheter för SKV att avgöra omfattningen av transaktioner kopplade till 
tillgången samt huruvida internpriset anses uppfylla kravet på armlängdspris. 

6.2.2 Värde och mängd 
I dagens riktlinjer ska företaget ange alla koncernens interntransaktioners värde och mängd. 

I Action 13:s MF ska SSAB redogöra för de fem prestationerna som har högst omsättning och 
därmed är viktiga för vinstgenerering, samt den huvudsakliga geografiska marknaden för 
dem. Att koncernen endast ska ange sina fem viktigaste prestationer bör vara ett resultat av 
proportionalitetsprincipen, där arbetsbördan ska vägas mot SKV:s nytta med informationen. 
Genom att SKV får tillgång till de största prestationerna kan de rimligtvis avgöra vart risker 
inom koncernens prissättning kan finnas vilket kan resultera i att armlängdsprincipen inte 
uppfylls.  

Koncerninterna inkomster och betalningar som den lokala enheten är inblandade i ska även 
preciseras i LF. Där ska det tydligt framgå vilket land mottagare eller betalare är lokaliserad i. 
Detta för att tydliggöra vilket skatteområde företaget genomfört transaktioner med och på så 
vis förhindra att koncernen beskattar vinsten i ett mer fördelaktigt skatteområde. SSAB bör 
rimligtvis ha sådan information tillgänglig i dagsläget men den måste sammanställas för att 
uppnå kraven i Action 13:s LF.  

6.2.3 Avtalsvillkor 
I dagens riktlinjer ska avtal som är väsentliga för företagets prissättning dokumenteras. Om 
något företag i intressegemenskapen ingått avtal med en myndighet, exempelvis om vilken 
internprissättningsmetod som ska användas eller förhandsbesked i skattefrågor, ska även detta 
dokumenteras. 

Innehållet i Action 13 gällande avtalsvillkor är likvärdigt med kraven på innehållet i dagens 
riktlinjer. Skillnaden är att SSAB behöver komplettera sin LF med en beskrivning av 
divisionernas möjligheter att tillhandahålla interntjänster och prissättningen för dessa samt att 
en identifiering av de divisioner som är involverade i varje kategori av interntransaktioner ska 
dokumenteras. Anledningen till den mer detaljerade dokumentationen kring avtal torde 
grunda sig i att de skattekontrollerande organen önskar få en bättre helhetsbild över vilka 
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enheter som är inblandade i respektive transaktion. På det sättet kommer SKV:s revision 
underlättas då de lättare kan avgöra vilka parter som bör revideras. Detta innebär även att det 
minimerar möjligheten för koncernen att undanhålla genomförda transaktioner eftersom 
dokumentationen kommer medföra en mer definierad beskrivning av avtalen samt berörda 
parter. 

6.2.4 Samband med andra transaktioner som kan påverka prissättningen 
I dagens riktlinjer ska koncernen ange om prisjusteringar inom intressegemenskapen har 
gjorts för att uppfylla kravet på marknadsmässig prissättning, dvs. justeringar som innebär att 
armlängdsprincipen uppfylls.  

I Action 13:s LF ska SSAB redogöra för motsvarande information angående prisjusteringar 
men de ska även komplettera med anledningen till att priset har justerats. Dokumentation av 
prisjusteringar antas vara viktigt för att de skattekontrollerande organen ska kunna använda 
sig av den jämförbarhetsanalys som enheterna upprättat. Om prisjusteringar inte 
dokumenteras kommer inte SKV kunna utreda huruvida om prissättningen är 
armlängdsmässig eller ej. Ouppdaterad information torde således kunna leda till att 
korrigeringsregeln tillämpas vilket kan leda till tvister mellan koncernen och SKV. Koncernen 
kan tänkas påstå att de använt korrekta marknadsmässiga priser, men då dessa ej är 
uppdaterade kan inte SKV godkänna dem eftersom koncernen uppgett felaktiga uppgifter. 
SKV kan därigenom inte utföra en korrekt bedömning om felaktiga eller missvisande 
uppgifter har lämnats. 

6.2.5 Fördelningsmodell och kostnadsunderlag  
I dagens riktlinjer ska fördelningsmodell och kostnadsunderlag dokumenteras för att utröna att 
kostnader och risker fördelas ut på ett korrekt sätt inom intressegemenskapen. 	  

I Action 13:s MF ska företaget ange ägarförhållandet av immateriella tillgångar mellan 
parterna och i vilket sammanhang transaktioner som berör immateriella tillgångar har gjorts 
för att kunna fördela eventuella vinster eller förluster som tillgången genererat. Detta är helt i 
linje med dagens riktlinjer men med skillnaden att Action 13 endast verkar behandla 
förhållandet till immateriella tillgångar, då det inte finns någon motsvarande punkt för övriga 
tillgångar i varken MF eller LF.  

