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Abstrakt 
 

Bakgrund:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syfte:  

 

 

 

 

Metod:  

 

 

 

 

Slutsats:  

 

 

 

 
 

 

 

 

Nyckelord:  

 

 

Den internationella skattelagstiftningen har inte följt globaliseringens snabba 

utveckling, där det idag saknas regler vilka till fullo reglerar multinationella 

koncerners vinstallokering. Idag är flertalet nationers skattebaser därmed 

urholkade, då företag kan allokera vinster till nationer med låg eller ingen 

beskattning. På grund av detta är aggressiv skatteplanering ett globalt utbrett 

problem, vilket OECD ämnar motverka genom att införa ett nytt 

skatteregelverk kallat Base Erosion Profit Shifting (BEPS). Regelverket 

består av 15 åtgärdspunkter och företag står nu inför en stor förändring där 

det internationella skatteklimatet kommer omkullkastas. 

 
Denna uppsats åsyftar att studera vilken inverkan införandet av BEPS 

åtgärdspunkt 7 kan komma att få på svenska multinationella företags 

bolagsstruktur och lönsamhet. Syftet är vidare att ge vägledning till företag 

inför den kommande implementeringen av BEPS åtgärdspunkt 7. 

För att uppfylla uppsatsens syfte har vi genomfört en kvalitativ studie, där vi 

med utgångspunkt i en hermeneutisk undersökningsmetod har haft en 

abduktiv ansats. Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med fyra 

svenska börsnoterade företag med internationellt utbredd verksamhet.  

 

Uppsatsen finner teoretisk och empirisk styrka i att BEPS åtgärdspunkt 7 

kan komma att få viss inverkan på såväl företags bolagsstruktur som 

lönsamhet. Förändringar i företags bolagsstruktur i form av omstrukturering 

kommer främst uppkomma om dubbelbeskattning uppstår och lönsamheten 

då riskerar att påverkas kraftigt negativt. Vidare kommer företags kostnader 

att öka på grund av ökade administrativa uppgifter, ökade resurskrav samt 

fler dispyter och revisioner, vilket kommer att ha en viss negativ inverkan på 

lönsamheten.  

BEPS, Åtgärdspunkt 7, OECD, Fast driftställe, Internationell beskattning, 

Bolagsstruktur, Lönsamhet, Etik, Moral 
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Abstract 
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Method:  

 

 

 
 

 

Conclusion:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords:  

The international tax law has for decades been lagging behind the rapid pace 

of the globalization, consequently not being able to regulate multinational 

corporates’ behaviour regarding allocation of profits. This asymmetry has 

eroded states’ tax bases since multinational corporations has been permitted 

to allocate profits in any given nation, whereby tax planning has developed a 

widespread problem within the global business-arena. In order to curb the 

situation OECD has formulated a new tax regime named Base Erosion Profit 

Shifting (BEPS), which includes 15 action points with the main purpose to 

create equality regarding tax collection. Corporations are now facing an 

immense alteration whereby the global tax-climate is changing. 

 
The main purpose of this study is to analyse the impact of the implementation 

of BEPS Action 7 regarding corporate structure and profitability of Swedish 

multinational corporations. Furthermore, the study aims to provide guidelines 

for companies for the forthcoming implementation of BEPS Action 7. 

 

In order to fulfil the purpose of the essay we have conducted a qualitative 

study, which is based on a hermeneutic examination method with an 

abductive approach. Furthermore, the qualitative study has been conducted by 

semi-structured interviews with four Swedish listed corporations that have a 

distinct international connection.  

 
The main findings’ regarding BEPS Action 7 is that the implementation can 

have a certain impact on both corporate structure as well as profitability. 

Changes within the corporate structure will mainly occur if there is situations 

of double taxation or if the profitability of the corporation gets negatively 

affected. Furthermore, the study implies that costs will increase as a 

consequence of Action 7 due to increased onus regarding administrative 

tasks, increased resource requirements and more disputes and audits arising as 

a result of the implementation. 

 
BEPS, Action 7, OECD, Permanent Establishment, International taxation, 

Corporate structure, Profitability, Ethics, Morality 
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Begreppsförklaringar 
 

BEPS – Base Erosion Profit Shifting 

 

CSR – Corporate Social Responsibility  

 

Fast driftställe – En stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten 

helt eller delvis bedrivs 

 

OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development 

 

PE – Permanent Establishment (övers. Fast driftställe) 

 

ROI – Return on Investment 
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Kapitel 1 – Introduktion 

I detta kapitel ges en inledande presentation av uppsatsens ämnesområde samt en 

djupgående redogörelse för bakgrunden och problematiken kring fenomenet. 

Avslutningsvis presenteras uppsatsens forskningsfråga och syfte.  

 

1.1 Inledning 

Den internationella skattelagstiftningen har inte utvecklats nämnvärt på över ett sekel, 

vilket har gjort att internationella skattefrågor står högt upp på den politiska agendan. 

Företag kan idag transportera kapital mellan nationer med olika rättssystem och 

därigenom allokera intäkter till regioner med låg eller ingen beskattning alls. Därigenom 

betalar multinationella företag 4-10 procent lägre skatt än nationella bolag, vilket 

medför ett globalt årligt skattebortfall på 900-2 000 miljarder SEK. (OECD, 2016 a) De 

globala ekonomiska klyftorna har ökat allt mer och efter finanskrisen år 2007-2008 

började nationers skattebaser att urholkas (Andersson, 2016). Med bakgrund av denna 

problematik har OECD nu utvecklat ett nytt internationellt skatteregelverk kallat Base 

Erosion Profit Shifting (BEPS) vilket kommer att implementeras globalt främst under år 

2018. (OECD, 2015 c) Regelverket kommer att medföra stora förändringar inom 

beskattning vilket kommer att påverka såväl nationer som företag, men frågan är hur 

företag bör förbereda sig inför den stundande förändringen? 

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Den globala utvecklingen 

Sedan mitten av 1900-talet har världshandeln ökat markant, från att den år 1960 

motsvarade 24 procent av global BNP till att år 2015 ha stigit till 58 procent (World 

Bank, 2016). Urkraften till denna utveckling är globaliseringen, vilken har genererat en 

ökad internationell handel, ökad konkurrens samt en integrering av den finansiella 

marknaden. På grund av lägre transportkostnader och förbättrade kommunikationsmedel 

har organisationsstrukturer luckrats upp och uppdelats till mindre divisioner utspridda 

över nationsgränser. (Sideri, 1997) Trots en större gemensam spelplan är den 

internationella marknaden dock oharmoniserad sett till pris- och lönenivå, vilket gör att 

företag söker sig till nationer där de konkurrensmässigt kan dra nytta av dessa 

parametrar. Multinationella företags strategier är därför avgörande för att kunna tackla 

globaliseringens konsekvenser. (Buckley & Ghauri, 2004)  
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Att företag idag lockas av att söka sig utanför sin egen nationsgräns handlar till största 

del om en bakomliggande drivkraft att öka lönsamheten. Privatiseringar och 

avregleringar har möjliggjort en enklare etablering på utländska marknader och därmed 

gjort att företag kan bredda sin kundstock utomlands och därigenom öka lönsamheten. 

(Norbäck & Persson, 2008) Ur ett mikroekonomiskt perspektiv menar vi därför att 

företags strategier om ökad lönsamhet genom etablering på utländska marknader ses 

vara en följd av den ökade konkurrensen i och med globaliseringen. 
 

Även nationer måste förhålla sig till den ökade globala konkurrensen, detta för att säkra 

den inhemska ekonomiska tillväxten. Enligt den grundläggande neoklassiska Solow-

modellen beskrivs kapital, teknik och arbetskraft vara tre grundpelare för att en nation 

ska uppnå ekonomisk tillväxt. (Solow, 1956) Genom att nationer mottar utländska 

investeringar från företag genereras ett inflöde av kapital, en ökad teknisk nivå samt en 

spillover-effekt i form av att ny kunskap tillförs (Borensztein, De Gregorio & Lee, 

1998). Ur ett makroekonomiskt perspektiv menar vi därför att nationers mottagande av 

utländska investeringar för att öka den ekonomiska tillväxten ses vara en följd av den 

ökade konkurrensen. 
 

1.2.2 Den internationella skattelagstiftningen 

Den snabba globala utvecklingstakten återfinns dock inte ur ett juridiskt perspektiv, 

detta då den idag gällande internationella skattelagstiftningen utformades för mer än ett 

sekel sedan. Att förändra lagstiftning är en byråkratisk och långsam process vilket 

därmed inte ses förenligt med globaliseringens förändringstakt. Att åstadkomma en 

internationellt harmoniserad skattelagstiftning är dock nödvändigt för att kunna reglera 

skattekonsekvenserna av företags nationsöverskridande mellanhavanden och 

transaktioner. (OECD, 2015 c) 

 

Företags behov och önskan att öka lönsamheten till följd av globaliseringen yttras i 

form av att företag väljer att allokera vinster till nationer med lägre beskattning för att få 

en högre ROI (Avi-Yonah, 2000). Att företag väljer att allokera vinster på detta sätt 

beror även på att den internationella skattelagstiftningen är eftersatt och att det 

därigenom saknas regelverk gällande nationsöverskridande transaktioner som kan 

förhindra vinstallokering (Dyreng, Hanlon & Maydew, 2008). En ytterligare 

konsekvens av globaliseringen och den ökade konkurrensen är att nationer använder 
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skatteincitament som vapen för att verka konkurrenskraftiga och attraktiva gentemot 

utländska investerare. Detta genom att etablera skattefria zoner vilka tillåter stora 

mängder kapital att förbli obeskattat, således undanhålls både utvecklade och 

outvecklade nationer från skatteintäkter. (Avi-Yonah, 2000)  

 

1.2.3 OECD:s åtgärdsplan 

Genom företags allokering av vinster, en eftersatt internationell skattelagstiftning samt 

förekomsten av skattefria zoner uppstår ett globalt problem i form av aggressiv 

skatteplanering. Därmed urholkas nationers skattebaser och globala ekonomiska klyftor 

uppstår. För att bekämpa detta problem togs en åtgärdsplan fram av OECD i juli 2013 

kallad BEPS. Förslaget till BEPS lades fram på förfrågan av G20-länderna och består av 

15 åtgärdspunkter vilka kommer att implementeras genom förändringar i respektive 

medverkande nations lagstiftning, förändringar i fördrag samt genom utvecklandet av 

ett multilateralt instrument, främst under år 2018. Åtgärdspunkterna innefattar bland 

annat skattemässiga utmaningar i den digitala ekonomin, missbruk av skatteavtal samt 

internprissättning. Denna uppsats kommer dock att fokuseras på åtgärdspunkt 7 - fast 

driftställe, främst då vi önskar att belysa effekterna av denna åtgärdspunkt som en 

vägledning för företag. Vi har därmed valt att bortse från de övriga 14 åtgärdspunkterna, 

dels då vissa punkter kan anses svåra att empiriskt studera i detta tidiga skede av BEPS-

projektet, dels då vissa punkter faller utanför ramen av företagsekonomi. (OECD, 2016 

b) BEPS har hittills, april 2017, undertecknats av 96 nationer, där några av dessa är 

Kina, USA, Ryssland, Panama, Malta, Liechtenstein, Sierra Leone, Caymanöarna, 

Elfenbenskusten, Belgien och Sverige (OECD, 2017). 
 

Enligt 2 kap. 29 § Inkomstskattelagen (1999:1229) beskrivs ett fast driftställe vara “en 

stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis 

bedrivs”. I OECD:s rapport “Preventing the Artificial Avoidance of Permanent 

Establishment Status” beskrivs gällande åtgärdspunkt 7 att företag generellt ska 

beskattas i den nation där det fasta driftstället återfinns och dit vinster kan allokeras. 

Dock beskrivs att multinationella företag idag kan undvika beskattning i en nation där 

de bedriver verksamhet men inte är hemmahörande, vilket var den bakomliggande 

problematiken till OECD:s utformning av åtgärdspunkt 7. För att åtgärda denna 

problematik inkluderar åtgärdspunkt 7 tre huvudområden; (1) kommissionärer och 

agenter, (2) förberedande eller biträdande art samt (3) kontraktssplittring. (OECD, 2015 
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c) Uppsatsen fokuseras på de två första huvudområdena, varvid det sistnämnda området 

exkluderas. Nedan beskrivs de två första huvudområdena kort, då de redogörs mer 

ingående i uppsatsens referensram, det vill säga kapitel tre. 
 

En kommissionär kan enligt artikel 5 § 5 i åtgärdspunkt 7 trivialt beskrivas som en 

person vilken säljer varor i en given nation i eget namn men på X vägnar och således 

inte äger rätt till varan. Om en kommissionär dock anses ha en central och betydande 

roll i rutinmässig upphandling ska denne klassificeras som ett fast driftställe och 

därmed bolagsbeskattas i nationen där den är verksam. (OECD, 2015 c) 
 

En agent beskrivs enligt artikel 5 § 6 som en person vilken säljer varor i en given nation 

i X namn, på X vägnar och således inte äger rätt till varan. Om agenten bedöms vara tätt 

sammankopplad med företaget, att denne har utgjort en stor del av försäljningen samt 

att denne är hemmahörande i nation skild från företaget ska agenten klassificeras som 

ett fast driftställe och därmed bolagsbeskattas i nationen där den är verksam. (OECD, 

2015 c) 

 

Fragmentering av ett bolags verksamhet innebär att vissa verksamhetsdelar anses vara 

av förberedande eller biträdande art till huvudverksamheten, vilket har gjort att dessa 

verksamhetsdelar tidigare har undgått att klassificeras som fast driftställe. Enligt artikel 

5 § 4 samt artikel 5 § 4.1 kommer sådana verksamhetsdelar ändock att klassificeras som 

fasta driftställen och bolagsbeskattas i given nation om verksamhetsdelarna kan anses 

ha ett samband med huvudverksamheten ur ett helhetsperspektiv. (OECD, 2015 c) 

 

1.2.4 Uppsatsens bidrag 

Vi menar att denna uppsats kan bidra till att belysa problematik vilken är intressant för 

flertalet parter. Aktörer inom näringslivet har ett intresse av införandet av BEPS då 

skattereformen kommer att ha inverkan på till vilken nation företag ska betala 

bolagsskatt, detta utifrån var verksamheten är belägen samt på vilket sätt den bedrivs. 

Uppsatsen är därför intressant för näringsidkare vilka verkar i flera nationer eller 

planerar att i framtiden expandera till en ytterligare nation. Uppsatsen kan även ses vara 

intressant ur ett utbildningsperspektiv då fenomenet är nytt och behöver belysas, vilket 

gör att uppsatsen kan användas som underlag vid diskussion kring skatteproblematik. Vi 

ser även ett allmänintresse kring fenomenet då problematiken kring den globalt 
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utbredda skatteplaneringen fick stor medial uppmärksamhet i samband med “Panama-

avslöjandet” våren 2016, där Svensson (2016) kallade avslöjandet för “en av historiens 

största läckor”. 
 

Tidigare studier inom området har främst genomförts med syfte att undersöka till vilken 

utsträckning företag skatteplanerar (Dyreng et al., 2008), vilken konsekvens 

skatteplanering får för intressenter och aktiekurser (Kim, Li & Zhang, 2011) samt hur 

globalisering och ökad konkurrens har tvingat fram nya företagsstrategier för att 

undvika skattebetalning (Cai & Liu, 2009). Dock har ytterst lite forskning gjorts 

gällande hur BEPS-projektet kommer att påverka företag, därmed kan det antas att 

denna uppsats kan bidra till det teoretiska fältet genom att bringa ytterligare forskning 

till området.  
 

1.3 Problemdiskussion 

Problematiken kring aggressiv skatteplanering härrör från tre bakomliggande orsaker, 

detta i form av nationers behov av utländska investeringar (Solow, 1956), företags 

behov av lönsamhet (Avi-Yonah, 2000) samt en otillräcklig internationell 

skattelagstiftning (Dyreng et al., 2008). Problemdiskussionen disponeras genom att 

dessa tre bakomliggande orsaker inledningsvis problematiseras, vilket efterföljs av att 

problematiken kring såväl BEPS-projektet i sin helhet som åtgärdspunkt 7 belyses.  

 

1.3.1 Nationers behov av utländska investeringar – skattefria zoner 

Enligt Solow (1956) understöds ekonomisk tillväxt av tre grundpelare, varav två av 

dessa är kapital och teknik vilka kan tillföras en nation genom utländska investeringar. 

Enligt Cheung & Ping (2004) stimuleras utländska investeringar med hjälp av skattefria 

zoner, vilka har till syfte att bidra till ekonomisk tillväxt i nationen genom spillover-

effekter i form av bland annat en ökad innovationsnivå. Enligt Avi-Yonah (2000) 

återfinns dock belägg för att nationer skadas då de inför skattefria zoner, detta då sänkta 

regionala bolagsskatter medför att inkomstskatter i regionen måste höjas. Således 

påverkas nationens välfärd i form av att gemene mans ekonomi försämras, vilket vi 

menar problematiserar fenomenet med skattefria zoner ytterligare.  
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1.3.2 Företags behov av lönsamhet – allokering av vinster 

Avi-Yonah (2000) menar att en konsekvens av globaliseringen är ökad konkurrens, 

varvid företag allokerar vinster för att verka konkurrenskraftiga och därmed uppnå en 

högre ROI.  Allokeringen av vinster leder till, som tidigare nämnt i avsnitt 1.1, att 

multinationella företag betalar 4-10 procent mindre skatt än nationella företag. Genom 

att multinationella företag har möjlighet att allokera vinster mellan verksamhetsdelar 

belägna i olika nationer med olika skattesatser kan dessa konkurrera ut nationella bolag, 

vilka inte har möjlighet till detta då de endast verkar på en marknad. Således menar vi 

att allokeringen av vinster problematiseras genom att en skattemässig oharmoni skapas 

på marknaden, främst mellan multinationella och nationella företag. Därmed ges inte 

nationella företag samma möjligheter att verka konkurrenskraftiga som 

multinationella företag, vilket skapar obalans. 
 

Vidare leder allokeringen av vinster till erodering av nationers skattebaser (OECD, 2016 

b) vilket problematiseras genom att multinationella företag kan få mycket stor inverkan 

på mindre nationer. Detta då multinationella företag kan omstrukturera sin verksamhet 

så att ett tidigare fast driftställe i en liten nation omorganiseras till att verka som 

exempelvis en kommissionär för att undvika bolagsbeskattning i nationen. Förfarandet 

vilket gör att skatteintäkterna från företaget faller bort kan då möjligen få stor inverkan 

på nationens fiskala intäkter, varvid även den ekonomiska tillväxten i nationen hämmas. 

Detta då kapital är en av byggstenarna för att en nation ska uppnå ekonomisk tillväxt 

enligt Solow-modellen (Solow, 1956). 
 

Dock bör tas i beaktning att en viss allokering av vinster kan tvingas fram på grund av 

vinstkrav från ägare (Kim et al., 2011). Att ett aktiebolag ska ha till syfte att bereda 

vinst åt dess ägare är i Sverige lagstadgat i 3 kap. 3 § Aktiebolagslagen (2005:551). Vi 

menar därför att skatteplanering problematiseras genom att förfarandet inte behöver 

härröra från ett ont bakomliggande syfte från multinationella företag att utnyttja 

systemet. Istället kan förfarandet vara ett “framtvingat” krav om lönsamhet från ägarna, 

vilket härrör från det lagstadgade syftet ett aktiebolag ska ha. Om det för företaget 

dessutom finns få andra sätt att uppnå ägarnas vinstkrav än att allokera vinster till en 

annan verksamhetsdel i en lågskattenation kan det tyckas vara den enda utvägen för att 

minska företagets kostnader. 
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1.3.3 En otillräcklig internationell skattelagstiftning 

Dyreng et al. (2008) menar att den internationella skattelagstiftningen är otillräcklig, 

vilket gör att företag kan tänkas skatteplanera. Detta problematiseras genom Rawls 

(1958) vilken menar att företag generellt inte försöker bryta mot den lagstiftning som 

råder, utan snarare försöker hitta kryphål i den. Vi menar därför att företag, till trots för 

en ny internationell lagstiftning, kan komma att försöka finna nya luckor i systemet, 

varvid den nya lagstiftningen ändock inte kommer att vara tillräcklig. Vidare menar 

Avi-Yonah (2000) att det idag saknas internationella förordningar som reglerar 

skattefria zoner, vilket gör att kapital kan flyttas obehindrat mellan nationer där dessa 

zoner kan användas som mellanväg. Vi anser att problematiken gällande skattefria zoner 

kan kvarstå då inte samtliga nationer har undertecknat BEPS, varvid företag inte kan 

hindras från att nyttja dessa. 
 