SSAB kommer således behöva fokusera på att kostnadsfördelningen av immateriella 
tillgångar blir dokumenterad vilket koncernen har påbörjat i och med strategiutveckling för 
SSAB Technology. Dock kommer centraliseringen av SSAB-koncernen innebära att olika 
funktioner så som inköpsfunktion, blir ytterligare en del som kräver att fördelningsmodeller 
och kostnadsunderlag upprättas. Denna funktion kommer behandla hela koncernens framtida 
inköp och kostnaderna kommer således behöva fördelas ut på berörda enheter och skapar på 
så vis frågor gällande internprissättning som koncernen måste ta i beaktande. Med andra ord 
bör sannolikt centraliseringsprocessen skapa en ökad arbetsbelastning för SSAB-koncernen då 
mängden internprissättningsfrågor kommer att öka.  
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6.3 Funktionsanalys 
Funktionsanalysen ska enligt dagens riktlinjer dokumenteras. I funktionsanalysen ska 
enheternas roller i internhandels funktioner beskrivas samt vilka risker den tar och de 
tillgångar som enheten använder sig av. Denna analys utförs för att kunna utröna vart 
värdeskapande sker inom bolaget. 

I Action 13 skiljer sig inte funktionsanalysens innehåll mot dagens riktlinjer men den ska 
upprättas i såväl MF som LF. Dagens riktlinjer anger endast att funktionsanalysen ska 
upprättas på lokal nivå för varje enhet. Eftersom versionerna inte skiljer sig nämnvärt åt är vår 
bedömning att SSAB kan använda sig av befintligt material då SSAB redan idag är noggranna 
med att kartlägga var i produktionskedjan värdeskapande sker. Anledningen till att 
funktionsanalysen endast ska upprättas på lokal nivå torde bero på att det är respektive 
division som står för värdeskapande inom koncernen och värdeskapande kan därmed inte 
bedömas på koncernnivå. Det faktum att funktionsanalysen ska upprättas på lokal nivå bör 
således underlätta för skatteverkande organ att kontrollera vart värde faktiskt skapas då det 
tydliggörs vart i koncernen denna process sker. Om funktionsanalysen istället upprättas som 
ett samlat dokument för hela koncernen skulle SKV troligtvis få svårigheter att utröna exakt 
vart värdeskapande sker och därmed skapas det en möjlighet för koncernen att lättare 
undanhålla information som annars anses nödvändig för att korrekt beskattning ska bli möjlig. 

6.4 Beskrivning av vald prissättningsmetod 
I dagens riktlinjer anges att företaget ska motivera vilken prissättningsmetod de har valt att 
använda sig av samt hur den omsätts i praktiken.  
 
I Action 13 ska det kompletteras med en sammanställning av de ställningstaganden som 
gjorts vid val av internprissättningsmetod samt en beskrivning av vald prissättningsmetod. 
Företagen ska även ange skälen till varför vald metod anses uppfylla kraven för 
armlängdsprincipen. All denna dokumentation ska sammanställas för varje division i LF.  
 
SSAB har idag angett vilka prissättningsmetoder de har för respektive prestation och 
motiveringar för dem. Beroende på hur detaljerad information divisionerna har i dagsläget är 
det svårt att avgöra hur SSAB:s arbete med dokumentationen kommer påverkas av denna 
punkt i Action 13. Det faktum att SSAB tidigare, enligt Skoglund, arbetat på ett 
decentraliserat sätt skulle kunna innebära att denna information redan finns tillgänglig på 
varje enskild enhet vilket således inte bör medföra en ökad arbetsbelastning. 
 
En ytterligare förändring som Action 13 medför är att en allmän beskrivning av de 
internprissättningspolicys inom koncernen, som berör FoU samt immateriella tillgångar, 
måste dokumenteras i MF. Som beskrivits ovan har SSAB redan påbörjat arbetet med att 
samla sina immateriella tillgångar i SSAB Technology. Eftersom licenser idag säljs till 
dotterbolagen och dessa har prissatts torde SSAB rimligtvis redan ha utvecklat 
internprissättningspolicys och således behöver informationen endast sammanställas och 
bifogas i dokumentationen. Om SSAB mot förmodan ännu inte har utvecklat 
internprissättningspolicys för FoU och immateriella tillgångar sker det rimligtvis inom en snar 
framtid då de för närvarande arbetar med att centralisera internprissättningsfunktionen. 
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Enligt Holzman & Nagel:s (2014) teori kan en transaktionsbaserad metod, särskilt 
kostnadsplusmetoden, med fördel användas vid produktion. SSAB använder sig idag av 
TNMM och förklarar det med att det inte finns jämförbara produkter inom det segment som 
SSAB:s specialstål säljs inom. Dock anger OECD att en vinstbaserad metod så som TNMM 
får tillämpas om det inte finns jämförbara objekt att tillgå.  Holzman & Nagel (2014) anger 
vidare att återförsäljningsmetoden är att föredra vid internprissättning av tjänster. Som 
framkommit i uppsatsen tillämpar SSAB kostnadsplusmetoden när de gäller tjänster 
(säljagenterna). Att SSAB inte använder återförsäljningsmetoden för sina agenttjänster 
argumenterar Skoglund beror på att agenterna inte ses som en återförsäljare utan som en 
förmedlare av säljtjänster, vilket innebär att kommissionen som agenterna erhåller 
internprissätts enligt kostnadsplusmetoden. Eftersom kostnadsplusmetoden liksom 
återförsäljningsmetoden är transaktionsbaserade metoder bör armlängdsprincipen uppfyllas 
trots att SSAB inte använder exakt samma metoder som rekommenderas av Holzman & 
Nagel. Notabelt är att båda metoderna är rekommenderade och framtagna av OECD i syfte att 
säkerställa att armlängdsprincipen uppfylls. 

6.5 Jämförbarhetsanalys 
I dagens riktlinjer ska även en jämförbarhetsanalys upprättas vilken ska innehålla information 
om de externa jämförelseobjekt och transaktioner som företaget använt sig av för att komma 
fram till ett armlängdspris. Företagen ska ange vilken databas och sökstrategi som använts för 
att komma fram till det.  

Action 13 är mer precis i sina krav och där ska företaget, förutom det som ska anges i dagens 
dokumentation, komplettera med att ange anledningar till att internpriserna har justerats i de 
fall jämförbarhetsanalysen tyder på att en prisjustering är aktuell. 

Om en prisjustering är aktuell kommer SSAB således att behöva dokumentera detta. SSAB 
har redan idag väl dokumenterat vilka externa jämförelseobjekt, sökord och databaser de 
använt. Skillnaden för SSAB blir att en jämförbarhetsanalys inte ska upprättas på 
koncernnivå, enbart i LF för varje enskild division. Att jämförbarhetsanalysen inte ska 
upprättas på koncernnivå torde grunda sig i att internprestationernas prissättning ska 
dokumenteras på lokal nivå, vilket gör att dessa data redan kommer finnas på respektive 
division. Det finns ingen anledning att upprätta en jämförbarhetsanalys på koncernnivå då 
transaktionerna sker mellan divisionerna och därmed är inte koncernen som helhet involverad 
i respektive transaktion. Det torde därför strida mot proportionalitetsprincipen att behöva 
upprätta en jämförbarhetsanalys även för koncernen.  

6.6 Transaktioner av mindre värde  
Till dagens riktlinjer finns det ett förenklat dokumentationsregelverk vilket innebär lättnader i 
redovisningen i de fall där interntransaktionerna är av mindre värde. Förenklingsreglerna är en 
anpassning till svensk lagstiftning där regeringen anser att alla koncerner med säte i Sverige 
ska dokumentera sina gränsöverskridande transaktioner. I delar av Europa har SME:s 
undantagits dokumentationsskyldigheten.  
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Action 13 utesluter möjligheten för koncerner att upprätta en förenklad dokumentation. Det 
torde bero på att OECD önskar uppfylla kravet på samstämmighet mellan medlemsländernas 
dokumentationsinnehåll så att det blir jämförbart mellan olika länder. Detta är inget som 
påverkar SSAB då de inte hanterar transaktioner av mindre värde utan redan idag upprättar en 
fullständig dokumentation av sin internprissättning. 

6.7 Land för landrapportering – CbC-Report 
Till skillnad mot dagens riktlinjer ska koncernen inkludera en CbC-rapport i Action 13. 
Intentionen med att företagen måste sammanställa en CbC-rapport är att det ska förenkla för 
de skattekontrollerande organen att avgöra vart vinster skapats inom intressegemenskapen och 
därmed fastställa att vinsten beskattas i det land där den genererats. Fastställandet grundas på 
de två obligatoriska formulären där koncernen ska presentera finansiell data och rörelsens 
verksamhetsbeskrivning. Koncernen får även möjlighet att, i en bilaga, lämna information om 
sådant som företaget på förhand vet kan väcka frågor hos den myndighet som reviderar det 
obligatoriska materialet.  

Sett från koncernens synvinkel kommer den nya dokumentationen troligtvis att bidra till ett 
större administrativt arbete. Arbetsbelastningen bör variera beroende på hur organisationen är 
strukturerad. I SSAB-koncernens fem enheter ingår det ett flertal länder inom varje division 
vilket kommer medföra att SSAB blir tvungna att specificera finansiell data och 
verksamhetsbeskrivning, landsvis. Den finansiella informationen, i formulär 1, kommer att 
innebära en ökad arbetsbelastning för SSAB men bedömt kommer inte det andra formuläret, 
vilket bl.a. behandlar verksamhetsområde, medföra nämnvärt merarbete för SSAB. 
Resonemanget grundar sig i Skoglunds argumentation om att SSAB endast har ett fåtal 
verksamhetsområden. Det bör således inte innebära några svårigheter för SSAB att 
kategorisera vilket verksamhetsområde enheterna är aktiva inom.  