Även den nya lagstiftningen kan dock komma att innebära problematik då vi menar att 

det kan förekomma olika tolkning av lagtexten i de nationella domstolarna. Även fast de 

medverkande nationerna implementerar samma lagar och regler utefter BEPS kommer 

det att vara upp till varje nations domstol att tolka dessa och döma utefter deras 

tolkning. För att helt undvika tolkningsproblematiken hade OECD behövt skapa en 

“OECD-domstol” vilken prövade alla internationella skattefrågor, men i praktiken hade 

detta förmodligen inte varit genomförbart på grund av en alltför stor arbetsbörda. 

Därmed menar vi att oliktolkning kan förekomma mellan nationella domstolar, vilket 

gör att den internationella skattemiljön då inte blir helt harmoniserad. 
 

1.3.4 BEPS 

Grunden till skattesystem och effektiv skatteindrivning är teorin “Duty of fair play”, 

även kallad rättviseteorin, vilken beskrivs genom följande citat av författaren John 

Rawls, tillika grundaren till teorin:  
      

“... The obligation which participants who have knowingly accepted the benefits 

of their common practice owe to each other to act in accordance with it when 

their performance falls due; for it is usually considered unfair if someone 

accepts the benefits of a practice but refuses to do his part in maintaining.” 

(Rawls, 1958) 
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Teorin innebär att om företag ska kunna få ta del av ett systems fördelar måste de även 

bidra till det genom att följa dess regler, vilket gör att systemet på så vis upprätthålls. Vi 

menar därför att beskattningssystem generellt bygger på “Duty of fair play” då företag 

måste följa uppsatta skatteregler för att kunna få ta del av beskattningens positiva 

fördelar såsom avdrag. Detta problematiseras dock genom att företags vision om ökad 

lönsamhet samt nationers strävan mot ekonomisk tillväxt inte verkar helt i symbios med 

den internationella skattelagstiftningen. Dagens skattelagstiftnings brister och luckor 

gör att företag väljer att ta genvägar förbi systemet för att undvika beskattning (Dyreng 

et al., 2008) istället för att upprätthålla systemet enligt “Duty of fair play”. BEPS kan 

därför tänkas vara ett beskattningssystem med mindre luckor som kan medföra att 

företag följer dess regler och att systemet därigenom kommer att upprätthållas bättre. 

Dock menar vi att det internationellt sett kan finnas vissa svårigheter med “Duty of fair 

play” då synen på vad som är “fair play” i en nation kan skilja sig åt mot vad som är det 

i en annan. Om det råder oliksyn på “fair play” och vissa företag låter bli att följa 

systemets regler legitimeras det att se till sin egen vinning och ta kryphål och genvägar 

runt systemet istället för att bidra till internationell rättvisa, vilket skulle kunna bli fallet 

även med BEPS. 
 

Samtliga medlemsnationer i OECD samt ytterligare 66 nationer har undertecknat BEPS 

(OECD, 2017), varför vi antar att skattereformen kommer att få stor global verkan. 

Detta styrks av Webb (2005) vilken menar att OECD:s medlemsnationer i helhet 

representerar 70 procent av världens totala export, 90 procent av alla utländska 

investeringar samt att 75 procent av alla globala multinationella företag härrör från 

dessa nationer. Vi menar dock att införandet av BEPS problematiseras genom att det 

fortfarande saknas nationer vilka inte har undertecknat avtalet, varvid tillflyktsorter och 

kryphål kan kvarstå efter införandet. Således kanske inte skattereformen får den 

önskade genomslagskraften globalt, varvid företag i framtiden kan komma att fortsätta 

bedriva skatteplanering. 
 

Idag spelar dubbelbeskattningsavtal en stor roll för företags gränsöverskridande 

verksamhet då företag tack vare dessa kan verka i flera nationer utan att samma inkomst 

beskattas två gånger. Dessa avtal har framkommit genom förhandlingar mellan nationer 

för hur inkomsten ska fördelas mellan dem, med utgångspunkt i OECD:s modellavtal 

för dubbelbeskattning. (Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg & Simon-Almendal, 
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2017) Införandet av BEPS, vilket till stor del kommer att omkullkasta det internationella 

skattesystemet, kan därför medföra att en stor del av världens dubbelbeskattningsavtal 

kan behöva omförhandlas då nya beskattningsregler måste tas i beaktning. Detta 

problematiseras således genom att omförhandlingarna kan bli en tidskrävande process 

(Monsegeno, 2014) och att implementeringen av BEPS därför kan försvåras. 
 

BEPS-projektet kommer delvis att verkställas genom att samtliga åtgärdspunkters 

skatteregler kommer att implementeras i respektive undertecknade nations nationella 

lagstiftning. Ytterligare kunskapskrav kommer då att ställas på företag med en 

gränsöverskridande verksamhet, dels för att tolka och hantera de nya rättskällorna, dels 

för att sätta sig in i en ny nations övergripande lagstiftning om företaget tvingas 

beskattas i en ny nation (Barenfeld, 2007). Ytterligare resurser i form av 

fullgörandekostnader kommer att uppstå för företag med gränsöverskridande 

verksamhet, vilket främst kommer att påverka små och medelstora företag (COM, 

2005). Detta menar vi kan bli problematiskt för denna typ av företag då 

fullgöringskostnaderna kommer att ha direkt inverkan på lönsamheten. 

 

Ytterligare problematik bedömer vi kan komma att uppstå i form av dispyter mellan 

nationer gällande beskattningsanspråk på företags vinster, vilket kan leda till 

dubbelbeskattning för företag. OECD:s tänkta lösning på denna problematik är 

åtgärdspunkt 14 “Making dispute resolution mechanisms more effective”. OECD (2015 

b) beskriver att denna åtgärdspunkt ämnar lösa dispyter mer effektivt genom att nationer 

med hjälp av en ömsesidig överenskommelse ska lösa dubbelbeskattning. Om nationerna 

ändock inte kan komma överens inom en viss tid ska dispyten lösas genom ett bindande 

skiljeförfarande, där nationerna får utse en grupp människor vilka ska lösa dispyten. Vi 

menar att det inte är en fråga om dispyter kommer att uppstå utan snarare hur ofta, 

vilket därmed innebär att det kommer att vara avgörande huruvida åtgärdspunkt 14 

fungerar eller ej. Vi ser dock svårigheter med att nationerna ska kunna nå en ömsesidig 

överenskommelse då respektive nation har ett egenintresse vilket de förmodligen inte 

vill tumma allt för mycket på. Därmed menar vi att införandet av BEPS troligen 

kommer att medföra att ett stort antal dispyter kring beskattningsanspråk uppstår, vilka 

varken är positiva för företag eller nationer.  
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1.3.5 Åtgärdspunkt 7 – fast driftställe 

Gällande åtgärdspunkt 7 gynnas de undertecknade nationerna av en mer inkluderande 

definition av fast driftställe då det ger ett större beskattningsanspråk på utländska 

företag verksamma i nationen. Företag å andra sidan gynnas av en mindre inkluderande 

definition av fast driftställe, exempelvis om kommissionärer och agenter skulle kunna 

nyttjas utan att klassificeras som fast driftställe. Definitionen av fast driftställe 

problematiseras genom att en intressekonflikt uppstår mellan nationer och företag. 

Denna intressekonflikt baseras på att företags önskan om lönsamhet, vilket idag till viss 

del uppnås genom allokering av vinster, inte överensstämmer med nationers intresse av 

att vinster vilka uppkommer i nationen ska bli beskattade. 
 

I åtgärdspunkt 7 ingår artikel 5 § 6 beträffande agenter, vilken innebär att agenter vilka 

verkar i en nation ska vara tätt sammankopplade med företaget för att dessa ska 

definieras som ett fast driftställe (OECD, 2015 c). Då företaget är beläget i en nation 

och agenten verkar i en annan krävs att dessa nationer har ett effektivt 

informationsutbyte sinsemellan gällande agentens aktiviteter. Problem kan då uppstå 

om en nation väljer att undanhålla information gentemot informationssökande nation 

rörande agentens uppdrag. Om denna information saknas menar Kleist (2013) att 

svårigheter för beskattning till riktig nation uppstår, vilket gör att informationsutbytet 

mellan nationer blir essentiellt för att åtgärdspunkt 7 ska fungera effektivt i praktiken. 
 

En ytterligare aspekt av problematiken med åtgärdspunkt 7 är att reglerna innehåller 

vissa vida begrepp vilka i sin formulering öppnar upp för oliktolkning, såsom att 

kommissionären ska ha en betydande roll, att agenten ska vara tätt sammankopplad med 

verksamheten samt att verksamhetsdelarna vid fragmentering ska anses ha ett samband 

(OECD, 2015 c). Tolkningen av dessa begrepp kommer så småningom att baseras på 

praxis, men i ett tidigt stadium efter införandet av BEPS kommer det förekomma 

svårigheter för nationella domstolar att tolka dessa begrepp då det ännu saknas praxis, 

vilket vi menar verkar problematiskt. 
 

1.4 Problemformulering 

OECD:s åtgärdsplan BEPS ämnar motverka att företag bedriver aggressiv 

skatteplanering. Problemet härrör främst från att den internationella skattelagstiftningen 

inte har följt globaliseringens snabba utveckling, vilket för företag har möjliggjort 
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allokering av vinster till lågskattenationer samt skattefria zoner. Inför implementeringen 

av BEPS råder dock stor osäkerhet gällande hur företag bör förbereda sig samt hur de 

kan komma att påverkas av det nya regelverket. Baserat på denna problematik kommer 

följande forskningsfråga att besvaras i uppsatsen; 
 

• Hur kan svenska multinationella företags bolagsstruktur samt lönsamhet 

komma att påverkas efter införandet av BEPS åtgärdspunkt 7? 

 

1.5 Syfte 

Denna uppsats åsyftar att studera vilken inverkan införandet av BEPS åtgärdspunkt 7 

kan komma att få på svenska multinationella företags bolagsstruktur och lönsamhet. 

Syftet är vidare att ge vägledning till företag inför den kommande implementeringen av 

BEPS åtgärdspunkt 7. 
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Kapitel 2 - Metod 

Följande kapitel redogör för uppsatsens genomförande, detta i form av en beskrivning 

och motivering av samtliga metodval samt dess inverkan på uppsatsens kvalitet.  

 

2.1 Förförståelse och förståelse 

Förförståelse beskrivs enligt Gummesson (2000) som en människas insikt kring ett 

specifikt problemområde och social miljö, vilken innehas före ett ämne studeras. 

Förståelse beskrivs i motsats till förförståelse som något människan får genom 

studerande av ett ämne. Förståelsen påverkas således av den förförståelse människan 

inledande har, men ligger även till grund för förförståelsen vid nästa situation. 

(Gummesson, 2000) Vi menar därför att begreppen förförståelse och förståelse verkar i 

symbios och båda är av vikt för att som författare öka kunskapen vid studerande av ett 

område. 
 

I denna uppsats har vår förförståelse kring området erhållits dels genom anställning vid 

Skatteverket där ett resonemang på arbetsplatsen fördes kring beskattningens 

problematik, dels via massmedial uppmärksamhet kring skatteplanering. Vidare har de 

olika företagsekonomiska och juridiska kurser vi har studerat under våra tre år som 

studenter vid Ekonomprogrammet respektive Programmet Internationella affärer vid 

Linnéuniversitet i Kalmar bidragit till vår förförståelse. Med utgångspunkt i vår 

förförståelse har vi sedan utvecklat en förståelse för området genom rapporter om BEPS 

publicerade av OECD och Skatteverket samt genom deltagande vid seminarium vilka 

har berört implementeringen av BEPS. Ytterligare förståelse för området har erhållits 

via instudering av vetenskapliga artiklar och facklitteratur beträffande relevanta 

ämnesområden. 
 

Att företag kommer att behöva anpassa sin verksamhetsstyrning till de nya 

skattereglerna i och med implementeringen av BEPS är ett faktum, vilket vi menar gör 

att företag idag bör ha en viss förförståelse kring dessa regler. Dock har ytterst lite 

forskning gjorts på vilka konsekvenser implementeringen av BEPS åtgärdspunkt 7 kan 

komma att få på företags bolagsstruktur och lönsamhet, vilket innebär att det finns ett 

forskningsgap och således svårigheter för företag att till fullo skapa förståelse för 

området. 
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2.2 Undersökningsmetod 

2.2.1 Den hermeneutiska spiralen 

Kvalitativ metod handlar om att finna djupförståelse för ett fenomen för att kunna 

beskriva dess karaktärsdrag. Dock finns alltid ytterligare perspektiv på en beskrivning 

av verkligheten, varför sanningen kan anses relativ. Problematik kring kvalitativ metod 

beskrivs därför i termer av få tydliga mätpunkter samt svårigheter att fastställa mätfel. 

Att tolka och förstå vad empirisk data faktiskt innebär blir därför essentiellt med en 

kvalitativ metod, vilket härstammar från hermeneutik. Hermeneutik är en 

undersökningsmetod vilken inriktas på författarnas tolkning, detta för att erhålla en 

samlad verklighetsbild och förståelse. Dock präglas tolkningen av författarnas 

förförståelse kring ämnet, där tolkningsprocessen beskrivs som en så kallad 

hermeneutisk spiral vilket gestaltas i figur 1 nedan. Författarnas förförståelse förändras 

under processens gång genom att nya lärdomar växer fram ur såväl teori som empiri, 

vilket genom en analys genererar en slutgiltig tolkning för en specifik situation snarare 

än en absolut sanning. (Larsson, 2005)  

 

 
Figur 1, Hermeneutisk spiral, Egen (2017) 

 

Med utgångspunkt i en hermeneutisk undersökningsmetod har vi i denna uppsats använt 

en abduktiv ansats, vilken enligt Alvesson & Sköldberg (2008) kombinerar deduktion 
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med induktion. Deduktion innebär att utgångspunkt tas i redan existerande teorier för att 

undersöka om dessa överensstämmer med verkligheten. Induktion handlar å andra sidan 

om att utifrån empiriska observationer av verkligheten generera ny teori. (May, 2013) 

Deduktiva inslag vilka har präglat vår ansats är uppsatsens referensram, det vill säga 

kapitel tre, vilken har fungerat som utgångspunkt i studien. Då vetenskapliga teorier till 

stor del saknas gällande BEPS åtgärdspunkt 7 har en induktiv ansats även präglat vår 

metod. Detta då vi på vissa områden har fått göra empiriska observationer och egna 

tolkningar för att nå en slutlig förståelse för denna uppsats. Således ansåg vi att en 

abduktiv ansats lämpade sig bäst för uppsatsområdet då vi kunde kombinera en 

utgångspunkt i vetenskapliga teorier med våra egna empiriska observationer. Att 

genomföra denna uppsats med en deduktiv ansats menar vi hade varit svårt då ett 

tillräckligt stort teoretiskt fält ännu inte är utvecklat kring BEPS åtgärdspunkt 7. Likaså 

att genomföra uppsatsen med en induktiv ansats anser vi hade inneburit viss 

problematik då BEPS som fenomen ännu är så pass nytt, varför vi antar att företag kan 

sakna fullständig kunskap kring regelverket. Därmed ansåg vi en abduktiv ansats vara 

bäst lämpad för att på bästa sätt genomföra denna uppsats. Tolkningsprocessen i vår 

abduktiva ansats har tydligt präglats av den hermeneutiska spiralen vid växlingen 

mellan teori och empiri, där vår förförståelse och förståelse har verkat i symbios.   
 
2.2.2 Semistrukturerade intervjuer 

Att använda intervjuer som undersökningsmetod åsyftar enligt Hyde (2000) att 

identifiera och analysera etablerade begrepp grundligt för att finna kopplingar och 

kunna generalisera teorier. Miles & Huberman (1984) menar att med hjälp av intervjuer 

genereras kvalitativ data vilken består av välgrundade och utförliga beskrivningar av 

processer i lokala sammanhang som således verkar trovärdiga och attraktiva för läsaren. 

Turner III (2010) menar vidare att intervjuer frambringar djupinformation gällande 

intervjuobjektens perspektiv och åsikter beträffande ett givet ämne. 
 

För att besvara uppsatsens forskningsfråga har vi således valt att genomföra intervjuer 

då vi ansåg intervjuer vara den mest passande metoden för att erhålla djupinformation 

om företags tänkta agerande utifrån de nya skattereglerna. Vidare valde vi ett 

semistrukturerat intervjuupplägg, där intervjufrågor enligt Turner III (2010) formuleras 

öppet, dels för att intervjuobjektet får utrymme att själv tolka frågorna, dels för att med 

hjälp av följdfrågor generera den specifika information vilken intervjuaren söker. 
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Semistrukturerade intervjuer menar vi därför lämpade sig väl med en hermeneutisk 

undersökningsmetod, främst då användandet av följdfrågor bidrar till en mer riktig 

tolkning då intervjuobjektet får möjlighet att utveckla sina svar ytterligare. I bilaga två 

presenteras uppsatsens intervjufrågor i form av en intervjuguide vilken vi själva 

utvecklade inför intervjuerna. Förberedelsestadiet inför semistrukturerade intervjuer 

beskriver Turner III (2010) är av stor vikt, detta för att skapa en klar vision gällande 

genomförandet samt för att erhålla så mycket relevant information som möjligt av 

intervjuobjektet. Hove & Anda (2005) menar att kvaliteten på en intervjubaserad 

undersökning är starkt korrelerad med genomförandet, varför det var essentiellt för oss 

att intervjuguiden utvecklades grundligt samt att vi skapade trygghet för 

intervjuobjektet under intervjun för att denne obehindrat skulle vilja dela med sig av 

sina erfarenheter. 
 

Uppsatsens samtliga intervjuer har genomförts över Skype, dels då intervjuobjekten 

efterfrågade det, dels då Skype som kommunikationssätt idag är en naturlig del i 

företags arbete för att kunna effektivisera arbetstiden. Under intervjuerna närvarade vi 

båda två där vi hade en tydlig rollfördelning där den ene fungerade som intervjuledare, 

varvid den andre fungerade som bisittare med primär uppgift att observera. Vårt 

upplägg medförde fördelar genom att information vilken intervjuobjektet uttryckte 

kunde analyseras på plats av oss båda samt att följdfrågor kunde ställas utifrån två 

perspektiv. Efter intervjun hade vi även möjlighet att sinsemellan diskutera 

intervjuobjektets svar utifrån våra respektive tolkningar och intryck för att öka vår 

förståelse kring utfallet, vilket även Hove & Anda (2005) menar möjliggörs med 

semistrukturerade intervjuer. Vårt metodval menar vi således hade en positiv inverkan 

på utfallet då vi från våra intervjuer genererade djupgående och resonerande svar från 

intervjuobjekten. Vidare valde vi att spela in samtliga intervjuer för att ha möjlighet att 

återgå till materialet i efterhand samt för att kunna använda ljudupptagningen till 

transkribering. 
 