Vi anser att den bilaga koncerner har möjlighet att bifoga kan komma att leda till en enklare 
revisionsprocess både ur koncernernas samt ur de kontrollerande organens perspektiv. 
Påståendet grundar sig i idén om att båda parter med tiden kommer att lära sig att utnyttja 
detta dokument så att ärendenas handläggningstider förkortas. Detta genom att om företagen 
lär sig vad motparten vanligtvis anmärker på eller önskar se förtydliganden om. På så sätt lär 
sig den skattskyldige vilken information som ska bifogas för att undvika att behöva lämna 
kompletterande uppgifter i efterhand.  

Skoglund uttryckte att det finns en viss oro från SSAB:s sida rörande den information de 
kommer behöva dokumentera i CbC:n. Om informationen offentliggörs skulle SSAB:s 
konkurrenter kunna nyttja den till sin fördel för att exempelvis konkurrera på de marknader 
där SSAB har störst förtjänst. Det bör här lyftas fram att OECD understryker att 
sekretessbestämmelser måste finnas, som skyddar företagen i de fall konfidentiell information 
sprids till konkurrerande företag. Det är därför ytterst viktigt att hitta metoder som säkerställer 
att sekretessen företag emellan kan garanteras.  

6.8 EUTPD  
I dagens riktlinjer ska all information samlas in till en samlad dokumentation för hela 
koncernen.  
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Den nya strukturen i Action 13 består som tidigare nämnts av en MF, en LF och en CbC-
rapport. I det Europeiska regelverket - EUTPD ska en MF med övergripande information för 
koncernen fyllas i såväl som en landspecifik dokumentation vilken bland annat innehåller en 
djupgående beskrivning av verksamheten, dess transaktioner samt en jämförbarhetsanalys. 
Strukturen i EUTPD påminner om den struktur som Action 13 är uppbyggd på och det kan 
tänkas att de företag som följt EUTPD påverkas av Action 13 i en lägre grad än de företag 
som har följt de svenska riktlinjerna för dokumentationen.  

SSAB följer de svenska riktlinjerna vid dokumentationen och måste således rimligtvis 
omarbeta sin dokumentation i en större omfattning än de koncerner som upprättat sin 
dokumentation enligt EUTPD:s rekommendationer.  

6.9 Inlämningstidpunkt 
Enligt dagens riktlinjer behöver inte dokumentationen sammanställas och skickas till SKV 
förrän SKV efterfrågar materialet i samband med revision av företaget.  

Då Action 13 träder i kraft kommer SSAB årligen behöva lämna in en fullständig 
dokumentation i samband med deklarationen. Detta givet att Sverige har infört de 
lagändringar som krävs gällande dokumentationsskyldigheten. Ashley (2013) anser att det 
årliga inlämningskravet kommer medföra en obefogat hög arbetsbelastning då 
dokumentationen troligtvis inte kommer att granskas av SKV då få revisioner genomförs. 

SSAB besitter i dagsläget den information som krävs för att uppfylla dagens dokumentation 
men de har aldrig behövt sammanställa dokumentationen då SKV inte har genomfört någon 
revision på SSAB i Sverige. Förutsatt att en lagändring träder i kraft, som medför att 
dokumentationen måste lämnas in i samband med deklarationen, torde således innebära en 
ökad arbetsbelastning även för SSAB:s del. Det kan ifrågasättas om det är befogat att kräva 
att alla delar i Action 13 måste lämnas in i samband med deklarationen, med hänsyn till 
proportionalitetsprincipen och den ökade arbetsbelastning dokumentationen kommer medföra. 
Det är svårt att se att SKV kommer nyttja all information. Dock anser vi att SKV 
inledningsvis kommer att revidera företag mer frekvent då Action 13 införs. Detta 
resonemang grundas i att OECD ska utvärdera Action 13 år 2020 och det kommer krävas 
underlag att tillgå för att möjliggöra utvärderingen.  
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7. SLUTSATS  
I följande avsnitt besvaras uppsatsens frågeställningar vilka leder till att uppsatsens syfte uppfylls. 
Syftet med uppsatsen var att utreda hur SSAB:s arbete med dokumentationsskyldigheten vid 
internprissättning och dokumentationens innehåll kan komma att förändras i och med införandet av 
BEPS Action 13.  

I vilken utsträckning uppfyller SSAB dagens dokumentationskrav vid internprissättning? 
 

Enligt Skoglund har SSAB det material som krävs för att kunna sammanställa en 
internprissättningsdokumentation enligt dagens riktlinjer. Vår undersökning av SSAB:s 
dokumentationsarbete visar inte på några uppenbara brister i sättet de dokumenterar och de 
har i dagsläget tagit dokumentationskravets samtliga punkter i beaktning, se 
sammanställningen i tabell 2 nedan. Finns det något som SKV kan komma att anmärka på vid 
en revision så kommer det vara i det siffermaterial SSAB använder sig av, material som vi ej 
har tillgång till och följaktligen inte kan göra en bedömning av. Inte heller SSAB kan med 
säkerhet säga att de fullt ut uppfyller dagens dokumentationskrav då koncernens underlag inte 
har genomgått en svensk revision. Nämnvärt är att vårt samlade intryck av SSAB:s arbete 
med att uppfylla dagens dokumentationskrav känns mycket noggrant och vår bedömning är 
att de har en bra grund att kunna bygga vidare på när de nya riktlinjerna ska implementeras.  

 

Följande ska finnas i dagens dokumentation Följande har SSAB dokumenterat 
Beskrivning av företaget, dess verksamhet och organisation Organisationsscheman och 

verksamhetsbeskrivningar 
Uppgift om omfattning och art av transaktionerna  
- Typ av transaktion Varor, tjänster och licenser 

internprissätts inom SSAB-koncernen 
- Värde och mängd 5 miljarder kr är gränsöverskridande 

transaktioner 
- Avtalsvillkor Avtalsvillkoren finns dokumenterade 

på respektive enhet som är involverad i 
transaktionen 

- Samband med andra transaktioner som kan påverka prissättningen Ingen uppgift 

- Fördelningsmodell och kostnadsunderlag Används idag för att fördela centrala 
funktioners kostnader 

 
Funktionsanalys SSAB har dokumenterat vart 

värdeskapande enheter finns 
 

Beskrivning av vald prissättningsmetod CUP, TNMM finns beskrivet 
 

Jämförbarhetsanalys Utförs i databaser och sökprocesser 
samt jämförelseobjekt dokumenteras 

 
Tabell 2: SSAB:s dokumentation (Egenbearbetad tabell, 2015) 
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Vilka förändringar kommer SSAB behöva genomföra i dokumentationen för att uppfylla de 
nya riktlinjerna i BEPS Action 13? 

 
För att uppfylla dokumentationsskyldigheten enligt de nya riktlinjerna i BEPS Action 13 
kommer SSAB behöva förändra och/eller komplettera den information som presenteras 
nedan. 

De största förändringarna som implementeringen av Action 13 kommer medföra för SSAB:s 
dokumentationsskyldighet är att koncernen kommer behöva upprätta dokumentationen i en 
Master file, Local file samt en CbC-rapport. I Action 13 kommer SSAB med andra ord 
behöva dokumentera sin internprissättning på både koncern- och lokalnivå. I tabell 3 nedan 
anges de tolv kompletteringar som SSAB måste utöka befintlig dokumentation med för att 
uppfylla kraven i Action 13. CbC-rapporten anges ej i tabell 3 då det inte finns någon 
motsvarighet för denna dokumentation i dagens riktlinjer. SSAB kommer således behöva 
upprätta CbC-rapporten från grunden. 

 
Följande ska SSAB tillägga för att uppfylla 
de nya dokumentationsriktlinjerna i Action 13 

Master File Local File 

1. Rapportering   X 
2. Agenter  X 
3. Redogörelse av konkurrenter  X 
4. Finansiell information X X 
5. Immateriella tillgångar X  
6. Faktorer för vinstgenerering  X  
7. Interna transaktioner  X 
8. Funktionsanalys X X 
9. Interprissättningsmetod  X 
10. Interprissättningspolicys för FoU, immateriella tillgångar X  
11. Justeringar av internpriser  X 
12. Omstruktureringar X X 

 
Tabell 3: SSAB:s kompletteringsbehov inför Action 13 (Egenbearbetad tabell, 2015) 

Markeringarna i tabell 3 ovan anger i vilken av Master file och Local file som SSAB måste 
bifoga den kompletterande informationen. 

1. I Action 13 kommer SSAB behöva lämna uppgifter om till vilka individer ledningen, i 
respektive division, rapporterar samt i vilket land dessa individer är lokaliserade. 

2. SSAB kommer behöva se över sitt agentupplägg för att avgöra om de måste upprätta 
en LF för varje säljagent.  

3. Action 13 kommer kräva att SSAB anger konkurrenter för varje division. 
4. SSAB kommer behöva komplettera med mer utförlig finansiell information som berör 

interntransaktionerna, på både koncern- och lokalnivå, samt vilka externa finansiärer 
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intressegemenskapen har. SSAB måste även ange i vilket land dessa finansiärer är 
belägna. 

5. SSAB ska upprätta en lista och särredovisa de immateriella tillgångar som är viktiga 
ur internprissättningssynpunkt samt vilka enheter som äger dessa tillgångar.  

6. SSAB ska upprätta en beskrivning över viktiga vinstgenererande faktorer. Där ska 
koncernen ange flödet för de fem prestationerna med högst omsättning samt dessas 
geografiska huvudmarknader.  