2.2.3 Transkribering 

Transkribering används som ett verktyg efter en intervju för att till fullo förstå och 

uppfatta intervjuobjektets svar (McLellan, MacQueen & Neidig, 2003). Verktyget har 

vidare primärt syfte att selektera relevant data från empirin, vilket således förenklar 

efterföljande analys (Miles & Huberman, 1984). Dock anser McLellan et al. (2003) att 
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transkribering kan medföra olägenheter om inspelningen innehåller brusig 

ljudupptagning, ofullständiga meningar eller om två personer talar parallellt. Vid 

transkribering bör en liknande metodik användas för samtliga intervjuer för att lättare 

kunna analysera och tolka innehållet i ett senare skede. (McLellan et al., 2003) 

 

Vårt val att transkribera samtliga intervjuer hade kvalitetsmässigt en positiv inverkan på 

vår empiriska studie. Detta då vi tack vare möjligheten att i efterhand kunna återgå till 

intervjuobjektens fullständiga svar fick en ökad förståelse för innebörden av vad som 

sades. Vi kunde även utifrån sammanställningen av transkriberingen tolka mönster och 

likheter i intervjuobjektens svar, vilket vi menar inte hade varit lika lätt utan att ha 

transkriberat intervjuerna.   
 

2.2.4 Forskningsetik 

Gällande forskningsetik valde vi att inkludera etiska krav och normer för att skydda 

intervjuobjekten, vilket Creswell (2013) menar är av stor vikt vid kvalitativa studier. Vi 

valde därmed att inkludera följande krav i vår empiriska studie; 
 

• Samtycke: Intervjuobjektet ska lämna samtycke till att delta i studien.  

• Information: Intervjuobjektet ska ges tillräcklig information för att ha 

kunskap om studiens syfte, upplägg, metodik samt ges en beskrivning av alla 

moment. I fall då intervjuobjektet under informella omständigheter, 

exempelvis utanför intervjutid, delger känslig information ska det exkluderas 

i uppsatsen.  

• Anonymitet: Intervjuobjektet och/eller dess företag ska ha möjlighet att 

publiceras under alias eller med anonymiseringskod, varvid intervjuobjekts 

och/eller dess företags identitet inte tillåts nämnas. 

• Informationsdelning: Intervjuobjektets berättelse får under inga 

omständigheter delas med övriga intervjuobjekt. 

(Creswell, 2013) 

 

Kravet om samtycke uppfyllde vi då intervjuobjekten vid den första kontakten via 

telefon förfrågades om att delta i studien. Även kravet om information uppfylldes vid 

den första kontakten då vi presenterade studien överskådligt, dessutom presenterades 

studien mer djupgående under inledningen av intervjun där intervjuobjekten fick 
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möjlighet att ställa frågor kring studiens upplägg. Kravet om anonymitet uppfylldes 

genom att intervjuobjekten redan vid den första kontakten fick veta att de hade 

möjlighet att vara anonyma. Vidare avslutades varje intervju med att intervjuobjektet 

fick avgöra om denne ville vara anonym eller ej, eller vänta med att avgöra detta efter 

att ha läst igenom den empiriska sammanställningen. Det sista kravet om 

informationsdelning uppfyllde vi genom att vid varje intervju hålla oss enbart till den 

utformade intervjuguiden samt genom att enbart fokusera på intervjuobjektet ifråga och 

därmed inte inkludera infallsvinklar från övriga intervjuobjekt. 
 

2.3 Urval 

2.3.1 Primärdata 

Uppsatsens primärdata har bestått av en mindre pilotstudie samt en huvudsaklig studie. 

En pilotstudie beskrivs enligt Van Teijlingen & Hundley (2002) som en miniversion av 

en fullskalig studie där exempelvis undersökningsinstrument såsom ett intervjuschema 

kan testas. En pilotstudie har till syfte att säkra forskningsresultatet genom att ha testat 

om studien går att genomföra innan den huvudsakliga studien genomförs. (Teijlingen & 

Hundley, 2002) 

 

Då uppsatsens syfte delvis handlar om att ge vägledning till företag inför den 

kommande implementeringen av BEPS åtgärdspunkt 7 ansåg vi att det var av stor vikt 

att inledningsvis undersöka företags inställning till vår huvudsakliga studie, detta med 

hjälp av en mindre pilotstudie. Vidare ville vi med hjälp av pilotstudien säkra att 

företagen var någorlunda insatta i BEPS-projektet för att huvudstudien skulle kunna 

genomföras på dessa företag. Pilotstudien genomfördes således genom att vi vid den 

första kontakten med intervjuobjekten via telefon ställde kontrollfrågor, främst kring 

deras vetskap om BEPS. 
 

Urvalet av primärdata var medvetet och kriterierelaterat, vilket enligt Sandelowski 

(2000) innebär att urvalet väljs strategiskt för att i högsta möjliga mån bidra med 

relevant information till studien. Då BEPS åtgärdspunkt 7 främst berör stora företag 

med gränsöverskridande verksamhet utgick vi vid fastställandet av urval från vissa 

kriterier för att hitta relevanta intervjuobjekt. Ett kriterium vi valde att inkludera 

gällande företagens storlek var därmed att omsättningen skulle överstiga 50 miljarder 

SEK och att företagen skulle vara börsnoterade. Vidare gjordes urvalet utifrån kriteriet 
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att företagen skulle vara grundade i Sverige samt ha en internationellt utbredd 

verksamhet. Av vikt var även att vi kom i kontakt med en person vilken var högt uppsatt 

i företaget och således hade insyn i skattefrågor samt var tillräckligt insatt i BEPS.  

 

Huruvida företagen uppfyllde kriterierna säkerställdes genom pilotstudien, där vi vid 

den första kontakten ställde frågor som gjorde att vi kunde bedöma om företaget var ett 

relevant intervjuobjekt för vår studie eller ej.  

 

Studiens urval består av följande: 

• AstraZeneca AB: Yvonne Bertlin - CFO  

• Scania AB: Joakim Fällman - Tax Specialist 

• AB Volvo: Jesper Barenfeld - Head of Corporate Tax  

• Anonym 

Samtliga företag i vårt urval uppfyllde ovan nämnda kriterier, vilket vi menar 

säkerställde att det empiriska resultatet från respektive intervjuobjekt kan anses ha 

bidragit med relevant information till studiens slutsats.  

 

Utöver huvudstudiens primärdata har vi genomfört en intervju med Claes Hammarstedt, 

skatteexpert inom internationella skatter vid Svenskt Näringsliv. Detta för att vi skulle 

få en större förståelse för ämnet utifrån Hammarstedts expertis, men även då vi var 

intresserade av en skatteexperts syn på den kommande skatteförändringen och dess 

potentiella inverkan på svenska företag. Intervjun med Hammarstedt har således inte 

ingått i huvudstudien, varför dessa resultat inte heller presenteras bland de empiriska 

resultaten. Hammarstedt har istället utgjort en influens och en del i vår process att skapa 

oss en förståelse kring området, vilket har varit ovärderligt för oss i denna uppsats. 
 

2.3.2 Sekundärdata 

Uppsatsens sekundärdata vilken har utgjort vår referensram, det vill säga kapitel tre, har 

till största del bestått av vetenskapliga artiklar men även vissa välciterade böcker samt 

publikationer från OECD gällande det nya regelverket BEPS. Att inkludera OECD-

rapporter har utifrån vårt uppsatsområde varit oundvikligt, dels då det är OECD som har 

utvecklat regelverket, dels då det i detta tidiga skede av BEPS-projektet till stor del 

saknas vetenskapliga artiklar på området. Bortsett från dessa rapporter har uppsatsen till 
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största del uppbyggts på en vetenskaplig grund för att stärka kvaliteten och 

trovärdigheten i uppsatsen ur ett vetenskapligt perspektiv. Vid insamlingen av 

vetenskapliga artiklar har vi utgått från särskilda parametrar för att bedöma huruvida en 

artikel anses trovärdig eller ej. Dessa parametrar har först och främst bestått av att 

artikeln ska vara vetenskaplig, vilket vi har avgjort genom att använda sökmotorn 

“OneSearch” där enbart vetenskapliga artiklar förekommer. Vidare har vi bedömt 

artikelns kvalitet utifrån att tidskriften där den är publicerad ska vara peer reviewed, 

vilket vi har säkerställt genom att söka på tidskriften på “Ulrichsweb” där denna 

information finns att tillgå. Slutligen har en parameter varit hur många gånger artikeln 

har blivit citerad av andra författare, detta då en välciterad artikel troligen har fått större 

vetenskapligt genomslag än en mindre citerad. Dock är det viktigt att artikeln vid ett 

flertal av dessa citeringar även har blivit validerad för att andra författare ska ha styrkt 

det artikeln uttrycker. Philipson (2013) menar att valideringen är av stor vikt vid valet 

av sekundärdata. Därmed har vi gällande artiklarnas citeringar även kontrollerat att 

artikeln har blivit validerad av åtminstone ett 20-tal av dessa författare.   
 

Vid sökandet av vetenskapliga artiklar menar Creswell (2013) att de sökord som 

används samt dimensioner som sökningen utökas med kodar teorier utifrån ett visst 

perspektiv. Av tidsmässiga begränsningar har vi inte kunnat läsa alla artiklar inom 

uppsatsområdet vilket således har gjort att vi har behövt begränsa vår sökning med vissa 

sökord och dimensioner. I enlighet med Creswell (2013) har vår teoretiska referensram 

därmed till viss del blivit kodad utifrån de avgränsningar vi har valt att göra på 

sökningarna. Dock har vi försökt att använda relativt öppna sökord såsom “tax”, 

“corporate structure”, “tax avoidance” och “organizational change” för att inte vinkla 

sökningarna i alltför stor utsträckning utan få ett bredare vetenskapligt perspektiv på 

uppsatsen. Vi har dessutom uteslutande använt sökord på engelska för att få så många 

träffar som möjligt. 
 

Vartanian (2010) menar vad gäller sekundärdata att äldre källor inom områden som kan 

anses snabbföränderliga ska undvikas då en artikels innehåll kan anses förlegat. Då 

denna uppsats berör ett relativt nytt uppsatsområde då BEPS ännu inte har 

implementerats ansåg vi att äldre teorier skulle användas varsamt. Vi har haft detta i 

åtanke vid sökandet av vetenskapliga artiklar, men vissa äldre källor har ändock använts 



  
 

 26 

då dessa har utgjort grundläggande organisationsteorier från välrenommerade 

vetenskapsmän, såsom Kurt Lewin. 
 

2.4 Kvalitetsdiskussion 

2.4.1 Tillförlitlighet 

Enligt Golafshani (2003) är reliabilitet en faktor vilken visar tillförlitligheten av 

mätning på ett begrepp. För att forskare ska uppnå en hög grad av reliabilitet måste 

flertalet undersökningar på en given grupp uppvisa ett relativt likvärdigt resultat, 

oberoende vem eller vilka som utför undersökningen. Dock kan graden av reliabilitet 

vara svårmätt i kvalitativa undersökningar då flertalet faktorer kan komma att ha 

inverkan på resultatet. För att stärka reliabiliteten under liknande undersökningar bör 

forskaren därför ha formulerat intervjufrågor utefter förankring i vetenskapliga teorier, 

varvid objektiva frågor kan brukas i framtida undersökningar vilket bör medföra att 

resultatet blir mer likvärdigt. (Golafshani, 2003) De intervjufrågor vilka i denna uppsats 

har ställts under respektive intervju har ställts ur ett så objektivt perspektiv som möjligt 

samt i den mån det har varit möjligt med utgångspunkt i vetenskapliga teorier, enligt 

den abduktiva ansatsen. Detta för att undvika att vi som författare gjorde en subjektiv 

vinkling av undersökningen och manipulerade resultatet. Vidare har transkribering och 

analys av det empiriska resultatet gjorts med likvärdig utgångspunkt vilket vi menar gör 

att uppsatsen innehar en hög grad av tillförlitlighet. 
 

Golafshani (2003) anser att validitet innebär att fenomenet vilket avser att mätas genom 

en undersökning faktiskt mäts. Vidare anser Stenbacka (2001) att en hög grad av 

validitet medför en högre tillförlitlighetsgrad för undersökningen, vilket gör att studiens 

resultat kan generaliseras över populationen. Därmed anses kvaliteten på 

undersökningen vara relaterad till generaliserbarheten av resultatet, vilket gör att även 

en hög grad av validitet ökar tillförlitligheten i undersökningen. (Stenbacka, 2001) Då 

vår studie har genomförts med semistrukturerade intervjuer med tid till eftertanke och 

möjlighet att ställa anpassade följdfrågor har validiteten i vår uppsats stärkts. Detta då 

intervjuobjekten har getts tid att tolka frågorna samt resonera och utveckla för att 

förtydliga sina svar, varvid vi har försäkrat oss att vi har mätt det som har avsetts att 

mätas. För att ytterligare stärka validiteten i uppsatsen har vissa facktermer medvetet 

exkluderats vid intervjuerna för att undgå missförstånd hos intervjuobjekten, vilket om 

möjligt hade kunnat ha en negativ inverkan på validiteten. Slutligen valde vi att endast 
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intervjua personer vilka innehar en position i verksamheten där de har insyn i de frågor 

vilka ämnade undersökas. Detta medvetna val menar vi ytterligare har stärkt validiteten, 

vilket således har ökat graden av tillförlitlighet i vår empiriska studie. 
 

2.4.2 Metod- och källkritik 

Gällande uppsatsens metod kan viss kritik riktas mot valet att genomföra en mindre 

pilotstudie. Van Teijlingen & Hundley (2002) menar att enbart användandet av en 

pilotstudie inte betyder att utfallet av den huvudsakliga studien blir detsamma. Vidare 

kan det även finnas risker att resultaten från pilotstudien och huvudstudien blandas ihop. 

I denna uppsats ansåg vi dock att en pilotstudie var behövlig då syftet med pilotstudien 

främst var att undersöka företagens intresse av att ta del av information om de nya 

skattereglerna. Detta för att säkerställa att uppsatsen i framtiden ska kunna fungera som 

en vägledning för företag, vilket är i enlighet med en del av uppsatsens syfte. Vidare 

ville vi med pilotstudien i ett tidigt skede undersöka hur pass insatta intervjuobjekten 

var i BEPS för att få bekräftelse på att vi hade kommit i kontakt med rätt person inom 

företaget. Denna pilotstudie var av mindre art men vi anser ändå att den bidrog till att 

säkerställa att urvalet var relevant till huvudstudien. 
 

Viss kritik till metoden kan även riktas mot att intervjuerna genomfördes via Skype då 

kommunikationsmedlet kan ha haft en viss negativ effekt på vår tolkning av 

intervjusvaren. Skype kan medföra svårigheter att läsa av ett intervjuobjekt i förhållande 

till att fysiskt sitta öga mot öga med varandra. Dock anser vi att i en global koncern, 

vilket samtliga av våra intervjuobjekt tillhör, där möten sker mellan kontor belägna i 

olika länder är användandet av Skype en naturlig del i företagens kommunikation. 

Därför menar vi att våra intervjuobjekt var bekväma med intervjuformen och att det inte 

hindrade dem från att uttrycka sina svar på samma sätt som de annars hade gjort om vi 

hade suttit öga mot öga. Att intervjuerna genomfördes via Skype menar vi därför inte 

nämnvärt påverkade kvaliteten på studien, men att ett resonemang kring metodvalet 

ändå var behövligt. 
 

Beträffande uppsatsens källor kan viss kritik riktas mot valet att använda OECD-

rapporter, vilket har nämnts i avsnitt 2.3.2. Atkinson & Brandolini (2001) menar att på 

grund av att OECD:s rapporter inte är vetenskapliga och därmed inte kan bli validerade 

kan dessa källor anses ha mindre tyngd i en uppsats. Dock består de OECD-rapporter vi 
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har använt av den lagtext som kommer att implementeras i respektive nations 

lagstiftning som ingår i BEPS-projektet, varför vi menar att dessa rapporter i stor 

utsträckning kan likställas med lagtext och bör ses fullt pålitliga. Vidare hade vi i denna 

uppsats inte kunnat hitta lika utförlig information om BEPS åtgärdspunkt 7 någon 

annanstans än i OECD-rapporter, detta på grund av det tidiga skedet av BEPS-projektet 

där få vetenskapliga studier ännu har gjorts på området. Vi anser dessutom att dessa 

rapporter inte hade kunnat exkluderas, trots att de inte är validerade, då det är OECD 

som har utvecklat och kommer att driva igenom lagförslaget. 
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Kapitel 3 - Referensram 

Detta kapitel redogör för den referensram vilken har utgjort vår utgångspunkt i 

uppsatsen, dels i form av OECD:s beskrivning av reglerna i BEPS åtgärdspunkt 7, dels 

vetenskapliga artiklar inom uppsatsområdet.  

 

3.1 Beskrivning av BEPS åtgärdspunkt 7 

I följande avsnitt av vår referensram redogörs de två huvudområdena kommissionärer 

och agenter samt förberedande eller biträdande art mer ingående då uppsatsen främst 

inriktas på dessa. (För läsaren med ytterligare intresse, se bilaga 1 för redogörelse av det 

tredje huvudområdet kontraktssplittring). Dessa redogörelser åskådliggör huvuddragen i 

åtgärdspunkt 7 och har fungerat som ett tydligt ramverk för oss under skrivandet av 

denna uppsats. Således menar vi att beskrivningen av de nya reglerna utgör en viktig del 

av vår referensram. Vidare anser vi att detta avsnitt i referensramen spelar en viktig roll 

för att uppsatsen ska fungera som vägledning för företag då avsnittet ger en tydlig 

beskrivning över de nya reglernas innebörd.  

 

OECD:s syfte med åtgärdspunkt 7 beskrivs genom följande citat: 
 

“Develop changes to the definition of PE to prevent the artificial avoidance of 

PE status in relation to BEPS, including through the use of commissionaire 

arrangements and the specific activity exemptions. Work on these issues will 

also address related profit attribution issues.” 

(OECD, 2015 c) 

 

Citatet beskriver att åtgärdspunkt 7 ämnar utveckla definitionen av fast driftställe för att 

förhindra att företag undviker klassificering av fasta driftställen, genom användandet av 

bland annat kommissionärer och vissa verksamhetsundantag.  

 

3.1.1 Kommissionärer 

Idag kan företag sälja varor till andra nationer utan att inneha ett fast driftställe med 

hjälp av kommissionärer, varvid bolagsbeskattning kan undvikas. Detta då en 

kommissionär säljer varor i eget namn men på X vägnar och således inte äger rätt till 

varan, vilket framgår av artikel 5 § 5 i åtgärdspunkt 7. Därmed kan kommissionären inte 



  
 

 30 

beskattas på eventuell vinst av försäljningen utan endast på dennes enskilda arvode, i 

form av inkomstbeskattning. (OECD, 2015 c) För att vidare förklara förfarandet 

föreställs nedan ett eget utformat exempel samt tillhörande figur på en situation i vilken 

det beskrivs hur kommissionärer kan användas i syfte att skatteplanera: 

 

• EKEB är ett företag beläget i nation X vilket säljer bilmotorer. 

• Fram till 2005 har företaget sålt dessa produkter till bilfabrikörer i nation Y 

genom företaget KB, vilket tillika ingår i samma koncern som EKEB. 

• År 2005 sker dock en omorganisering inom koncernen och KB övergår till 

att verka som kommissionär för EKEB. I enlighet med kontraktet övergår 

fasta tillgångar, aktier och den existerande kundstocken från KB till EKEB, 

dock fortsätter KB att sälja bilmotorer i eget namn men för EKEB:s räkning. 

• Som en konsekvens av omorganiseringen reduceras koncernens 

skattekostnader. 