7. De interna transaktionerna kräver en utförligare dokumentation från SSAB:s sida. 
8. Funktionsanalysen ska upprättas på både koncern- och lokalnivå. Dock behöver den 

funktionsanalys som ska bifogas i Master filen inte kompletteras, men Action 13 
kräver en mer detaljerad funktionsanalys i Local file. 

9. I Action 13 ska SSAB komplettera med en sammanställning av gjorda 
ställningstaganden, val av internprissättningsmetod samt en beskrivning av vald 
prissättningsmetod. Divisionerna ska även ange skälen till varför vald metod anses 
uppfylla kraven för armlängdsprincipen. 

10. En ytterligare förändring som Action 13 medför är att en allmän beskrivning av de 
internprissättningspolicys inom koncernen, som berör FoU samt immateriella 
tillgångar, måste dokumenteras i Master file. 

11. SSAB ska komplettera med motiveringar till varför internpriserna har justerats i de fall 
jämförbarhetsanalysen resulterar i en prisjustering. 

12. Om SSAB i framtiden utför omstruktureringar så som förvärv och avyttringar ska det 
kompletteras i Master file. Dessutom måste SSAB även lämna information i Local file 
gällande om enheten varit involverad i omstruktureringar eller överföringar av 
immateriella tillgångar under nuvarande eller föregående räkenskapsår. 
 

På vilket sätt kommer Action 13 påverka SSAB:s arbete med dokumentationen? 
 
Action 13 kommer att påverka SSAB:s arbete genom att arbetsbördan initialt kommer att 
öka då SSAB kommer behöva komplettera dagens dokumentation med ett antal punkter 
samt att de måste upprätta en CbC-rapport. Senare kommer rimligtvis arbetsbelastningen 
att avta då koncernen endast kommer behöva uppdatera upprättad dokumentation. Dock 
kommer arbetsbördan troligtvis bli högre än i dagsläget då Action 13 innehåller flertalet 
delar vilka årligen ska uppdateras och eventuellt bifogas i SSAB:s deklaration.	   För att 
klara de ökade kraven på dokumentationsinnehållet har SSAB för avsikt att bilda en 
internprissättningsgrupp med medlemmar från flera av koncernens enheter. 

 

 

 



	   44	  

8.	  AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
Nedan presenteras tankar och reflektioner som uppstått under uppsatsens gång men som ligger 
utanför uppsatsens syfte. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning. 
 
Vi tror att SSAB-koncernen är väl förberedd inför de förändringar av dokumentationskraven 
som implementeringen av BEPS Action 13 kommer att innebära. Vi ser att de börjat förbereda 
sig på ett flertal punkter inför Action 13 och vår bedömning av deras arbete är att Skoglund 
och SSAB försöker ligga i framkant inför den utveckling som sker. På så sätt minskas det 
omställningsarbete som kommer att ske i och med införandet av de nya 
dokumentationskraven. Det faktum att Action 13 är en mer detaljerad version av sin 
föregångare tydliggör syftet med BEPS om att ge ökad transparens och samstämmighet. Vi 
anser att transparensen är den del där syftet som tydligast uppfylls då koncernernas ökade 
information kommer ge de skatteverkande organen en betydligt större insikt i dess verksamhet 
än i dagsläget. Samstämmighetssyftet bör sannolikt bli en följd av den ökade transparensen då 
en ökad insikt leder till att skatteverkande organ får en ökad kunskap inom affärsverksamheter 
och kan därmed få kännedom/förståelse för vad skattemyndigheter i andra länder kan tänkas 
efterfråga för information. 
	  
Resultatet av studien kommer delvis kunna användas som en schablon för andra koncerner 
som har gränsöverskridande interntransaktioner, då även de kommer att beröras av riktlinjerna 
i Action 13. Eftersom den information som presenterats i uppsatsen kapitel 4 är OCED:s 
riktlinjer kommer de grundläggande dragen så som, uppdelning av informationen i en Master 
file och Local file samt upprättande av en CbC-rapport att gälla alla koncerner inom OECD:s 
medlemsländer. Dock har OCED endast angett riktlinjer, vilket innebär att det finns utrymme 
för varje medlemsland att anpassa dessa till varje enskilt lands lagstiftning. Vi anser att de nya 
riktlinjerna är utförligt beskrivna men dock är de presenterade på en relativt övergripande nivå 
vilket torde innebära att koncernerna ska kunna presentera samtlig information oberoende av 
landsintern lagstiftning. Därigenom kommer en harmonisering av dokumentationen mellan 
medlemsländerna kunna bli genomförbar. Precis som för SSAB:s del kommer arbetsbördan 
troligtvis att öka även för andra koncerner när Action 13 träder i kraft. Dock beror graden av 
ökad arbetsbörda på i vilken utsträckning koncernerna har dokumenterat sina 
interntransaktioner idag. Med relativt hög sannolikhet kommer de koncerner, vilka idag 
tillämpar EUTPD:s riktlinjer, få en lägre grad av ökad arbetsbörda än de länder som följer 
dokumentationsregler där uppdelning i en Master file och Local file inte är ett krav idag.  
 