 
Figur 2, Kommissionärsverksamhet, Egen (2017) 

 

Införandet av åtgärdspunkt 7 kommer att hantera ovan beskrivna problematik genom att 

kommissionären trots allt kommer att klassificeras som ett fast driftställe om denne har 

en central och betydande roll i rutinmässig upphandling. Detta innebär dels att 

kontraktet ska ha ingåtts till direkt följd av åtgärderna som kommissionären har vidtagit, 

dels att kontrakt ska ha tillkommit upprepade gånger och inte vid enstaka fall. Dock 

innehåller åtgärdspunkten ett undantag för representanter från läkemedelsföretag, vilka 

aktivt marknadsför läkemedel till läkare som senare föreskriver dessa. Dessa 

representanter ses snarare utöva en marknadsföringsaktivitet som inte leder till direkt 

ingående av avtal mellan läkare och företaget, varför dessa inte ses verka som 

kommissionärer. (OECD, 2015 c) 
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3.1.2 Agenter 

Liknande strategier i syfte att undvika skattekostnader kan även användas genom att 

tillämpa agenter, där agenten säljer varor i en given nation i X namn, på X vägnar och 

således inte äger rätt till varan, vilket framgår av artikel 5 § 6 i åtgärdspunkt 7 (OECD, 

2015 c). Förfarandet redogörs för nedan genom ett egenkomponerat exempel samt figur: 
 

• Agent A, hemmahörande i Nation Y, upprättar kontrakt med kund B i 

samma nation för företag EKEB:s räkning beläget i nation X. 

• Vidare har agent A inte mandat att underteckna kontrakt och därmed slutföra 

affär, varför kontraktet skickas till företag EKEB. Därmed fullbordas affären 

mellan parter i nation X.    

• Som en konsekvens av agentens och företagets handlande reduceras 

företagets skattekostnader. 

 
Figur 3, Agentverksamhet, Egen (2017) 

 

Genom åtgärdspunkt 7 kommer OECD att försöka motverka ovanstående beskrivna 

problematik genom att agenten klassificeras som ett fast driftställe om denne kan knytas 

till företaget och att dessa kan ses vara tätt sammankopplade. Med tätt sammankopplad 

menas att agenten genom direkt eller indirekt innehav innehar mer än 50 procent av 

ägarandelarna i företaget eller att parterna innehar någon form av kontroll över varandra 

(eller att tredje part innehar kontroll över bägge parter).Vidare krävs att agenten har 

utgjort en stor del av försäljningen samt att denne är hemmahörande i skild nation från 

företaget. Således kommer inte agenter som agerar under eget bolag på uppdrag att 
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inkluderas i åtgärdspunkt 7, ej heller försäljare vilka är anställda och hemmahörande i 

samma nation som företaget men agerar i andra nationer. (OECD, 2015 c) 

 

3.1.3 Förberedande eller biträdande art  

Enligt artikel 5 § 4.1 i åtgärdspunkt 7 beskrivs att vissa verksamhetsdelar tidigare har 

undgått att klassificeras som fast driftställe då företaget genom fragmentering av 

verksamheten har menat att dessa verksamhetsdelar endast är av förberedande eller 

biträdande art till huvudverksamheten. Därmed har företaget kunnat undvika 

beskattning då fragmenteringen har gett en missvisande bild av den totala 

bolagsstrukturen. (OECD, 2015 c) 

 

I artikel 5 § 4 åtgärdspunkt 7 specificerar OECD de aktiviteter av förberedande eller 

biträdande art som fortfarande kommer att undgå fast driftställe. Övriga aktiviteter som 

inte inkluderas i paragrafen ska således efter införandet av BEPS klassificeras som fast 

driftställe. (OECD, 2015 c) De aktiviteter av förberedande eller biträdande art som inte 

ska anses vara fasta driftställen är: 
 

a)  Användandet av konstruktioner som enbart brukas i syfte att förvara, uppvisa 

eller leverera gods eller handelsvaror och vilken tillhör företagsamheten. 

b) Underhåll av varulager eller handelsvaror vilka tillhör företaget i syftet att 

förvara, uppvisa eller leverera dessa. 

c)  Underhåll av varulager eller handelsvaror vilka tillhör företaget med syftet att 

förädlas av annat företag. 

d) Underhåll av fast driftställe i syfte att inhandla gods, handelsvaror eller 

insamling av information för företaget. 

e)  Underhåll av fast driftställe i syfte att idka en annan aktivitet av företaget. 

f)  Underhåll av fast driftställe i syfte av en kombination av nämnda aktiviteter a-e 

(OECD, 2015 c) 

 

OECD poängterar dock att ovan nämnda aktiviteter enbart ska vara av förberedande 

eller biträdande art och inte får ha något annat syfte för att de ska undgå fast driftställe 

(OECD, 2015 c). 
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Systematisk fragmentering likställs med skatteplanering och efter införandet av BEPS 

kommer fragmenteringen att leda till klassificering av fast driftställe i följande situation, 

vilken beskrivs genom ett eget utformat exempel samt figur: 
 

• EKEB är en koncern i nation X vilken bland annat innehåller 

verksamhetsdelarna A och B som är belägna i olika nationer. 

• Verksamhetsdel A är ett reservdelslager beläget i nation Y, vilket används 

för att leverera varor till verksamhet B. 

• Verksamhet B är ett distributionslager beläget i nation Z som används för att 

motta handelsvaror från A. 

• EKEB hävdar att delarna A och B är av förberedande och biträdande art och 

att de därmed inte ska beskattas i enskilda nationer, varvid koncernens 

bolagsskatt kan reduceras.	
 

 
Figur 4, Fragmenteringsverksamhet, Egen (2017) 

 

Enligt åtgärdspunkt 7 kommer dock verksamhetsdel A och B i exemplet anses ha ett 

samband och att dessa ur ett helhetsperspektiv tillsammans kommer att vara av 

grundläggande natur för koncernen EKEB. Därmed anses A och B verka som fasta 

driftställen varvid individuell bolagsskatt ska erläggas i respektive nation. (OECD, 2015 

c) Detta samband bedöms utifrån samma kriterier som agenter bedöms vara tätt 

sammankopplade med företaget, som beskrivet i avsnitt 3.1.2. 
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3.1.4 Implementeringen av åtgärdspunkt 7 

Införandet av BEPS kommer att innebära stora förändringar för såväl nationer som 

företag, varför vi menar att det är av vikt att redogöra för är hur själva 

implementeringen kommer att genomföras. Därmed anser vi att det är motiverat att en 

sådan redogörelse ingår i vår referensram då den kan bringa klarhet till läsaren kring 

implementeringsprocessen. I dagens nuvarande skattesystem utgör bilaterala skatteavtal 

mellan nationer en viktig roll, detta för att reglera företags gränsöverskridande 

verksamhet och förhindra att dubbelbeskattning uppstår. Implementeringen av BEPS 

kommer dock kräva att nationer omförhandlar dessa avtal med anpassning till de nya 

reglerna, vilket vi menar är en enormt tidskrävande och kostsam process.  

 

För att undvika de omfattande omförhandlingarna har OECD utvecklat ett multilateralt 

instrument innehållande ett modellavtal. Det multilaterala instrumentet utvecklades 

genom förhandlingar där samtliga nationer vilka deltar i BEPS-projektet inkluderades 

att delta på lika villkor. Implementeringen av bland annat åtgärdspunkt 7 kommer att 

ske genom det multilaterala instrumentet, där de nya definitionerna av fast driftställe har 

skrivits in i modellavtalet. Nationer står därmed inför två val vid implementeringen av 

åtgärdspunkt 7, antingen att underteckna det multilaterala instrumentet eller att 

omförhandla samtliga bilaterala skatteavtal. För de nationer vilka väljer att underteckna 

instrumentet kommer modellavtalet att implementeras i nationell lagstiftning och 

därefter gälla sinsemellan de nationer som har undertecknat det. De nationer vilka väljer 

att inte underteckna instrumentet får därmed omförhandla samtliga bilaterala avtal 

utifrån anpassning till de nya reglerna inom åtgärdspunkt 7. (OECD, 2015 a)  

 

3.2 Vetenskaplig referensram 

Den vetenskapliga referensramen presenteras utifrån fyra perspektiv; företags beteenden 

kring beskattning, beskattningens påverkan på företags bolagsstruktur, beskattningens 

påverkan på företags lönsamhet samt företags agerande vid förändring. 

 

3.2.1 Företags beteende kring beskattning 

Då BEPS kommer att innebära stor förändringar för bolagsbeskattning anser vi det vara 

av vikt att studera hur företag strategiskt beter sig kring beskattning. Detta för att 

generera en större förståelse för hur företag kan antas agera efter införandet av BEPS, 
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vilket således motiverar varför området har inkluderats i vår vetenskapliga referensram. 

Enligt Samuel & Ranti (2013) kan företags strategiska beteenden kring beskattning 

beskrivas enligt följande tre kategorier: 
 

• Skatteflykt - ett avsiktligt och olagligt beteende vilket involverar en direkt 

överträdelse av lagen för att undvika beskattning. 

• Undvikande av skatt - ett lagligt beteende vilket syftar till att minska 

skatteansvar. Beteendet bryter således inte mot lagen men bryter dock mot 

etik och moral och ses därför inte vara helt legitimt. 

• Lagligt sparande av skatter - ett beteende som varken bryter mot lag eller 

etik och moral, vilket gör beteendet allmänt accepterat. 

 

Även författarna Slemrod & Bakija (2004) styrker att företag kan anses agera enligt 

dessa tre strategiska beteenden. Vidare menar Allingham & Sandmo (1972) att företag 

väger sannolikheten för upptäckt och bestraffning vid skatteflykt mot att följa såväl 

lagstiftning som etik och moral. Företag beskrivs dock enligt Samuel & Ranti (2013) 

bäst kunna skapa värde genom att foga sig efter rådande skatteregler istället för att 

försöka hitta kryphål i lagstiftningen. Om fokus främst läggs vid att upprätthålla 

företagets kärnverksamhet kommer ett större värde att skapas, dels då fokus läggs på 

huvudsyftet med verksamheten, dels då företaget genom ett ärligt förhållningssätt till 

beskattning erhåller en större tillit från allmänheten.  
 

Skatteplanering och ett oetiskt förhållningssätt till beskattning är dock ett utbrett 

problem idag, vilket påverkar bland annat företags aktieägare negativt. Detta då 

aktieägare har en diversifierad risk i sin portfölj med antaganden att företag agerar 

riskneutralt. Företag tar en högre risk genom skatteplanering vilket således verkar 

problematiskt då risken inte överensstämmer med aktieägarnas initiala antaganden om 

riskneutralitet. (Slemrod, 2004) Detta menar vi motiveras ingå i vår vetenskapliga 

referensram då uppsatsens empiriska studie har riktats mot börsnoterade företag, varför 

det kan vara intressant att studera hur företagen förhåller sig till aktieägarna. Samuel & 

Ranti (2013) menar vidare att skatteplanering medför svårigheter för aktieägare att 

kontrollera ledningen då förfarandet vanligen inte sker öppet, vilket leder till osäkerhet. 

CSR har även blivit allt viktigare idag där aktieägare önskar att företag agerar etiskt och 

tar ett samhällsansvar, vilket således inte är förenligt med skatteplanering. Dock menar 
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Slemrod (2004) att vissa stora börsnoterade företag kan uppleva skatteplanering som ett 

framtvingat förfarande från ägarnas krav om vinstmaximering. Detta menar vi utgör en 

paradox då aktieägare vill att företag ska maximera sina vinster samtidigt som de vill att 

företagen ska agera etiskt och inte bedriva skatteplanering. Denna paradox anser vi 

vidare utgör en tydlig problematik vilken är förenlig med BEPS, vilket således 

motiverar varför det har inkluderats i vår vetenskapliga referensram. 
 

Även företags syn på etik och moral menar vi spelar en betydande roll i företags 

beteenden kring beskattning. Enligt rättviseteorin “Duty of fair play” upprätthålls ett 

beskattningssystem genom att företag följer dess regler och agerar etiskt och rättvist 

(Rawls, 1958). Betydande för att ett nytt internationellt skatteregelverk ska upprätthållas 

menar vi således är att företagen följer dess regler samt att såväl företagen som 

nationerna har en likartad syn på vad som är ett etiskt och moraliskt agerande.   
 

För att stävja ett illegalt agerande kring beskattning menar Samuel & Ranti (2013) att 

allmänhetens insyn i företag måste ökas och att företag därmed måste skapa en större 

transparens. Detta för att myndigheter, investerare och allmänheten ska ha tillgång till 

företags egentliga verkande. Dock kan en alltför stor transparens verka skadlig då 

företags affärshemligheter och strategier skulle bli föremål för allmän åskådning. I 

enlighet med denna teori anser även vi att en större transparens kan komma att krävas 

efter införandet av BEPS för att företag ska verka förtroliga, vilket motiverar teorin att 

ingå i vår vetenskapliga referensram. En större insyn i företags verksamhet kan enligt 

Lanis & Richardson (2012) ges exempelvis genom att företag skapar och offentliggör 

en skattepolicy. Externa intressenter vilka är intresserade av låga risker värdesätter att 

företag arbetar med CSR även i form av en skattepolicy. Policyn bör innehålla 

företagets ställningstagande till lagar och regler men även till etik och moral kring 

beskattning. Utifrån detta menar vi att allt fler företag kan behöva utveckla en 

skattepolicy efter införandet av BEPS för att upplysa externa intressenter om företagets 

etiska och moraliska ställningstagande kring skatteplanering, vilket vi menar gör denna 

teori relevant i vår referensram.  

 

3.2.2 Beskattningens påverkan på företags bolagsstruktur 

Då åtgärdspunkt 7 till stor del berör problematik kring företags bolagsstruktur menar vi 

att det även är av vikt att studera hur beskattning påverkar företags bolagsstruktur. 
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Graham (2003) beskriver att en av de faktorer som påverkar företags val av 

bolagsstruktur är beskattning. Detta styrks av Guenther (1992) vilken menar att en lägre 

skattekostnad kan uppnås med en viss bolagsstruktur till följd av brister i skattesystem 

och lagar, vilket gör att företag väljer den struktur som bäst överensstämmer med deras 

kostnadsbild. Enligt Avi-Yonah (2000) väljer företag även en viss bolagsstruktur utifrån 

nationers bolagsskatt för att maximera företagets ROI. Dock menar Ayers, Cloyd & 

Robinson (1996) samt MacKie-Mason & Gordron (1997) att även icke-skattemässiga 

faktorer såsom marknadsfaktorer, kundpositionering och geografisk närhet påverkar 

valet av bolagsstruktur.  
 

Vid beslut om omstrukturering beskrivs beskattning även vara en faktor vilken har 

påverkningskraft, detta särskilt vid hög skuldsättning och oroliga omstruktureringar. 

Företag väljer då att omstrukturera utifrån att generera lägre beskattning för att kunna 

minska skuldkvoten och därmed förhindra framtida ägarförändringar. (Graham, 2003) 

Även denna teori menar vi utgör en viktig roll i vår referensram då företag efter 

införandet av åtgärdspunkt 7 kan komma att få fler fasta driftställen och därmed behöva 

betala mer bolagsskatt, vilket således kan komma att medföra omstruktureringar.  

 

3.2.3 Beskattningens påverkan på företags lönsamhet 

Ett företags lönsamhet påverkas delvis av dess kostnader, vilket gör att 

skattekostnadernas storlek således har en påverkan på företagets lönsamhet. I strävan 

mot en högre lönsamhet kan företags strategiska beteenden kring beskattning därför 

observeras, vilka har nämnts i avsnitt 3.2.1. Undvikande av skatt (vilket beskrevs som 

kategori två) definieras enligt Hanlon & Heitzman (2010) som ett sätt att inom lagens 

ramar använda en nations skattesystem till företagets fördel för att minska 

skattekostnaderna. Förfarandet är således legalt men ses dock bryta mot samhällsenlig 

etik och moral (Rawls, 1958). Dyreng et al. (2008) styrker detta och menar att 

förfarandet klassas illegalt först när det sätts i system och görs kontinuerligt, men att 

undvika beskattning vid enskilda tillfällen är således legalt. Undvikande av skatt anses 

härröra från en önskan om ökad lönsamhet, antingen för att tillfredsställa krav från 

aktieägare (Desai & Dharmapala, 2006) eller för att försöka minska höga skuldnivåer 

(Shackelford & Shevlin, 2001). Hur pass benägna företag är att följa etik och moral i 

förhållande till viljan att minska sina skattekostnader blir därför en avgörande 
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frågeställning (Dyreng et al., 2008), vilket vi menar motiverar varför ovan nämnda 

teorier om undvikande av skatt är intressanta för vår referensram. 
 

Även hur företags dagliga arbete med beskattning är strukturerat kan enligt Holtzman 

(2011) antas ha en positiv inverkan på företags lönsamhet. Genom att företag har en 

avdelning som primärt arbetar med beskattning kan minskade kostnader uppnås, främst 

genom att mindre tid kan vigas åt besvärliga beskattningsfrågor ute i den övriga 

verksamheten. Vidare anses kvaliteten på beslutsfattande av skatteexperter verka mer 

precisa, vilket medför en minskad risk för företaget och således en positiv inverkan på 

lönsamheten. Vi menar att företag kan tänkas behöva anpassa verksamhetens dagliga 

arbete utifrån detta i och med BEPS då det kommer att vara ett stort antal nya regler 

kring beskattning att ta hänsyn till, vilket vi menar motiverar att teorin är inkluderad i 

vår referensram. 

 

3.2.4 Företags agerande vid förändring 

Då BEPS kommer att innebära en förändring av hela det internationella 

skatteregelverket, vilket kommer att drabba merparten av svenska multinationella 

företag, anser vi det vara av vikt att mer ingående undersöka det teoretiska fältet 

gällande förändringsprocesser. Enligt Dent & Galloway Goldberg (1999) är människor i 

regel inte motståndare till förändring som sådan, utan snarare till de hinder som 

uppkommer under implementeringen av en förändring. Dessa hinder kan gestaltas 

genom exempelvis osäkerhet inför förändringens konsekvenser eller att tron på 

implementeringen sviktar. Trots dessa hinder beskrivs dock att motståndskrafter till 

förändring inte alltid existerar eller att de oftast utgör endast en liten del i processen. 

Detta styrks av Kotter (1995) vilken vidare menar att hinder under en förändring främst 

härrör från organisationens struktur, varför människor väljer sitt egenintresse framför 

organisationens vid förändring.  

 

Kreitner (1992) jämför förändring med att en sten kastas i ett stilla vatten, varvid 

okontrollerade vågrörelser uppstår. Det motstånd som uppstår vid förändring kan 

likställas med vågrörelserna, där motståndet kan anta både rationell och irrationell 

karaktär. För att motverka motståndskraften bör den förändringsdrivande parten försöka 

neutralisera motståndet genom att agera proaktivt, detta med primär uppgift att försöka 

förutse motstånd och motverka det redan innan det uppkommer. Om den 
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förändringsdrivande parten lyckas neutralisera motståndet tidigt i förändringsprocessen 

kommer implementeringen av förändringen med större sannolikhet att lyckas. Detta 

styrks av Schermerhorn, Gardner & Martin (1990), vilka vidare menar att den 

förändringsdrivande parten vid implementeringen bör sörja för att parterna i 

förändringsprocessen känner deltagande, exempelvis genom att inkludera dem i 

utbildning och förhandling, detta för att undvika motstånd.    

 

Då en stor förändring likt BEPS ska implementeras menar vi att motstånd möjligen kan 

komma att uppstå, likt beskrivna teorier ovan. Det är dock av vikt att den 

förändringsdrivande parten lyckas framkalla så lite motstånd som möjligt, vilket enligt 

Kurt Lewins så kallade förändringsmodell kan göras genom tre steg; upptining, 

förändring och nedfrysning. Gällande det första steget upptining bör den 

förändringsdrivande parten med alla medel försöka förbereda deltagande parter på den 

stundande förändringen. Detta steg beskrivs vara ett av de viktigaste och ligga till stor 

grund för förändringens resultat. Steg två innebär att förändringen genomförs, vilket 

efterföljs av det tredje steget nedfrysning, där bekräftelse är viktigt samt att göra 

förändringen permanent för att den ska få full verkningskraft. (Lewin, 1945) 

 

Dock kan motstånd vid en förändring även framkalla konstruktiva åsikter vilka kan vara 

värdefulla för den förändringsdrivande parten. Dessa åsikter kan bidra till ett nytt 

synsätt och därmed till en mer effektiv och genomtänkt förändring. (Weisbord, 1976) 

Om en förändring däremot går ut över deltagande parters egenintresse kommer det dock 

vara näst intill omöjligt att förhindra att någon form av motstånd uppstår (Dent & 

Galloway Goldberg, 1999).  Huruvida företag kommer att uppvisa motstånd i och med 

BEPS menar vi således är beroende av hur företags egenintressen påverkas, varför vi 

har valt att inkludera dessa teorier i vår vetenskapliga referensram. 
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Kapitel 4 – Empiri 

Följande kapitel redogör för uppsatsens empiriska studie, dels i form av en närmare 

presentation av intervjuobjekten, dels en presentation av de empiriska resultaten. 

Resultaten presenteras utifrån samma fyra rubriker vilka återfanns i den vetenskapliga 

referensramen.  

 

4.1 Presentation av intervjuobjekten 

4.1.1 AstraZeneca AB 

Astra AB grundades år 1913 i Södertälje och fusionerades år 1999 med det brittiska 

läkemedelsbolaget Zenca till bolaget AstraZeneca AB. Företaget är ett globalt och 

innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med primärt fokus på forskning, utveckling och 

marknadsföring av receptbelagda läkemedel. Inom företaget arbetar cirka 60 000 

medarbetare över hela världen och företaget hade under år 2016 en omsättning vilken 

uppgick till 23 miljarder dollar. Vidare återfinns verksamhetsdelar i över 100 länder, 

men AstraZenecas strategiska forskningscentra återfinns i Sverige, USA samt 

Storbritannien, varvid företaget primärt styrs från dessa marknader. (AstraZeneca, 2017) 

Intervjuobjektet Yvonne Bertlin arbetar som CFO för hela koncernen. 
 

4.1.2 Scania AB 

Scania AB bildades år 1911 efter att biltillverkarna Scania och Vabis gick samman och 

hade till grundläggande syfte att tillverka personbilar och lastbilar. Idag är Scania dock 

ett globalt och innovativt företag vilket är världsledande inom produktion av tunga 

lastbilar och bussar. Företaget innehar idag försäljning och service i över 100 länder 

med produktionsenheter i Europa, Sydamerika och Asien och omsatte nästan 104 

miljarder kronor under år 2016. Vidare skapar Scania sysselsättning för cirka 45 000 

medarbetare världen över, men huvudkontoret och den strategiska platsen återfinns i 

Södertälje. (Scania, 2017) Intervjuobjektet Joakim Fällman arbetar som Tax Specialist 

för hela koncernen. 

 

4.1.3 AB Volvo 

AB Volvo grundades år 1926 som ett dotterbolag till Svenska Kullager Fabriken med 

ett primärt syfte att tillverka personbilar. Idag är Volvokoncernen dock en av världens 

ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och 
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industrimotorer. Företaget tillhandahåller tillika finansiella tjänster och service för sina 

kunder, varför dessa områden därjämte räknas till verksamhetsdelar. Volvos 

huvudkontor återfinns i Göteborg och koncernen sysselsätter cirka 95 000 personer över 

hela världen. Vidare har Volvo produktionsanläggningar i 18 länder, försäljning till mer 

än 190 marknader och omsatte under år 2016 302 miljarder kronor. (Volvo, 2017) 

Intervjuobjektet Jesper Barenfeld arbetar som Head of Corporate Tax för hela 

koncernen. 

 
4.1.4 Anonym 

Då intervjuobjektet har valt att vara anonym i uppsatsen ges därför ingen presentation 

av företaget av etiska skäl för att inte riskera att avslöja företagets identitet. Vid vidare 

presentation av företagets empiriska resultat omnämns företaget därför som ”Anonym”. 

Dock uppfyller även detta företag presenterade urvalskriterier gällande företagets 

storlek, internationella verksamhet samt vetskap kring BEPS, som presenterat i avsnitt 

2.3.1.  

 

4.2 Presentation av empiriska resultat 

4.2.1 Företags beteenden kring beskattning 

Yvonne Bertlin på AstraZeneca uppger att företaget har flera skattepolicys gällande 

olika områden samt att dessa finns publicerade på företagets interna hemsida. I 

Storbritannien, där en stor del av företagets verksamhet är belägen, är det sedan den 1 

januari 2017 ett lagkrav för företag av viss storlek att även publicera sin skattepolicy på 

företagets externa hemsida. Denna skattepolicy måste enligt gällande lagkrav omfatta 

företagets förhållningssätt till skatt, skattemyndigheter, skatteplanering samt 

riskbenägenhet i förhållande till skatt. För AstraZeneca är således en skattepolicy extra 

viktig. 
 

Joakim Fällman på Scania uppger att företaget inte har någon skattepolicy, utan Fällman 

upplever begreppet policy otydligt och har svårt att se syftet med typiska policy-

uttalanden. För företaget är det en självklar utgångspunkt att betala rätt skatt i alla 

länder där de är verksamma och de har därför inte sett behovet av att ha en policy. 

Istället har Scania en “masterfile” där det framgår hur företaget är organiserat och 

tänker kring skatt. Masterfilens syfte är dels deras första framtoning gentemot 

myndigheter för att dessa ska förstå företagets verksamhet, dels ett internt 
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kommunikationsdokument för hur Scania som koncern ser på verksamheten. Fällman 

framhåller att det är viktigt att alla i företaget kan ställa sig bakom masterfilen. Dock 

uppger Fällman att en skattepolicy just nu är under utveckling, vilket har efterfrågats i 

Storbritannien och Tyskland, där han menar att efterfrågan av en policy säkerligen är 

relaterad till införandet av BEPS. Även masterfilen utvecklas i och med BEPS, där den 

ska innehålla hur Scania förhåller sig till de nya skattereglerna och de principer 

företaget tillämpar. 
 

Jesper Barenfeld på Volvo berättar att företaget har en skattepolicy, med ett tvådelat 

syfte. Den första delen med policyn är att säkerställa att Volvokoncernen följer lagar 

och regler samt att de vid otydliga regler tillämpar transparens och försiktighet för att 

säkerställa att de gör rätt. Den andra delen är att säkerställa att skatt hanteras som en 

kostnad för koncernen och att affärsverksamheten bedrivs på ett skattemedvetet sätt. 
 

Anonym uppger att företaget inte har någon uttalad policy som är publicerad då de inte 

har sett syftet med det och upplever att en policy används mest i marknadsföringssyfte. 

Däremot har företaget gjort skatteuttalanden i deras hållbarhetsrapport, vilken Anonym 

beskriver innehåller uttalanden om att företaget betalar skatt i de länder där de är 

verksamma samt benchmarkar sig mot andra företag i samma länder för att försöka 

hamna på samma vinstnivå. Om företaget kommer att utveckla en policy i och med 

BEPS kan inte Anonym svara för, men menar att allt fler företag skapar policys idag, 

vilket förmodligen görs till följd av BEPS. 
 

Gällande företags strategiska beteenden utifrån beskattning ombads intervjuobjekten att 

svara på vilken av de teoretiskt beskrivna kategorierna företaget befann sig inom. 

Bertlin beskrev då AstraZenecas beteende genom följande citat: 

  

“Vi strävar efter att agera i enlighet med den tredje kategorin “lagligt 

sparande av skatter”, dock kan tolkningen av både lag, etik och moral i vissa 

fall vara problematisk och komplex.” 

(Bertlin, 2017) 

 

Hos AstraZeneca, såsom hos många andra multinationella företag, råder det ett tryck 

från aktieägarna samt samhället i stort på ett hållbart agerande, såsom att följa lagar och 
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skattepolicys. Därmed menar Bertlin att det är mycket viktigt att deras verksamhet 

bedrivs i enlighet med gällande lagkrav och regelverk. 
 

Fällman uttrycker att moraliska aspekter av skatter är svåra men att Scania definitivt 

skulle vilja befinna sig i den tredje kategorin “lagligt sparande av skatter”. Fällman 

upplever dock inte att etik och moral är problematiskt mellan verksamhetsdelar inom 

koncernen, utan snarare mellan utomstående nationer generellt. Vidare framhåller 

Fällman att det inom Scania är viktigt med struktur och konsekvens i hur verksamheten 

organiseras samt hur lönsamhet fördelas. Scania gör en analys av hur verksamheten 

bedrivs lokalt och försöker sedan vara konsekventa globalt i koncernen. 
 

Barenfeld menar att det Volvo försöker uppnå självklart är den tredje kategorin “lagligt 

sparande av skatter”, men även han framhåller att vad som är etiskt och moraliskt är 

mycket svårt att tolka. Barenfeld poängterar dock att Volvo aldrig jobbar med 

upptäcktsrisk, aldrig bedriver aggressiv skatteplanering samt att de inte har några 

etableringar i skatteparadis. Detta då de har en mycket strikt skattepolicy. 
 

Anonym menar att företaget befinner sig i den tredje kategorin “lagligt sparande av 

skatter” då de inte på något sätt är aggressiva när det kommer till skatteplanering. 

Flertalet av företagets kunder är helt eller delvis ägda av stater eller myndigheter och att 

det därmed är extra viktigt för företaget att de följer lagstiftning och betalar skatt där de 

är verksamma. Företagets utgångspunkt är att de ska betala skatt, men att de dock inte 

ska beskattas flera gånger på samma vinst, vilket kan bli fallet om en 

dubbelbeskattningssituation skulle uppkomma.  

 

4.2.2 Beskattningens påverkan på företags bolagsstruktur 

Gällande området agenter och kommissionärer inom åtgärdspunkt 7 uppger Bertlin att 

AstraZeneca troligtvis inte har några agenter eller kommissionärer såsom de definieras 

enligt åtgärdspunkt 7, samt att företaget främst bedriver sin verksamhet genom 

etablerade marknadsbolag. Hon uppger dock att företaget möjligen kan ha agenter eller 

kommissionärer i samband med etablering på en ny marknad, det vill säga innan ett 

bolag har satts upp eller när verksamheten inte är så omfattande. AstraZeneca använder 

representationssäljare som marknadsför läkemedel för företagets räkning i flertalet 

nationer, men undantaget i åtgärdspunkt 7 riktat mot läkemedelsindustrin som anger att 
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traditionella marknadsföringsaktiviteter riktade med läkare medför att ett fast driftställe 

inte anses föreligga. Således menar Bertlin att dessa representanter inte borde klassas 

som kommissionärer på grund av undantaget i åtgärdspunkt 7. 

 

Fällman framhåller att Scania har som princip att inte använda agenter och 

kommissionärer utan att de istället etablerar dotterbolag som fullt ut är ansvariga lokalt. 

Vidare menar Fällman att denna princip har präglat Scania även historiskt, vad han vet 

om. Dock beskriver Fällman genom följande citat att viss kommissionärsverksamhet har 

förekommit, trots Scanias princip: 
 

“Det har förekommit situationer som vi har tyckt varit olyckliga för att de har 

riskerat att föranmäla fasta driftställen. Affärer har skett på kommisionsbasis 

trots att vi inte tycker om det.” 

(Fällman, 2017) 

 

Fällman beskriver att det inte är Scanias avsikt att försäljningen ska gå till på det sättet 

och att företaget inte vill hamna i sådana situationer. Därmed påkallar företaget en viss 

försiktighet eftersom deras princip är att etablera bolag. 
 

Barenfeld på Volvo menar att det är svårt att svara på hur varje enskild affär går till hos 

dotterbolagen, men koncernens princip är att etablera dotterbolag överallt där företaget 

har verksamhet. Vidare beskriver Barelfeld att Volvo ersätter dotterbolagen med en 

vinstallokeringsmetod enligt OECD:s regler och att frågeställningen kring agenter och 

kommissionärer av den anledningen snarare är en administrativ fråga än en 

skattemässig. Barenfeld framhåller dock att de inte jobbar med agent- och 

kommissionärsstrukturer, utan att de istället etablerar bolag. 
 

Gällande agenter och kommissionärer beskriver Anonym att företaget inte arbetar på det 

sättet, utan att företaget har bolag i alla länder där de bedriver verksamhet. Detta i form 

av bolag eller filialer vilka båda är egna skattesubjekt. Anonym framhåller även att 

företagets försäljning alltid innefattar någon form av lokal verksamhet samt kräver lokal 

serviceverksamhet, vilket gör att de måste ha en etablering. Anonym har därför svårt att 

se att verksamheten skulle fungera enbart med hjälp av exempelvis en agent. Dock 

beskriver Anonym att företaget nog historiskt sett har haft agenter, främst i ett tidigt 
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skede vid etablering på en ny marknad, men att företaget med tiden har insett att de 

behöver ha etableringar för att få verksamheten att fungera. 
 

Gällande en eventuell omstrukturering av verksamheten efter införandet av 

åtgärdspunkt 7 ur hänseendet agenter och kommissionärer uppger Bertlin att 

AstraZeneca redan betalar skatt baserat på de funktioner som utförs i de nationer där 

företaget är verksamt. Dessutom gör undantaget i åtgärdspunkt 7 att de troligtvis inte 

behöver omstrukturera någon del av verksamheten. Således är AstraZenecas befintliga 

bolagsstruktur med etablerade marknadsbolag, en lämplig plattform även sett utifrån ett 

BEPS-perspektiv. 
 

Fällman tror inte att Scania kommer att påverkas av åtgärdspunkt 7 gällande agenter och 

kommissionärer i den mån att företaget kommer att behöva omstrukturera, det är i alla 

fall företagets förhoppning. Dock framhåller han att Scania numera även formellt är en 

del av Volkswagen-gruppen och att Scanias arbete därmed drivs mycket genom 

Volkswagen. Fällman menar då att vad Volkswagen-gruppens arbete kommer att 

föranleda Scania är svårt att sia om. Han framhåller dock att BEPS-reglerna kan få en 

oönskad effekt på företags bolagsstruktur eftersom att reglerna inte bara träffar de 

företag som har missbrukat reglerna utan även företag som Scania, som i huvudregel 

inte använder kommissionärer, vilka ändå måste förhålla sig till reglerna. 
 

Barenfeld uppger att Volvo inte kommer att behöva omstrukturera verksamheten utifrån 

åtgärdspunkt 7 gällande agenter och kommissionärer då företaget ersätter alla sina 

dotterbolag med en marknadsmässig ersättning för tjänsterna de utför. Han poängterar 

dock att affärer ändrar sig och att andra personer kan komma in och vilja driva affären 

framåt, vilket kan innebära förändringar, dock inte med anledning av åtgärdspunkt 7. 

Om Volvo däremot skulle hamna i en dubbelbeskattningssituation efter att en 

myndighet har gjort en revision skulle företaget vara tvungna att se över situationen. 

Åtgärderna Barenfeld då nämner beskrivs enligt följande citat: 
 

“Det är ju allt ifrån att ändra affärsupplägg, omstrukturera sig, till att i värsta 

fall om inte affärerna är lönsamma på grund av dubbelbeskattning kan man ju 

inte vara kvar på en marknad. Ett bolag drivs ju av syftet att tjäna pengar och 

gör man inte det så går det ju inte att vara kvar långsiktigt.”  

(Barenfeld, 2017) 
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Dock beskriver Barenfeld att det är den sista utvägen och att Volvo förlitar sig på 

åtgärdspunkt 14, vilken ska förhindra dubbelbeskattning och lösa dispyter snabbare. 
 

Anonym uppger att företaget inte kommer att behöva omstrukturera arbetet med hänsyn 

till åtgärdspunkt 7 gällande agenter och kommissionärer. Däremot kommer samtliga 

personer vilka arbetar med skatt inom företaget att vara extra noga med hur företaget är 

representerat och etablerat samt vilka handelsförbindelser företaget har med andra 

nationer, detta för att säkerställa att företaget inte får en exponering som de inte vill ha. 

Därmed kommer företaget att bli mer uppmärksamt på dessa aspekter av verksamheten 

till följd av åtgärdspunkt 7. 
 

Angående påverkan från åtgärdspunkt 7 gällande verksamhetsdelar av förberedande 

eller biträdande art beskriver Bertlin att AstraZeneca troligen inte kommer att påverkas 

av denna del av åtgärdspunkten i någon större omfattning. Bertlin beskriver att 

företagets lager oftast ägs via marknadsbolag eller något annat bolag. Om ett lager 

däremot inte ägs via ett bolag i den nation där lagret finns beläget, förekommer det att 

lagerarbetet har outsourcats till något externt logistikföretag som sköter 

lagerhanteringen, alternativt att lagerpersonal hos något annat lokalt AstraZeneca-bolag 

anlitas. I det senare fallet lämnas en marknadsmässig ersättning för den utförda 

lagerhanteringstjänsten till det lokala AstraZeneca-bolaget, varför risken för att ett fast 

driftställe uppstår borde vara liten. Bertlin framhåller dessutom att dessa lager inte 

förekommer i någon betydande omfattning men kan exempelvis förekomma när en 

verksamhet befinner sig i ett uppstartsskede eller av något annat affärsmässigt skäl. 

Dock beskriver hon att AstraZeneca kommer att se över dessa strukturer för att 

säkerställa att inga oönskade fasta driftställen uppstår. Ansvaret att se över detta och 

följa utvecklingen inom BEPS ligger hos ett fåtal personer inom skatteavdelningen vilka 

har så kallat ”country-ansvar” när det gäller internprissättning för respektive nation. Om 

någon del av verksamheten behöver förändras i syfte att bättre harmoniseras med 

åtgärdspunkt 7 menar Bertlin att AstraZeneca skulle få se över strukturen och eventuellt 

flytta lagret till något marknadsbolag, om det finns ett sådant i samma nation. 

 

Fällman beskriver att Scania tidigare har haft verksamhetsdelar som tydligt har fallit in 

under undantagsbestämmelser för förberedande eller biträdande art, såsom lager. Han 

menar dock att det nu råder tveksamhet om Scania ens kan ha ett reservdelslager enligt 
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de nya reglerna, varför företaget nu är än mer försiktiga och återhållsamma med vilken 

verksamhet de bedriver. Senast företaget etablerade ett reservdelslager etablerade de det 

som ett eget bolag, just för att ett annat agerande förknippas med för stora risker. 

Fällman menar att det är bättre att vara tydlig och ha ett bolag och en skattemässig 

närvaro i en nation, vilket ger en trygg och säker struktur där man vet hur företaget 

kommer att bli betraktat. Därmed menar Fällman att även fast Scania i utgångspunkt 

använder etablerade bolag kommer verksamheten att struktureras ännu mer på det sättet 

framöver. Av den anledningen menar Fällman att åtgärdspunkt 7 föder ett agerande som 

inte är helt naturligt, där företaget kommer att ha fler legala bolag än vad de annars 

skulle ha haft. På så sätt menar han att bolagsstrukturen kommer att påverkas av 

införandet av åtgärdspunkt 7 då den inte är helt affärsmässigt betingad eftersom 

strukturen påverkas av skattemässiga krav.  

 

Gällande verksamhetsdelar av förberedande eller biträdande art beskriver Barenfeld att 

Volvo, som tidigare nämnt, har principen att verksamheten ska vara etablerad genom 

bolag. Dock är lager en företeelse där nya fasta driftställen kan uppstå efter införandet 

av åtgärdspunkt 7. Barenfeld uttrycker att Volvo inte har lager i nationer där inget bolag 

finns och att en översyn görs för att säkerställa att lagren ligger i rätt legal enhet lokalt. 

Om en situation skulle upptäckas där så inte är fallet kommer företaget att göra en 

analys över eventuella åtgärder. Barenfeld beskriver att företaget i ett sådant fall 

kommer överväga att hantera lagret som ett fast driftställe eller att lägga in det under 

bolaget i samma nation. Övervägandet görs då framförallt utifrån vad som är mest 

fördelaktigt rent administrativt. 
 