Delar av de förändringar som vi angett i analysen att SSAB påverkas av kommer även 
påverka andra koncerner. Dock måste det tas i beaktande att dagens dokumenterade 
information kan vara branschrelaterat. Med det menas att vissa branscher kan ha en 
utförligare dokumentation än andra vilket således gör att den information som analyserats 
fram bör läsas mer översiktligt eftersom presenterad information berör den specifika SSAB-
koncernen. Koncerner som tar del av denna uppsats bör således fokusera på de grundläggande 
förändringarna som implementeringen av Action 13 kommer att innebära och därmed ej dra 
slutsatser om sin egen verksamhet på delar där vi på detaljnivå förklarat hur just SSAB 
kommer att påverkas. Dock torde koncerner, vilka är verksamma inom samma eller likartad 
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bransch, kunna dra paralleller till sin verksamhet men med viss modifikation i åtanke. Allt 
beror på hur de i dagsläget valt att dokumentera informationen kring deras internprissättning. 
Finner de att de har dokumenterat på samma sätt som SSAB kommer de av allt att döma 
kunna anta att de står inför samma förändringar som SSAB gör när Action 13 träder i kraft. 

8.1 Förslag på vidare forskning 
När BEPS Action 13 har implementerats finner vi det intressant att jämföra denna studie med 
hur SSAB:s arbete faktiskt har förändrats, det är först efter att Action 13 implementerats samt 
att organisationen fått tid på sig att arbeta in de nya riktlinjer som vi vet dess påverkan på 
SSAB:s arbete. 

Vi finner även att en aspekt av BEPS Action 13 som skulle vara intressant att studera vidare 
är den påverkan dokumentationskraven kommer att ha på företag som tydligt baserar sin 
verksamhet på royaltys, så som exempelvis Starbucks för att återknyta till ett exempel från vår 
uppsats. Detta då det kan komma att ha en ytterst påtaglig inverkan på hur de bedriver sin 
verksamhet.  
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Bilaga 1 – BEPS-projektet 

Åtgärdspunkter som presenterades på G20-mötet i september 

Action 1. Skattemässiga utmaningar i den digitala ekonomin 
Action 2. Upplägg avseende hybridinstrument 
Action 5. Motverka skadliga skatteåtgärder 
Action 6. Förhindra missbruk av skatteavtal 
Action 8. Internprissättning avseende immateriella rättigheter 
Action 15. Utveckla ett multilateralt instrument 

OECD:s 15 åtgärdspunkter 

Action 1. Skattemässiga utmaningar i den digitala ekonomin 
Action 2. Upplägg avseende hybridinstrument 
Action 3. Skärpta CFC-regler 
Action 4. Ränteavdrag och andra finansiella kostnader 
Action 5. Motverka skadliga skatteåtgärder 
Action 6. Förhindra missbruk av skatteavtal 
Action 7. Klassificering av fast driftställe 
Action 8. Internprissättning avseende immateriella rättigheter 
Action 9. Internprissättning avseende risk och kapital 
Action 10. Internprissättning avseende andra högrisktransaktioner 
Action 11. Metoder för att samla in och analysera data om BEPS 
Action 12. Krav på skattebetalare att avslöja aggressiv skatteplanering  
Action 13. Återgranska internprissättningsdokumentation 
Action 14. Effektivisera tvistelösning 
Action 15. Utveckla ett multilateralt instrument 

(http://cfoworld.idg.se/2.13965/1.602122/beps-projektet--skatteprojekt-med-konsekvenser) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

 