Anonym beskriver att företaget har insett att deras verksamhet inte fungerar utan lokal 

etablering, varför de inte har verksamhetsdelar av förberedande eller biträdande art och 

därför inte kommer att påverkas av åtgärdspunkt 7. Anonym beskriver dock att om 

företaget skulle gå in på en ny marknad skulle de möjligen i ett uppstartsskede kunna ha 

en verksamhet av förberedande art.  
 

4.2.3 Beskattningens påverkan på företags lönsamhet 

Bertlin beskriver att AstraZeneca har en skatteavdelning och att dess arbete kommer att 

påverkas av BEPS. I takt med att nationer implementerar BEPS måste företaget försäkra 

sig om att reglerna följs. AstraZeneca har en mycket hög intern kompetens inom 
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beskattning. Beträffande arbetet med att ta fram en local- och masterfile har dock 

AstraZeneca i viss mån anlitat en konsultbyrå. Om företaget skulle behöva hjälp även 

med åtgärdspunkt 7 kommer de att ta hjälp av samma konsultbyrå. Bertlin räknar inte 

med att denna kostnad kommer att påverka företagets lönsamhet nämnvärt. 

 

Fällman uppger att Scania har en avdelning som arbetar med enbart skatt, men att det är 

för tidigt att säga om den kommer att behöva utvecklas till följd av införandet av BEPS. 

Än så länge har Scania inte övervägt att rekrytera till skatteavdelningen, men det är 

även svårt att utesluta att det kommer att behövas. Han poängterar dock att BEPS-

relaterade frågor till skatteavdelningen från dotterbolag i koncernen har ökat, därmed en 

ökad arbetsbörda på skatteavdelningen. 

 

Barenfeld berättar att Volvo har en avdelning som arbetar enbart med skatt samt att den 

har två funktioner, en skattefunktion samt en redovisningsfunktion. Barenfeld menar att 

de administrativa kraven kommer att öka på båda funktionerna i och med BEPS, detta 

vad gäller större rapporteringskrav, ett förväntat stort inflöde av förfrågningar från 

myndigheter samt dubbelbeskattningsdispyter mellan nationer. Där poängterar han dock 

att det gäller dubbelbeskattningsdispyter mellan nationer, inte mellan företag och 

nationer. För Volvo är det inte avgörande var de betalar skatt, bara att de betalar skatt en 

gång. Vidare beskriver Barenfeld att Volvos skatteavdelning har en stark position i 

företaget och att den sannolikt inte kommer att behöva förändras dramatiskt i och med 

BEPS. 
 

Anonym beskriver att företaget inte har en specifik avdelning för skatt, utan att de 

istället har ett antal personer utspridda runt om i världen som arbetar inom området. 

Dessa personers arbete består dels av att fylla i deklarationer och lämna olika rapporter 

till myndigheter, dels att förstå hur företagets affär ser ut och redovisa den på ett riktigt 

sätt för att undvika dubbelbeskattning. Vidare framhåller Anonym att då personerna 

som arbetar med skatt inte sitter på en samlad avdelning är kommunikationen mellan 

dessa mycket viktig och att företaget är en sammanhållen organisation. Införandet av 

BEPS tror Anonym kommer leda till mer arbete, vilket beskrivs enligt följande citat: 

 

“Jag tror att det kommer leda till fler frågor, krav och utredningar kring 

skatterevision runt om i världen. Detta kommer ju också leda till ökad 
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dokumentation för att man ska förklara hur verksamheten är uppsatt på många 

ställen i världen.” 

(Anonym, 2017)  

 

Dock tror inte Anonym att det ökade arbetet kommer att kräva att ny kompetens tas in i 

företaget, snarare behov av att vidareutbilda de anställda och följa med i utvecklingen 

av BEPS. 

 

Gällande lönsamhet i förhållande till införandet av åtgärdspunkt 7 uppger Bertlin att 

AstraZeneca blev glada när undantaget för representanter från läkemedelsföretag 

infördes. Bertlin menar därför att AstraZeneca troligtvis inte kommer att påverkas 

särskilt mycket av åtgärdspunkt 7. Hon räknar heller inte med att lönsamheten kommer 

att påverkas. 

 

Fällman har svårt att se att införandet av åtgärdspunkt 7 kan få så stor dignitet att 

lönsamheten för hela Scaniakoncernen skulle drabbas negativt. Han menar att det 

snarare kommer att handla om en fördelning av var lönsamheten ska beskattas. Fällman 

menar ändock att åtgärdspunkt 7 kommer att leda till att Scania får lägga mer tid, 

resurser och energi på att föra diskussioner kring det nya regelverket. Vidare menar han 

att företaget förmodligen kommer att få revisioner och konsultkostnader till följd av att 

föra dessa diskussioner med myndigheter runt om i världen. Dock tror inte Fällman att 

dessa kostnader kommer att urholka företagets lönsamhet, men att de ändå kommer att 

vara resurskrävande. 

 

Barenfeld menar gällande lönsamhetspåverkan från åtgärdspunkt 7 att det beror på vad 

man menar med lönsamhet, men att han ser en farhåga med att risken för 

dubbelbeskattning ökar. Vidare beskriver Barenfeld att Volvokoncernen inte har 

marginaler för att betala skatt två gånger på samma inkomst och att en sådan situation 

inte kan ligga permanent orörd. Ett företag drivs med syftet att tjäna pengar och gör 

företaget inte det och lönsamheten därmed blir påverkad skulle de behöva ta till åtgärder 

såsom omstrukturering.  
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Anonym menar att viss påverkan på företagets lönsamhet kan uppkomma, främst i form 

av ökade kostnader på grund av det ökade kravet på dokumentation. Anonym menar 

vidare att dessa kostnader har eskalerat på grund av BEPS. 

 

 4.2.4 Företags agerande vid förändring 

AstraZenecas skatteavdelning är redan organiserad på ett sådant sätt att eventuella 

förändringar som kan tänkas uppstå på grund av BEPS åtgärdspunkt 7 inte borde möta 

något större hinder. Inom AstraZenecas skatteavdelning finns det, såsom beskrivits 

ovan, personer med country-ansvar när det gäller skattefrågor för respektive nation. 

Bertlin framhåller att AstraZeneca följer utvecklingen i de nationer där företaget är 

verksamt, samtidigt som hon förutsätter att de personer med country-ansvar följer 

utvecklingen i den nation vilken de är ansvariga för. När ytterligare riktlinjer kommer 

för åtgärdspunkt 7 kommer AstraZeneca att se över dessa för att säkerställa att företaget 

arbetar i linje med dem. 
 

Fällman uppger att Scanias förberedelser inför implementeringen främst har bestått av 

att iaktta en ökad vaksamhet kring hur verksamheten bedrivs. Fällman beskriver vidare 

förberedelserna genom följande citat: 
 

“Det handlar mest om att tydligt kommunicera ut till dotterbolagen hur vi ser på 

verksamheten och hur den bör bedrivas och vilka risker som är förknippade med 

att göra på ett annat sätt.” 

(Fällman, 2017)  
 

Fällman beskriver dotterbolagen som förhållandevis självständiga där de fattar egna 

självständiga beslut och drivs av sin egen lönsamhet. I den bemärkelsen handlar det 

därför mycket om kommunikation kring hur Scaniakoncernen ser på verksamheten i 

förhållande till de nya BEPS-reglerna. Förberedelserna har även bestått av att utveckla 

masterfilen och komplettera den med sådant som har lyfts fram i BEPS-rapporterna. 
 

Barenfeld beskriver gällande förberedelserna att Volvo har följt BEPS-arbetet långt 

innan dag ett, delvis då Barenfeld själv sitter med i OECD:s industriutskott (BIAC) 

sedan ca 10-12 år tillbaka. Han beskriver att problematiken kring åtgärdspunkt 7 är att 

ingen riktigt kan säga hur företag ska bete sig för att inte riskera att bli ifrågasatta, 
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därmed upplever han förberedelserna svåra.  Självklart följer Volvo BEPS-projektet, 

men Barenfeld menar att det inte går att göra några drastiska förändringar eftersom 

OECD inte har kommit fram till principer som är tydliga nog för att säga exakt hur 

företag ska bete sig. Den viktigaste förberedelsen Volvo tilltar är därför att se till att 

företaget har en robust internprissättningsmodell som tillämpas konsekvent och som 

säkerställer att de funktioner företaget har runt om i världen ersätts med en 

handelsmässig ersättning. 
 

Gällande förberedelser beskriver Anonym att då företaget inte kommer att påverkas i 

någon större utsträckning av åtgärdspunkt 7 har företaget mest observerat 

åtgärdspunktens regler. I övrigt har företaget inte tilltagit mer förberedelser än att följa 

med i utvecklingen av BEPS-projektet.  

 

Inför den stora förändring som BEPS kommer att innebära beskriver Bertlin att 

AstraZeneca ser positivt på de övergripande målen med BEPS. Hon framhåller särskilt 

den del av BEPS som avser ”Dispute resolution”, det vill säga att dispyter ska lösas mer 

effektivt, samt att en mera enhetlig tolkning av dubbelbeskattningsavtalen kan uppnås 

genom det multilaterala instrumentet. Detta då Bertlin anser att internationell 

beskattning till stor del handlar om att undvika dubbelbeskattning. Dock beskriver hon 

viss skepsis inför förändringen om övergångsreglerna inte blir tillräckligt långa, 

eftersom företagen behöver tid för omställning. 
 

Fällman beskriver dock en större oro inför förändringen, där han uppger att han kan tala 

för hela Scanias skatteavdelning. Fällman tror att förändringen säkert kommer att ha 

stabiliserats på lång sikt och att företagen kommer ha anpassat sig till de nya kraven, 

vilket gör att företagen kan bedriva sin verksamhet och myndigheterna debitera sin 

skatt. Dock tror han inte att BEPS kommer att fungera på kort sikt, under en period av 

tio år eller ännu längre, där det främst kommer att förekomma negativa effekter i form 

av en stor oklarhet samt många kontroverser och diskussioner som varken är positiva 

för företag eller skattemyndigheter. Fällman beskriver därför en oro inför mer 

administration samt dubbelbeskattning om nationer inte är ense om tolkningen av 

reglerna.  
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Inför förändringen beskriver Barenfeld att Volvo självklart är för att BEPS förhindrar 

aggressiv skatteplanering och skatteflykt, vilket han tror att BEPS till viss del kommer 

att lyckas med. Dock menar han att om OECD främst vill komma åt skatteplanering 

hade BEPS kunnat begränsas till ett antal riktade åtgärder, då en stor del av reglerna 

snarare handlar om fördelningen av skattekakan mellan nationer. Barenfeld beskriver 

genom följande citat vad han tror att detta kommer att leda till: 
 

“Den absoluta risken här är att man skapar en väldig osäkerhet för näringslivet 

och stora risker för dubbelbeskattning dessutom. Det ser vi redan och länderna 

har bara börjat med implementeringsarbetet.” 

(Barenfeld, 2017) 

 

Vidare beskriver Barenfeld att om osäkerheten kring om en investering är lönsam eller 

inte ökar så kommer företaget att investera mindre.  
 

Anonym beskriver att företaget principiellt sett anser att implementeringen av BEPS är 

bra. Dock beskriver Anonym en viss oro inför dokumentationskraven samt 

aggressiviteten från myndigheter i andra nationer. Anonym berättar att företaget är 

verksamt i flera oljeberoende nationer där statsfinanserna påverkas mycket negativt om 

priset på olja är lågt. Anonym menar då att med de nya BEPS-reglerna finns risken att 

en sådan nation kommer att försöka sätta åt de internationella företagen som verkar där 

för att öka statsfinanserna.  
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Kapitel 5 – Analys 

I detta kapitel sammankopplas uppsatsens referensram med de empiriska resultaten i 

form av en analys, vilken följer samma fyra rubriker från den vetenskapliga 

referensramen och de empiriska resultaten för att underlätta för läsaren.  

 

5.1 Företags beteende kring beskattning 

Att aggressiv skatteplanering är ett beteende vilket inte verkar i symbios med 

aktieägarnas riskintressen (Slemrod, 2004) kan vi empiriskt styrka då Bertlin menade att 

AstraZeneca upplever ett tryck från aktieägarnas sida att följa lagar och skattepolicys. 

Vidare menar Samuel & Ranti (2013) att skatteplanering medför osäkerhet och att det 

snarare är företags etiska och moraliska ageranden som verkar i linje med aktieägarnas 

intressen. Även dessa tankar kan till hög grad styrkas utifrån våra empiriska resultat då 

samtliga intervjuobjekt uttryckte att företagen agerar i linje med såväl lag som etik och 

moral. Dock upplevde Bertlin, Fällman och Barenfeld svårigheter med att förhålla sig 

till begreppen etik och moral. Vi antar att svårigheten delvis underbyggs av aktieägarnas 

dubbla intresse, detta i form av en förväntning att företaget å ena sidan ska verka etiskt 

och inneha en hög moral men å andra sidan frambringa en hög vinst. Detta dubbla 

intresse beskriver även Slemrod (2004) verkar paradoxalt för börsnoterade företag. Vi 

menar vidare att svårigheten även kan bero på att innebörden av etik och moral är högst 

subjektiv, där tolkningen kan skilja sig åt för varje enskild människa, men även variera 

mellan nationer och kulturer. På grund av att synen på etik och moral grundas i en 

subjektiv tolkning skapas gråzoner, vilket vi menar medför svårigheter för företag att 

förhålla sig till. 
 

Vi upplever att utvecklandet av BEPS till stor del har grundats i etiska och moraliska 

incitament, där OECD önskar att företag ska vilja göra rätt för sig och agera i linje med 

dessa. Rawls (1958) beskriver enligt rättviseteorin att ett beskattningssystem 

upprätthålls genom ett agerande i enlighet med såväl lag som etik och moral. Frågan är 

dock om denna syn på etik och moral går hand i hand med det syfte företag ska ha i 

form av att bereda vinst åt dess aktieägare? Att en företagsledning väljer att 

omstrukturera verksamheten i form av att förflytta verksamhetsdelar till nationer med 

lägre beskattning för att minska företagets kostnader kan anses vara ett omoraliskt 

beteende, sett utifrån nationers egenintresse. Detta då nationer önskar att försvara den 
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egna skattebasen och värna om skatteintäkterna, varför ett sådant agerande kan tyckas 

urholka skattebasen. Däremot kan förfarandet anses vara moraliskt och affärsmässigt 

betingat ur ett företagsekonomiskt perspektiv på grund av att det i slutändan genererar 

högre vinst åt aktieägarna samt verkar i enlighet med ABL. Vi anser därmed att det 

etiska och moraliska dilemmat kanske inte ligger på en företagsnivå, utan snarare på en 

högre nivå i form av att de globala spelreglerna för företag kan tyckas vara paradoxala. 

Att nationer väljer att sänka bolagsskatten eller skapa skatteförmåner och skattefria 

zoner antar vi härrör från en önskan om att attrahera företag till att investera i den egna 

nationen. Frågan blir då om det är företagen som agerar omoraliskt genom att investera i 

dessa nationer, eller om det i utgångspunkt är nationernas agerande genom att skapa 

dessa förutsättningar som är omoraliskt? Vi menar därmed att nationerna möjligen kan 

ha frammanat företags agerande, eller åtminstone bidragit till det, genom att ha skapat 

dessa skattemässiga förutsättningar. De nya BEPS-reglerna riktas dock till största del 

mot företags beteenden, men vi menar att endast en del av problematiken kring 

aggressiv skatteplanering härrör därifrån. Den andra delen av problematiken menar vi 

grundas i nationers beteenden genom att försvara den egna skattebasen, vilket möjligen 

kan ses vara ett aggressivt försvarande. 
 

Samuel & Ranti (2013) beskriver vidare att problematiken gällande etik och moral har 

gjort att transparens hos företag kring dess syn på beskattning har blivit allt viktigare. 

Lanis & Richardson (2012) menar att denna transparens kan uppnås genom att företag 

skapar skattepolicys och arbetar med CSR. Samtliga intervjuobjekt i vår empiriska 

studie agerar i enlighet med detta, där Bertlin och Barenfeld beskrev att AstraZeneca 

respektive Volvo har uttalade skattepolicys. Fällman och Anonym uppgav att företagen 

inte har policys, men däremot offentliggjorda uttalanden kring skatt i andra dokument. 

Fällman beskrev dock att en skattepolicy var under utveckling och hade efterfrågats, 

vilket han trodde var relaterat till BEPS. Därmed ser vi ett samband i form av att de tre 

intervjuobjekt vilka uttryckte svårigheter med tolkning av etik och moral tillika var de 

intervjuobjekt vilka har eller är på väg att utveckla en skattepolicy. Utöver det klassiska 

syftet med en skattepolicy, såsom att visa företagets ställningstagande till beskattning, 

menar vi att en bakomliggande anledning därmed kan vara att tydliggöra hur företaget 

tolkar begreppen etik och moral. Detta då det idag finns en stor gråzon kring dessa 

begrepp. 
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5.2 Beskattningens påverkan på företags bolagsstruktur 

Beskattning beskrivs enligt Graham (2003) och Guenther (1992) kunna påverka 

företags val av bolagsstruktur, där Avi-Yonah (2000) menar att denna påverkan härrör 

från en önskan om att öka företagets ROI. Utifrån våra empiriska resultat kan vi 

konstatera från samtliga intervjuobjekt att företagen har som princip gällande 

bolagsstruktur att etablera bolag i de länder där verksamhet bedrivs, där företagen 

varken använder agenter eller kommissionärer eller avser att ha verksamhetsdelar av 

förberedande eller biträdande art. AstraZeneca använder dock representationssäljare 

vilka hade klassats som kommissionärer om inte undantaget för representanter från 

läkemedelsföretag hade funnits i BEPS åtgärdspunkt 7. Därmed ses AstraZenecas 

bolagsstruktur endast bestå av etablerade bolag utifrån ett BEPS-perspektiv. 
 

Att beskattning är en faktor vilken har påverkat företagens val av bolagsstruktur kan vi 

empiriskt styrka genom att Fällman uttryckte att Scania önskade att ha en trygg och 

tydlig struktur, detta för att kunna veta hur företaget kommer att bli betraktat ur en 

skattemässig synvinkel. Detta menar vi kan ha flera bakomliggande orsaker, främst ett 

förändrat skatteklimat, en gråzon kring begreppen etik och moral samt företagens 

storlek. Då aggressiv skatteplanering idag är ett utbrett problem menar vi att ett etiskt 

och moraliskt företagande har blivit allt viktigare för att företag ska betraktas 

trovärdiga. Därmed kan vi tycka oss se ett förändrat skatteklimat där företags 

intressenter alltmer önskar att företag har ett riskmedvetet förhållningssätt till skatt. 

Detta menar vi således kan vara en bakomliggande orsak till att företag värdesätter 

trygghet och tydlighet vid valet av bolagsstruktur. Ytterligare en bakomliggande orsak 

menar vi kan vara den gråzon som råder kring synen på etik och moral, där en 

otydlighet finns kring tolkningen av dessa begrepp. För att företag inte ska riskera att bli 

missuppfattade där deras verksamhet feltolkas menar vi att en trygg och tydlig 

bolagsstruktur kan vara en åtgärd företag tar till. Slutligen menar vi att en 

bakomliggande orsak till en önskan om en sådan struktur kan vara företagets storlek, 

detta då ett stort multinationellt företag förmodligen utstår mycket granskning från såväl 

myndigheter som massmedia. En osäker struktur, där exempelvis försäljning sker till en 

nation där inget dotterbolag finns, menar vi kan få negativa följder om det saknas 

klarhet kring hur försäljningen har gått till samt var vinsten har allokerats. Därmed 

menar vi att en trygg och tydlig struktur värdesätts extra mycket hos stora företag för att 

dessa ska undvika att få en icke-fördelaktig exponering. 
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Att AstraZeneca däremot använder sig av representationssäljare menar vi möjligen 

skulle kunna styrka Avi-Yonah (2000), vilken menar att valet av bolagsstruktur grundas 

i en önskan om högre ROI. Då företagets representationssäljare kan bedriva 

marknadsföring av företagets läkemedel i nationer där företaget inte har någon 

etablering menar vi bör ha en positiv inverkan på företagets lönsamhet. Detta genom att 

AstraZeneca kan undgå kostnader förenade med såväl administration av ett fast 

driftställe som ytterligare skattekostnader. Således anser vi att beskattning är en faktor 

vilken påverkar företags val av bolagsstruktur.  
 

Författarna Ayers et al. (1996) samt MacKie-Mason & Gordon (1997) menar dock att 

även andra faktorer än beskattning påverkar företags val av bolagsstruktur. Även detta 

kan vi till viss del styrka empiriskt då Anonym uttryckte att företagets val av 

bolagsstruktur grundades i att företagets globala verksamhet inte hade kunnat bedrivas 

på något annat sätt än med lokal etablering i form av bolag. Därmed menar vi att 

beskattning inte är en faktor vilken har påverkat detta företags val av bolagsstruktur 

utan att det snarare är verksamhetens art som har varit en bidragande faktor. Däremot 

uttryckte Bertlin att AstraZeneca möjligen kan ha agenter eller kommissionärer i ett 

tidigt skede vid inträde på en ny marknad, där även Anonym uttryckte att företaget 

historiskt har använt agenter i bolagsstrukturen. En bidragande faktor till att detta 

företag har lämnat en sådan struktur samt att AstraZeneca endast använder agenter eller 

kommissionärer i liten utsträckning, utöver den anledning de själva beskrev, menar vi 

kan härröra från det ändrade skatteklimatet, som tidigare nämnt. Detta då agent- och 

kommissionärsstrukturer har blivit omtalade i sammanhang förknippade med aggressiv 

skatteplanering, vilket vi menar gör att företag inte vill förknippas med en sådan 

bolagsstruktur, varför de har valt att idag främst etablera bolag. 
 

Beskattning beskrivs enligt Graham (2003) även vara en bidragande faktor till att 

företag väljer att omstrukturera verksamheten. Samtliga intervjuobjekt uttryckte en oro 

gällande risken för dubbelbeskattning, där Barenfeld beskrev att Volvo inte hade 

marginaler stora nog att behålla den nuvarande bolagsstrukturen om dubbelbeskattning 

skulle uppstå. Detta menar vi således styrker teorin om att beskattning är en faktor med 

påverkningskraft genom att ökade skattekostnader skulle frammana en omstrukturering 

hos företagen. Bertlin, Fällman och Barenfeld beskrev även att om AstraZeneca, Scania 

respektive Volvo skulle upptäcka att företaget hade en verksamhetsdel av förberedande 
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eller biträdande art vilken skulle omfattas av BEPS-reglerna skulle företagen troligen 

välja att omstrukturera en sådan verksamhetsdel. Vi kan därmed se ett tydligt empiriskt 

stöd för att beskattning är en faktor vilken påverkar företags beslut om omstrukturering, 

där flertalet av intervjuobjekten nämnde att verksamheten ska ses över inför 

implementeringen av BEPS.  
 

I samband med införandet av åtgärdspunkt 7 ser vi en problematik kring eventuella 

omstruktureringar. Ponera att ett företag är verksamt i nation A med en verksamhetsdel 

i form av ett lager, vilket är av förberedande art till en verksamhetsdel i nation B. Efter 

införandet av BEPS kommer nation A troligen att vilja klassificera lagret som ett fast 

driftställe och därmed debitera bolagsskatt. Vi ser då att företaget har två alternativ, där 

det första alternativet innebär en omstrukturering, antingen i form av en exit där 

företaget lämnar marknaden och belägger lagret i en annan nation eller att lägga in 

lagret under ett annat etablerat bolag i nation A, om ett sådant finns. Alternativ två 

innebär att behålla verksamheten som tidigare i nation A och därmed inte 

omstrukturera. Oavsett vilket alternativ företaget väljer menar vi att dispyter kan 

komma att uppstå och att risken för dubbelbeskattning är stor. Om företaget enligt 

alternativ ett väljer att omstrukturera menar vi att nation A kan komma att anse att 

förfarandet är omoraliskt då företaget kringgår reglerna i åtgärdspunkt 7 för att undvika 

ett nytt fast driftställe, vilket minskar nation A:s skattebas. Den nation som företaget 

väljer att omstrukturera lagret till kommer dock anse att förfarandet är positivt då 

nationens skattebas kommer att öka. Därmed menar vi att en dispyt kan komma att 

uppstå mellan nation A och den andra nationen kring huruvida omstruktureringen är 

moralisk eller inte, detta då båda nationerna vill försvara den egna skattebasen.  

 

Om företaget däremot väljer alternativ två, det vill säga att behålla verksamheten som 

tidigare, kommer nation A anse att förfarandet är positivt då klassificeringen av lagret 

till ett fast driftställe kommer att leda till ökade skatteintäkter för nation A. Dock 

kommer nation B, vilken tidigare fick ta del av skatteintäkterna härrörande från lagrets 

intäkter, att anse att lagret inte bör klassificeras som ett fast driftställe då nationen ska 

kunna fortsätta erhålla skatteintäkter därifrån. Därmed kommer även alternativ två att 

leda till en dispyt mellan nationerna. Båda dessa scenarion av dispyter menar vi kan 

komma att leda till dubbelbeskattning, där företaget faller mellan stolarna och därmed 

blir föremål för nationernas försvarande av den egna skattebasen.  
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OECD:s tänkta lösning på ovan beskrivna problematik (OECD, 2015 b), vilken vi 

menar troligen kommer att uppstå för flertalet företag efter införandet av BEPS, är 

åtgärdspunkt 14 gällande lösning av dispyter genom en ömsesidig överenskommelse, 

som beskrivet i kapitel ett. Vi ser dock svårigheter med att dispyter ska kunna lösas 

genom en ömsesidig överenskommelse då nationerna kommer att tolka BEPS-reglerna 

subjektivt utifrån nationens egenintresse. Vi ser även svårigheter med ett bindande 

skiljeförfarande då det inte finns en “OECD-domstol”, likt en EU-domstol, som 

objektivt kan lösa dispyten. Vi ser därmed att det kan finnas en risk för att dispyten inte 

löses helt objektivt då det är nationerna själva som får utse den grupp vilken ska utföra 

skiljeförfarandet. Därmed ser vi brister i åtgärdspunkt 14 gällande lösning av dispyter, 

vilka troligen kommer att påverka och möjligen försvåra företags omstruktureringar i 

och med införandet av åtgärdspunkt 7. 

 

5.3 Beskattningens påverkan på företags lönsamhet 

Gällande företags lönsamhet beskriver Holtzman (2011) att en positiv inverkan på 

lönsamheten kan uppnås om företag har en avdelning vilken arbetar enbart med skatt. 

Utifrån våra empiriska resultat kan vi konstatera att AstraZeneca, Scania och Volvo har 

skatteavdelningar inom koncernen, där arbetet fokuseras på enbart skattefrågor. 

Anonym beskrev dock att inte alla skatteansvariga personer inom företaget är samlade 

på en avdelning, utan att dessa istället är utspridda inom olika verksamhetsdelar runt om 

i världen. Dock beskrev Anonym att kommunikationen på företaget mellan de 

skatteansvariga är essentiell, varför vi menar att deras arbetssätt till viss del kan liknas 

vid en skatteavdelnings. Därmed menar vi att samtliga intervjuobjekt har utformat 

arbetet med beskattning på ett sätt vilket är förenligt med ovan nämnd teori om en 

skatteavdelnings inverkan på lönsamheten. Dock framhöll samtliga intervjuobjekt att 

införandet av BEPS medför ett ökat tryck på skattearbetet i form av ökade 

dokumentationskrav, att de behöver sätta sig in i nya regler samt förmodligen kommer 

att få hantera fler processer och revisioner. Bertlin och Fällman framhöll även att den 

ökade arbetsbördan kommer att medföra ökade kostnader för konsultarvoden, medan 

Anonym beskrev att de ökade kostnaderna främst skulle bero på det ökade 

dokumentationskravet. Således menar vi att en viss negativ inverkan på företagens 

lönsamhet kan uppkomma till följd av den ökade arbetsbördan på skatteavdelningarna i 

och med implementeringen av BEPS. Dock menar Holtzman (2011), som tidigare 

nämnt, att en positiv inverkan på lönsamheten uppnås om skattearbetet är organiserat i 
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form av en skatteavdelning. Trots att vi bedömer att en viss negativ inverkan på 

lönsamheten kan uppkomma för samtliga företag menar vi dock att lönsamheten kanske 

hade påverkats ännu mer negativt om företagen inte hade haft skatteavdelningar.   
 

När intervjuobjekten förfrågades om de trodde att lönsamheten generellt i företaget 

kunde komma att påverkas på något sätt efter införandet av åtgärdspunkt 7 fick vi dock 

blandade svar. Bertlin menade att AstraZenecas lönsamhet inte skulle påverkas, medan 

Fällman och Anonym menade att en viss påverkan på lönsamheten kunde tänkas 

uppkomma inom företagen. Barenfeld poängterade att Volvo inte hade marginaler stora 

nog för dubbelbeskattning, vilket vi tolkar som att en dubbelbeskattningssituation skulle 

innebära en negativ lönsamhetspåverkan för företaget. Gällande dubbelbeskattning 

beskrev dessutom Bertlin, Fällman och Anonym en oro inför att eventuellt 

dubbelbeskattas efter införandet av åtgärdspunkt 7, vilket vi menar bör vara kopplat till 

en oro kring lönsamheten. Detta då dubbelbeskattning de facto innebär att en vinst 

beskattas två gånger och att företaget därmed får fördubblade skattekostnader, vilket 

således påverkar lönsamheten. Likaså beskrev Bertlin, Fällman och Barenfeld, som 

tidigare nämnt i avsnitt 5.2, att AstraZeneca, Scania respektive Volvo eventuellt skulle 

omstrukturera verksamheten om en verksamhetsdel av förberedande eller biträdande art 

riskerade att klassificeras som ett fast driftställe. Barenfeld beskrev dock att Volvo 

kunde tänkas låta en sådan verksamhetsdel bli ett nytt fast driftställe och att valet av 

förfarande framförallt skulle grundas i vilket som var bäst för företaget rent 

administrativt. För AstraZeneca respektive Scania tolkar vi att omstruktureringen skulle 

kunna grundas i att företagen vill undvika en negativ lönsamhetspåverkan i form av 

ökade skattekostnader. En sådan omstrukturering menar vi till viss del kan kopplas till 

förfarandet “undvikande av skatt”, vilket Hanlon & Heitzman (2010) menar innebär att 

företag använder en nations skattesystem till företagets fördel för att på ett lagligt vis 

minska skattekostnaderna. Dyreng et al. (2008) menar att förfarandet blir illegalt först 

när det sätts i system och görs kontinuerligt, medan Rawls (1958) menar att 

undvikandet av skatt likväl strider mot etik och moral. Utifrån våra empiriska resultat 

tolkar vi dock inte intervjuobjektens beskrivningar om en eventuell omstrukturering 

vara ett systematiskt förfarande. Vi ser snarare att företagen skulle omstrukturera vid ett 

enstaka tillfälle ur en lönsamhetssynpunkt i och med förändringen av skattereglerna.  
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Om företagens skattekostnader ökar så pass mycket efter införandet av BEPS att 

lönsamheten påverkas negativt menar vi att företagen bör ta till de åtgärder som krävs 

för att bibehålla samma lönsamhetsnivå, såsom omstrukturering. Ett sådant förfarande 

är dessutom förenligt med ABL, där aktiebolag ska ha till syfte att bereda vinst åt 

aktieägarna. Dock beskriver Rawls (1958), som tidigare nämnt, att detta agerande inte 

är förenligt med etik och moral. Vi menar däremot att den etik och moral som Rawls 

(1958) åsyftar snarare grundas i en bredare samhällsmässig synvinkel. Vi menar dock 

att det även finns en etisk och moralisk aspekt i att följa ABL och faktiskt agera i 

enlighet med aktieägarnas intresse. Därmed menar vi att en eventuell omstrukturering i 

och med BEPS är förenlig med den etik och moral som kan tyckas härröra från 

aktieägarnas sida, där företagen bör värna om att undvika en negativ 

lönsamhetspåverkan. 

 

5.4 Företags agerande vid förändring 

Gällande företags agerande vid förändring menar Dent & Galloway Goldberg (1999) att 

motstånd till förändring inte främst kan härledas till förändringen som sådan utan 

snarare till hinder vilka uppkommer under förändringsprocessen. Utifrån våra empiriska 

resultat kan vi till viss del styrka detta genom att merparten av intervjuobjekten 

uttryckte lite eller ingen rädsla inför BEPS-projektet som sådant utan snarare hade en 

positiv inställning till skatteförändringen. Dock framhöll samtliga intervjuobjekt viss 

oro inför implementeringsfasen, där vissa menade på en ökad arbetsbörda och andra på 

en osäkerhet då regelverket är svårförståeligt och att övergångsreglerna kan vara 

otillräckliga. Den oro intervjuobjekten upplevde med implementeringen menar vi dock 

är relativt individuell, varför oron kan tolkas ha påverkats av respektive företags 

egenintressen. Således menar vi att samtliga intervjuobjekt har en positiv inställning till 

förändringen och att motståndet snarare är kopplat till implementeringsprocessen. Detta 

har teoretisk förankring i Kotter (1995), vilken menar att varje individ kommer att 

uppleva svårigheter med förändring när dennes egenintresse påverkas negativt, vilket 

gör att motstånd uppstår.  
 

Den oro intervjuobjekten uttryckte kring implementeringsfasen menar vi kan yttras i 

form av att företags investeringar på nya marknader går ned, detta på grund av att 

osäkerheten kring de skattemässiga effekterna på företags lönsamhet är för stor. Dessa 

nya marknader menar vi kan liknas vid mindre utvecklade marknader, det vill säga u-
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länder. Ett av OECD:s grundläggande incitamentet med BEPS-projektet har varit att 

utjämna ekonomiska klyftor mellan nationer, då vissa nationers skattebaser har 

urholkats mer än andra. Om osäkerheten kring regelverkets effekter på företags 

lönsamhet dock är större än företags vilja att göra nyinvesteringar menar vi att de 

nationer vars skattebaser OECD har haft förhoppning ska öka istället kan förbli 

oförändrade. Detta har vi dessutom funnit empirisk styrka i då Barenfeld framhöll att 

Volvo skulle investera mindre om osäkerheten kring huruvida en investering var lönsam 

ökade. I kapitel ett nämnde vi Solow-modellen, där Solow (1956) menar att ekonomisk 

tillväxt uppnås om kapital, teknologi och arbetskraft tillförs nationen. Utifrån detta 

menar vi att om osäkerheten är så pass stor att färre investeringar görs på nya marknader 

kommer mindre kapital att tillföras dessa nationer, varvid nationernas tillväxt avstannar. 

Således menar vi att den effekt OECD vill uppnå med BEPS i form av utjämnade 

globala ekonomiska klyftor till viss del kan bli svåruppnådd, även om detta scenario kan 

tyckas vara ett värsta scenario. Vidare menar vi att de negativa effekterna av BEPS kan 

upplevas tydligare än de positiva, i alla fall på kort sikt, på grund av den oro och 

osäkerhet intervjuobjekten uttryckte inför implementeringen. Dock är frågan om 

företagens osäkerhet härrör från brister i det egna företagets förberedelsearbete eller om 

det är OECD som har misslyckats med att övertyga och informera företag om 

regelverkets syfte och praktiska effekter? Åtgärdsplanen togs fram av OECD år 2013 

och de officiella rapporterna för regelverket togs fram år 2015. Att arbetet med att 

utveckla ett regelverk som förändrar hela det internationella skattesystemet enbart tog 

två år anser vi är relativt kort tid, varför en viss otydlighet i regelverket därför kan ha 

uppkommit. Vidare har OECD ej heller ännu utvecklat några specifika övergångsregler 

för åtgärdspunkt 7, vilket vi menar bidrar till att företagen upplever osäkerhet kring 

implementeringen.   
 

Vi menar dock att en viss del av osäkerheten kring förändringen hade kunnat undvikas. 

Detta då Kreitner (1992) samt Schermerhorn et al. (1990) framhåller att den 

förändringsdrivande parten kan undvika motstånd om denne förbereder de involverade 

parterna på förändringen genom att inkludera dessa i form av exempelvis utbildning och 

deltagande i förhandlingar. Då samtliga intervjuobjekt uttryckte oro inför 

implementeringen av BEPS menar vi att en bakomliggande orsak skulle kunna vara att 

företagen upplever att de inte har mottagit tillräckligt med stöd eller blivit tillräckligt 

involverade i förändringsprocessen. Vi anser dock att OECD till viss del har tilltagit 
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åtgärder för att undvika motstånd, dels genom att de deltagande nationerna har inbjudits 

till förhandlingar, dels genom en kontinuerlig uppdatering gällande regelverkets 

utveckling via rapporter och information på OECD:s hemsida. Dock har företagens 

involverande inte varit särskilt stort där de inte har inkluderats vid förhandlingar, trots 

att företagen till lika stor del som nationerna kommer att påverkas av förändringen. Vi 

inser dock att det skulle ha varit en övermäktig uppgift för OECD att inkludera såväl 

samtliga nationer som företag till förhandlingar. Därmed menar vi att det snarare kan 

bedömas åligga respektive nation att informera berörda företag inom nationen kring hur 

dessa kommer att påverkas av det nya regelverket. Således menar vi att OECD kan 

anses ha uppfyllt sin del i förberedelsearbetet med att undvika motstånd, där brister i det 

förberedande arbetet istället kan härledas till nationerna.  
 

Då större förändringar likt BEPS ska implementeras menar vi att Kurt Lewins 

förändringsmodell kan användas för att teoretiskt förstå var i förändringsprocessen 

motstånd kan härröra från. Modellen förutsätter att förändringsprocessen genomgår tre 

faser; upptining, förändring samt nedfrysning (Lewin, 1945). I detta fall menar vi att 

upptiningsfasen är utvecklandet av regelverket och själva förberedelsestadiet. 

Förändringen menar vi utgör implementeringen av BEPS, medan nedfrysningen utgör 

tiden efter implementeringen där alla nya regler ska komma på plats och företag och 

nationer ska anpassa arbetet efter dessa. Då samtliga intervjuobjekt uttryckte oro inför 

implementeringen, som tidigare nämnt, menar vi att vårt empiriska underlag tyder på att 

upptiningsfasen inte har varit tillräcklig. Därmed kan det motstånd vilket uppstår under 

förändringsprocessen tänkas härledas till den första fasen. Den andra fasen, 

förändringen, är svår att fastställa till en exakt tidpunkt då förändringen troligen inte 

kommer att ske vid samma tidpunkt globalt. Detta då åtgärdspunkt 7 kommer att 

implementeras genom att nationerna antingen skriver under det multilaterala 

instrumentet eller omförhandlar samtliga bilaterala skatteavtal. Därmed anser vi att 

OECD fortfarande har tid att avväpna potentiellt motstånd genom att anordna 

exempelvis öppna utfrågningar där företagen har möjlighet att lyfta osäkerhetsfaktorer 

vilka OECD kan förtydliga. Den tredje fasen, nedfrysningen, är än så länge oviss, varför 

ingen analys gällande utfallet av den kan göras. Däremot uttryckte Fällman och 

Barenfeld att de trodde att främst negativa effekter av BEPS skulle uppenbaras under de 

första tio åren. Flertalet intervjuobjekt uttryckte även en oro inför ett ökat antal 

revisioner och dispyter, vilka vi menar kan komma att yttras under nedfrysningsfasen. 
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Då osäkerheten kring regelverkets praktiska konsekvenser har varit stor under 

upptiningsfasen menar vi att det kan ta lång tid innan de nya reglerna fungerar effektivt 

efter förändringen, varför nedfrysningsfasen kan komma att bli lång. Därmed anser vi 

att OECD den närmsta tiden bör lägga fokus vid att stilla osäkerhet kopplad till 

implementeringen för att undgå en lång och tidskrävande förändringsprocess. Om 

OECD lyckas med detta menar vi att BEPS kommer att bidra till en positiv inverkan på 

det internationella skatteklimatet, men än så länge kvarstår en kritisk tid i form av 

implementeringsarbete innan regelverket kommer att fungera effektivt. 
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Kapitel 6 – Slutsats 

Följande kapitel redogör för uppsatsens slutsats, vilken är vår slutgiltiga tolkning 

genererad från den hermeneutiska spiralen. Slutsatsen besvarar således uppsatsens två 

delsyften samt forskningsfråga. 