Bilaga 2 – Intervjuguide 
Bakgrund: 
1. Namn: 
2. Position:  
3. Erfarenhet:  
Beskrivning av SSAB: 
4. Kan du beskriva övergripande om SSAB? 
- Hur många anställda har ni inom koncernen?  
- Verksamhetsinriktning? 
- Vilka marknader är ni aktörer på? En eller flera marknader? 
5.  Hur ser konkurrenssituationen ut på er marknad? 
- Är ni många/fler aktörer på samma marknad?  
- Vilken position skulle du säga att ni har på er huvudmarknad? 
6. Hur är koncernen uppbyggd? 
- Vilka företag ingår i er intressegemenskap? 
- Hur ser ägarstrukturen ut inom koncernen?  
- Inom vilka områden är intressegemenskapen verksam? Är alla enheter verksamma inom samma 
område eller verkar de utländska enheterna inom andra områden än de svenska enheterna? 
Internprissättning: 
Arbetet med internprissättning och dokumentationen kring den. 
7. Hur stor del av er verksamhet baseras på intertransaktioner i relation till externtransaktioner? 
8. Vem ansvarar för prissättningen av de interna transaktionerna? 
- Sköts det centralt eller är det upp till berörda enheter att förhandla fram priset för de transaktioner 
sker mellan parterna? 
9. Vilka typer av prestationer har ni internprissatt?  
10.  Är det vanligt förekommande med transaktioner av så kallat mindre värde (<28035000kr)? 
- Vad baseras storleken på interntransaktionerna på?  
- Är det endast utifrån vald internprissättningsmetod eller måste ni ta även andra aspekter i beaktande 
när ni värderar transaktionens storlek?  
11. Vilken internprissättningsmetod använder ni er av? 
- Använder ni er av olika internprissättningsmetoder beroende på typ av prestation?  
12. Hur säkerställer ni att er internprissättning uppfyller armlängdsprincipen, förutsatt att ni använder 
er av rekommenderade internprissättningsmetoder?  
- Eller är företaget garanterat att armlängdsprincipen uppfylls om de rekommenderade metoderna 
tillämpats? 
13. Kan du ge ett exempel på en internprestations flöde i koncernen? Går prestationen genom flera 
interna försäljningssteg innan den når den externa marknaden?  
14. Hur mycket av transaktionerna berör enheter utomlands? 
15. Hur omfattande är strategibeskrivningen i dokumentationen när ni etablerar er på nya marknader? 
- Hur detaljerad information måste ni lämna kring er strategi för att uppfylla dokumentationskraven? 
16. Skatteverket har i sin rapport 2007:1 tagit med 5 punkter som kan ingå i dokumentationen. Dessa 
är: typ av transaktion, värde och mängd, avtalsvillkor, samband med andra transaktioner som kan 
påverka prissättningen, fördelningsmodell och kostnadsunderlag. 
- Hur går ni tillväga för att dokumentera era transaktioner så de blir jämförbara enligt OECDs 
jämförelsefaktorer? 
- Hur avgör ni vad dessa punkter ska innehålla, speciellt punkt 4 och 5?  



	  

- Får ni som företag något stöd för att kunna utföra en korrekt bedömning eller är det helt upp till er att 
göra relevanta avgränsningar och bedömningar? 
17. Funktionsanalysen vilken är en del av dokumentationen ämnar beskriva parternas roller i 
transaktionens flöde och eventuella risker/ tillgångar som använts för att avgöra vart värdeskapande 
sker. 
- Hur avgör ni enheternas betydelse för den värdeskapande processen? 
- Använder ni er av interna jämförelseobjekt för att bestämma vilka enheter som räknas som 
värdeskapande enheter, så att de enheterna som genererar högst värde är de som dokumenteras eller 
ska alla värdeskapande enheter tas upp oavsett storlek? 
18. Hur arbetar ni med att jämföra interna transaktioner? 
- Jämför ni med externa parter? I så fall, vilka? 
- Finns det en problematik i att hitta korrekta objekt att jämföra med?  
Hur SSAB genomför dokumentationen: 
Arbetet kring dokumentationen 
19. Utförs dokumentationen kring internprissättningen internt eller utförs den av en tredje part? 
- Är det flera avdelningar inom koncernen som deltar vid upprättandet?  
- Deltar även representanter från de utländska enheterna? 
20. Hur ofta uppdaterar ni er dokumentation?  
21.  Vad är era åsikter om de nu gällande dokumentationskraven? 
22. Hur är dokumentationen utformad?  
- Sammanställs all dokumentation i ett arbetsblad så att den är klar att använda vid en eventuell 
revision, eller finns dokumentationen arkiverad på respektive berörd avdelning? 
 - Redovisas dokumentationen efter en förutbestämd mall eller bestämmer företaget själv 
dokumentationens utformning? 
- Får företagen stöd av Skatteverket eller annan tredje part vid upprättandet av dokumentationen om 
oklarheter uppstår? Och i sådant fall, på vilket sätt får ni stöd? 
- Hur avgör ni hur pass detaljerad dokumentationen ska vara för att få en godkänd revision? 
- Har ni någon gång fått lämna en dokumentation över internprissättningen till Skatteverket? 
 Arbetet med de nya riktlinjerna: 
23. Har ni börjat förbereda er för de eventuella förändringar som de nya dokumentationskraven 
kommer att innebära? Så som uppdelning av dokumentationen i en Master- och Local file samt 
Country-by-Country rapporten?  
24.  Tror ni att de nya riktlinjerna kommer att minska/öka er administrativa börda kring 
dokumentationen eller tror ni att det kommer bli oförändrat? 
25.  Tror ni att ni kan använda er befintliga dokumentation som grund och bygga på den eller kommer 
ni behöva upprätta en helt ny dokumentation?  
26. Vet ni redan nu vart ni kommer att behöva lägga resurser för att uppfylla de nya riktlinjerna?  
27. Hur får ni reda på när de nya riktlinjerna ska implementeras?   
 

 

 

 

 

	  