 

6.1 Delsyfte ett 

Uppsatsens första delsyfte var att undersöka vilken inverkan införandet av BEPS 

åtgärdspunkt 7 kan komma att få på svenska multinationella företags bolagsstruktur och 

lönsamhet, detta med hjälp av forskningsfrågan; ”Hur kan svenska multinationella 

företags bolagsstruktur samt lönsamhet komma att påverkas efter införandet av BEPS 

åtgärdspunkt 7?” 

 

Gällande påverkan på företags bolagsstruktur bedömer vi att företagen i vår empiriska 

studie å ena sidan kan bedömas påverkas i liten utsträckning, detta då de varken har 

agenter eller kommissionärer och ej heller verksamhetsdelar av förberedande eller 

biträdande art, vad de ännu har upptäckt. Dock undersöker samtliga företag för 

närvarande verksamhetens struktur, varför påverkan möjligen ändock kan uppstå om 

sådana verksamhetsdelar upptäcks inom bolagsstrukturen.  Studiens samtliga företag 

har dock som princip att etablera bolag överallt där verksamhet bedrivs och därmed ha 

en trygg och tydlig bolagsstruktur i koncernen, detta för att ha vetskap om hur företaget 

blir betraktat av externa intressenter ur ett skattemässigt perspektiv.  

 

Å andra sidan menar vi att påverkan på bolagsstrukturen kan komma att bli stor då vi 

bedömer att risken för dispyter mellan nationer gällande beskattningsanspråk kommer 

att öka efter införandet av åtgärdspunkt 7. Detta då nationer kommer att vilja försvara 

den egna skattebasen, vilket således ökar risken för att företag faller mellan stolarna och 

blir offer för dubbelbeskattning. Därigenom kommer företagen välja att omstrukturera 

verksamheten för att undvika en negativ lönsamhetspåverkan, varför bolagsstrukturen 

kan komma att påverkas. Vidare bedömer vi dessutom att allt fler omstruktureringar kan 

komma att ske proaktivt på grund av att företagen vill kunna förutse kostnader förenade 

med dubbelbeskattning.  

 



  
 

 65 

Gällande påverkan på företags lönsamhet kommer åtgärdspunkt 7 att medföra ökade 

administrativa uppgifter, ett större behov av interna resurser, anlitande av konsultbyråer  

samt ett förväntat större antal revisioner och dispyter, vilket medför ökade kostnader för 

företagen. Om dessutom dubbelbeskattning uppstår kommer skattekostnaderna att öka 

markant, vilket naturligt ger konsekvenser i form av en kraftig negativ inverkan på 

företagens lönsamhet. Samtliga företag uttryckte dessutom en stor osäkerhet inför 

implementeringsfasen, där osäkerheten kan komma att yttras i form av att företagens 

investeringar på nya marknader går ned. Detta då osäkerhet kan råda kring hur nationen 

i fråga har valt att tillämpa BEPS-reglerna och vilka konsekvenser det ger för företagets 

verksamhet. Samtliga av studiens företag har dock skatteavdelningar inom koncernen, 

vilket anses ha en positiv inverkan på lönsamheten då arbetet med beskattning blir mer 

effektivt. Därmed menar vi att den negativa inverkan på lönsamheten möjligen kommer 

att bli något mindre för företagen tack vare dessa avdelningar.  

 

Med såväl teoretisk som empirisk förankring kan vi därmed konstatera att införandet av 

BEPS åtgärdspunkt 7 kommer att medföra stora förändringar av det internationella 

skatteregelverket och att företagens bolagsstruktur och lönsamhet troligen kommer att 

påverkas av förändringen, om än i olika utsträckning. 

 

6.2 Delsyfte två 

Det andra delsyftet med uppsatsen var att ge vägledning till företag inför den 

kommande implementeringen av åtgärdspunkt 7. Baserat på den kunskap och förståelse 

vi har erhållit under skrivandet av denna uppsats har vi formulerat en sammanställning 

med tips inför implementeringen av åtgärdspunkt 7. Dessa tips riktas till såväl 

väletablerade företag som nystartade, antingen som redan har internationell verksamhet 

eller planerar att expandera internationellt i framtiden. 

 

• Utveckla en skatteavdelning vilken arbetar med enbart skatt, om en sådan inte 

redan finns. Detta gör att arbetet med beskattning kommer att kunna bli mer 

effektivt, vilket således kan ge bättre kvalitet i beslutsfattande samt reducerade 

kostnader. Inför implementeringen av BEPS kan vi även rekommendera att inom 

skatteavdelningen utse en särskild arbetsgrupp som har till uppgift att sätta sig in 

i regelverket och analysera hur företaget kommer att påverkas.  
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• Se till att företaget är grundligt insatt i regelverket för att verkligen förstå 

innebörden och komplexiteten av de nya reglerna. Om kompetens saknas inom 

företaget för att erhålla denna förståelse bör hjälp tas av exempelvis en 

skatteexpert från en konsultbyrå för att kunna förstå vilka praktiska 

konsekvenser reglerna kommer att få för just ert företag. Det är även viktigt att 

denna förståelse delas av samtliga personer inom företaget för att samtliga val 

och beslut ska vara i linje med företagets övergripande förhållningssätt och 

principer kring beskattning. Därmed är en tydlig kommunikation mellan 

samtliga dotterbolag i en koncern essentiell. 

• Utforma företagets bolagsstruktur i form av etablerade bolag för att kunna 

förutse de skattemässiga konsekvenserna. Med en skattemässig närvaro i 

samtliga nationer där verksamhet bedrivs kan missförstånd kring verksamhetens 

art undvikas, vilket förmodligen minskar risken för dispyter och revisioner från 

myndigheter runt om i världen. 

• Se till att företaget är medvetet om riskerna med en bolagsstruktur utformad med 

agenter eller kommissionärer samt med verksamhetsdelar av förberedande eller 

biträdande art. Detta kan exempelvis röra sig om risker såsom ökade 

skattekostnader eller dispyter och revisioner från myndigheter. Genom en 

medvetenhet kring dessa risker ges möjlighet att kalkylera för eventuella ökade 

kostnader och att således kunna vara förberedd på en eventuell negativ inverkan 

på lönsamheten. 

• Var medvetna om att synen på etik och moral skiljer sig åt globalt. Var därför 

tydlig med ert företags ställningstagande till dessa begrepp och offentliggör 

gärna ställningstagandet i form av en skattepolicy. Detta ger tydlighet gentemot 

myndigheter men inger även förtroende gentemot aktieägare och andra 

intressenter. 
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Kapitel 7 – Reflektion 

Uppsatsens sista kapitel innehåller våra reflektioner kring såväl teoretiska som 

praktiska svårigheter vilka vi har upplevt under uppsatsen samt våra förslag till 

framtida forskning vidare inom uppsatsområdet.   

 

7.1 Teoretiska implikationer 

Gällande teoretiska implikationer upplevde vi viss problematik under uppsatsens 

inledande fas kring insamlandet av teoretiskt underlag då det ännu inte finns tillräcklig 

vetenskaplig forskning specifikt kring BEPS och åtgärdspunkt 7. Merparten av den 

forskning vilken hittills har utförts inom området tillhör dessutom till största del snarare 

det juridiska ämnesområdet än det företagsekonomiska. Vi var dock införstådda med 

denna problematik redan innan uppsatsstarten, varför vi insåg att denna del av 

uppsatsens arbete skulle bli förknippad med lång tidsprocess. Detta hanterade vi genom 

att starta vårt uppsatsskrivande något tidigare än planerat för att säkerställa att vi skulle 

hitta den vetenskapliga och teoretiska bas vi behövde. Vidare försökte vi bredda vårt 

teoretiska fält till omkringliggande ämnesområden som inte specifikt berörde BEPS 

men där vi ändå kunde finna anknytning till uppsatsämnet, såsom hur företag generellt 

agerar vid stora förändringar samt vilka faktorer som påverkar företags val att 

omstrukturera verksamheten. Således menar vi att vi till viss del överkom svårigheterna 

och ändå fann ett teoretiskt fält vilket utgjorde en tillräcklig referensram för denna 

uppsats. 

 

Vidare upplevde vi dessutom vissa teoretiska svårigheter i form av att OECD troligen 

kommer att släppa ytterligare riktlinjer kring åtgärdspunkt 7 senare under år 2017, 

varför det teoretiska fältet kan komma att utvidgas ytterligare efter att denna uppsats har 

publicerats. Därmed anser vi att det är av vikt för läsaren av denna uppsats att känna till 

att en viss del av reglerna i åtgärdspunkt 7 kan komma att utvecklas ytterligare. Dock 

vill vi påstå att OECD:s hittills publicerade regler och riktlinjer, vilka vi har utgått ifrån, 

endast bör förändras ytterst lite då implementeringsfasen är nära. Således bedömer vi att 

en eventuell förändring av reglerna inte kommer att ha särskilt stor inverkan på vår 

uppsats resultat. 
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7.2 Praktiska implikationer 

Gällande praktiska implikationer upplevde vi vissa svårigheter under vårt insamlande av 

empiriskt underlag då beskattning som undersökningsfenomen till viss del är ett känsligt 

ämne att diskutera med företag. Anledningen till att beskattning kan antas vara ett 

känsligt ämne menar vi kan härröra från företags rädsla att bli förknippade med 

aggressiv skatteplanering eller ett oetiskt eller omoraliskt agerande. Vi valde därför att 

så gott vi kunde ta hänsyn till ämnets känslighet vid samtliga val kring uppsatsens 

utformning och genomförande. Redan vid den första kontakten med företagen under 

pilotstudien var vi noggranna med att tydligt presentera uppsatsens syfte och försäkra 

företagen om att vi inte hade för avsikt att undersöka skatteplanering som fenomen, utan 

BEPS och åtgärderna OECD har utvecklat för att motverka problematiken. Dock har vi 

med detta uppsatsämne inte helt kunnat utelämna begreppet aggressiv skatteplanering 

då vi har behövt föra en diskussion kring den bakomliggande problematiken.  

 

Ett ytterligare sätt för oss att hantera ämnets känslighet var att inkludera etiska 

förhållningsregler i uppsatsens metodik, vilka har omnämnts i kapitel två. Utöver dessa 

gav vi därtill intervjuobjekten möjlighet att efter intervjun läsa igenom och godkänna 

formuleringen av våra empiriska resultat för att de skulle vara försäkrade om att vi hade 

tolkat varandra rätt. Två av intervjuobjekten hade kommentarer på formuleringen där de 

ville förtydliga sina svar, vilket till viss del verkade tidskrävande för oss men som vi 

ansåg vägdes upp av att intervjuobjekten kände sig nöjda och trygga med den bild av 

företaget som presenterades. Intervjuobjekten tilläts dessutom att vänta med att avgöra 

om de ville vara anonyma eller inte först efter att de hade läst igenom formuleringen. 

Dessa val upplevde vi medförde att intervjuobjekten slappnade av mer under 

intervjuerna och troligen kände en större trygghet inför att delge företagets tankar kring 

beskattning. 

 

En ytterligare reflektion kring praktiska implikationer värd att lyfta fram menar vi 

vidare är storleken på vårt empiriska underlag. Då uppsatsens empiriska underlag är 

relativt litet kan våra resultat inte anses vara generaliserbara över populationen, dock 

har detta inte heller varit vår avsikt med studien. Vi gjorde ett medvetet metodval att 

undersöka ett fåtal stora börsnoterade företag vilka vi antog var relativt väl förberedda 

på förändringen då vi ansåg att dessa skulle kunna bidra med vägledning till företag 
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vilka inte är lika förberedda. Därmed anser vi att vårt empiriska underlag kan anses 

bidra till uppsatsens syfte och därmed vara tillräckligt.  

 

7.3 Förslag till framtida forskning 

Ett intressant ämne att undersöka i framtiden menar vi är utfallet av BEPS-projektet och 

hur regelverket faktiskt kom att påverka berörda faktorer som har omnämnts i denna 

uppsats, såsom företags bolagsstruktur och lönsamhet. Vidare anser vi att ett fenomen 

värt att belysa för framtida forskning är om regelverket kom till bukt med aggressiv 

skatteplanering samt om nationers beteende kring beskattning kom att förändras på 

något sätt, exempelvis om nationer kom att utveckla ett aggressivt försvarande av den 

egna skattebasen. Ett ytterligare intressant perspektiv av BEPS till framtida forskning är 

om synen på etik och moral inom det internationella skatteklimatet förändrades på något 

sätt efter införandet av BEPS.  

 

För att genomföra föreslagna framtida undersökningar krävs att en större vetenskaplig 

bas har utvecklats samt att en tillräckligt lång tid har passerat efter införandet av 

åtgärdspunkt 7 för att det ska finnas empiriskt underlag vilket är undersökningsbart. 

Därmed anser vi att föreslagen framtida forskning bör genomföras tidigast cirka tio år 

efter implementeringen av regelverket. Detta för att verkligen kunna utröna effekter och 

förändringar efter att regelverket har kommit på plats. Inom de närmsta åren kan dock 

en intressant undersökning kan vara liknande den vi har genomfört, men där företag av 

olika storlek inkluderas vilket således möjliggör jämförelser mellan exempelvis små och 

stora företag kring dessas förberedelser och eventuella ageranden till följd av 

åtgärdspunkt 7. Om studier liknande vår genomförs i framtiden kan vår intervjuguide, 

vilken framgår av bilaga 2, användas som underlag till semistrukturerade intervjuer. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - BEPS åtgärdspunkt 7 

Kontraktssplittring 

OECD beskriver i artikel 5 § 18 att det inom vissa branscher förekommer 

kontraktssplittring, såsom inom bygg- och anläggningsbranschen, detta då leverantörer 

och underleverantörer från samma koncern delar upp kontrakt för att undkomma 12 

månaders-regeln. Denna regel innebär att såväl bolag som utstationerad personal inte 

behöver betala skatt till ett annat land så länge de verkar där inom en period av 12 

månader. Enligt rapporten utför företag kontraktssplittring med syfte att undgå 

beskattning i den nation det verkar (OECD, 2015 c), varvid åtgärdspunkt 7 åsyftar att 

förhindra denna illegala handling vilket nedan exemplifieras genom ett egenkomponerat 

exempel: 
 

• EKEB är en koncern med moderbolag i nation X som har fått det 

tidskrävande uppdraget att bygga en större väg i nation Y. Inom koncernen 

återfinns två olika verksamhetsdelar (A och B) som ansvarar för olika delar 

av byggnationen.  

• A är en verksamhetsdel med ansvar för demolering av den gamla vägen samt 

beredning för den nya. 

• B är en verksamhetsdel med ansvar för asfaltering och målning av den nya 

vägen.  

• Projektet är planerat att ta 22 månader att slutföra, varvid EKEB splittrar 

kontraktet på två och således ansvarar varje enskild verksamhetsdel för 11 

månader vardera. 12 månaders-regeln kan därmed undgås och 

bolagsbeskattning undvikas i nation Y. 

 

Enligt åtgärdspunkt 7 kommer dock denna form av kontraktssplittring inte vara tillåten 

om verksamhetsdelarna som splittrar på kontraktet kan anses vara tätt sammankopplade 

(OECD, 2015 c). Bedömningen av sammankopplingen görs på samma grunder som 

bedömningen för agenter, vilken har beskrivits i avsnitt 3.1.2. I ovanstående exempel 

skulle EKEB därmed bli skatteskyldigt i nation Y då den totala tiden för projektet var 

beräknad till 22 månader och verksamhetsdelarna anses vara tätt sammankopplade. 

Denna del av åtgärdspunkt 7 hindrar således att ett kontrakt splittras mellan olika 

verksamhetsdelar och dotterbolag inom en koncern.  
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Till samtliga nedan presenterade intervjufrågor har anpassade följdfrågor ställts utifrån 

varje intervjuobjekts enskilda svar. Dessa följdfrågor presenteras inte i intervjuguiden 

då de har sett olika ut för respektive intervjuobjekt. Gemensamt för följdfrågorna har 

varit att de har åsyftat att låta intervjuobjektet vidareutveckla sitt svar. 

 

Presentation 

Syftet med denna del av intervjun är att intervjuobjektet ska få förståelse för i vilken 

kontext intervjun kommer att sättas in och vilka vi som intervjuare är. 

 

Kort presentation av oss själva samt uppsatsens syfte. 
 

1. Går det bra att vi spelar in intervjun för att kunna transkribera? 

 

Inledande frågor 

Syftet med dessa frågor är att få en övergripande bild av intervjuobjektet samt dess 

företag. Frågorna ska därför gärna besvaras kortfattat. 

 

2. Vad heter du? 
 

3. Vilken befattning har du idag? 
 

4. Har företaget någon skattepolicy idag? 

- Om ja, vad är syftet med den? 

- Om nej, varför inte? 
 

5. Vetenskapligt kan företags strategiska beteende kring beskattning beskrivas enligt tre 

kategorier, vilken av dessa anser du att ert företag bäst passar in på och varför? 

- Skatteflykt: olagligt beteende där lagar överträds 

- Undvikande av skatt: lagligt beteende men som i vissa fall strider mot etik och moral 

- Lagligt sparande av skatter: helt i linje med både lag och etik och moral 
 

6. Har företaget en specifik avdelning idag som arbetar med enbart skatt? 

- Om ja, har/kommer den att utvecklas på något sätt i och med införandet av BEPS?  

- Om nej, varför inte? 
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Frågor kring ämnesområdet 

Dessa frågor syftar till att få förståelse för intervjuobjektet utifrån olika specifika 

aspekter inom ämnesområdet. Frågorna ska därför gärna besvaras utförligt. 

 

7. Har företaget agenter och/eller kommissionärer idag? 

- Om ja, varför och på vilket sätt använder ni dessa? 

- Om nej, hur är den gränsöverskridande verksamheten strukturerad? 
 

8. Hur har företaget förberett sig inför förändringarna kring BEPS åtgärdspunkt 7? 
 

9. Kommer företaget att påverkas på något sätt av verksamhetsdelar av förberedande 

eller biträdande art? 

- Om ja, på vilket sätt? 

- Om nej, varför inte? 
 

10. Har/kommer företaget att omstrukturera verksamheten till följd av åtgärdspunkt 7? 

- Om ja, varför och på vilket sätt? 

- Vad kommer omstruktureringen att medföra? 

- Om nej, varför inte? 
 

11. Vad anser företaget om införandet av BEPS som helhet och tror ni att 

skattereformen kommer att fungera? 

 

Avslutande frågor 

Syftet med denna del av intervjun är att avsluta genom att säkerställa att vi har fått svar 

på det vi har eftersökt samt att intervjuobjektet känner sig nöjd. 

 

12. Vill ni tillägga någonting? 
 

13. Önskar ni att vara anonyma med företagets namn och/eller ditt namn? 

 

Källa intervjuguide: Egen (2017) 


