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direktiv mot skatteundandraganden for att motverka omvanda hybrida
missmatchningar
(Fi2019/03220/S1)
Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet har genom remiss anmodats att
yttra sig i rubricerat arende. Falcultetsnamnden far harmed lamna foljande
synpunktei•.
Skatteavtalens inverkan pa forslaget
I promemorian foreslas medlet for Sveriges genomforande av artikel9a i
direktivet mot skatteundandraganden. Artikeln ayser sa kallade omvanda
hybrida missmatchningar, som tar sikte pa hybridsubjekt. Ett hybridsubjekt
ar "ett subjekt eller ar7•angemang"(t.ex. ett handelsbolag eller en trust) som
utgor ett skattesubjekt i en jurisdiktion men betraktas som transparent i en
annan jurisdiktion (ai-tike12.9 tredje stycket i). En omvand hybrid missmatchning uppstar den stat dar subjektet har bildats behandlar det som skatterattsligt transparent medan den stat dar intressenterna (t.ex. bolagsmannen)
hor hemma behandlar det som ett skattesubjekt. En risk for dubbel skattefi•ihet uppstar i sadana situationer, eftersom ingen av de tva namnda staterna har
ansprak pa att beskatta subjektets inkomster i egenskap av hemviststat. Enligt
artikel9a ska problemet losas genom att den stat dar subjektet ar bildat ska
behandla det som ett skattesubjekt.
I den svenska implementeringen foreslas en i tekniskt hanseende awikande
losning, namligen att inlcomster fran svenska handelsbolag i visa fall ska tas
upp hos en begransat skattskyldig person som ar i intressegemenskap med
handelsbolaget. I promemozian foreslas att en sadan regel tas in i 6 kap. 11 §
IL. Annorlunda uttrycict slca i visa fall en begransat slcattskyidig bolagsman i
ett svenskt handelsbolag beskattas i Sverige for sin del av handelsbolagets
inkomster, trots att dessa inkomster saknar sadan anknytning till Sverige som
normalt sett omfattas av begransad slcattskyldighet. Sa ska endast sloe om
inkomsten ar obeskattad i bolagsmannens hemviststat pa grand av hur handelsbolaget lclassificeras i beskattningen i den staten.
Juridiska fakultetsnamnden anser att skatteavtalens inverkan pa forslaget rote
har utretts tillracicligt (jfr s. 19 i promemorian). Ett skatteavtal tillampas enligt artilcel 1 pa personer som har hemvist i atminstone en av de avtalsslutande staterna. Nar en utomlands bosatt bolagsman beslcattas for handelsboOrganisationsNATnr:
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lagsinkomster i Sverige, lean det havdas att det ar beslcattningen av den personen som behover bedomas i forhallande till skatteavtalen. Om Sverige har
ingatt ett skatteavtal med bolagsmannens hemviststat ar det skatteavtalet tilllampligt, varvid Sverige blir "den andra staten" vid tillampningen av fordelningsartiklarna. Inkomster som uppstar i ett handelsbolag kan vara av skiftande slag, men de torde i regel vara antingen rorelseinkomster (artikel 7)
eller olilca slags passiva inkomster (artikel 10-12). Dessa inkomster far endast beskattas iSverige om de har relevant anknytning hit. Syftet med lagforslaget ar dock att beskatta inkomster som salcnar en sadan anknytning, vilket
sannolikt forhindras av skatteavtalens fordelningsartiklar.
Fragan hur artikel 1 i skatteavtalen ska tillampas i dessa situationer har diskuterats Lange. Den tolkning som forespralcas pa s. 17 och 25 i OECD:s Partnership Report fran 1999 skulle losa det nyss namnda problemet, men tolkningen har ett svagt stod i avtalens lydelse. Den regel som 2017 infordes i
artikel 1.2 i OECD:s modellavtal, vilken ligger i linje med rekommendationerna iPartnership Report, skulle daremot innebara ett fortydligande om
att Sveriges beskattningsratt bibehalls aven vid tillampning av skatteavtalet.
Regeln saknas dock i de fiesta svenska skatteavtal. Sverige har heller inte
valt att omfattas av den del av den multilaterala konventionen("MLI")som
motsvarar artikel 1.2 i modellavtalet (artikel3 i MLI).
Om den losning som anges i direktivet istallet hade valts, varvid handelsbolaget behandlas som ett eget skattesubjekt, slculle inte skatteavtalen hindra
svensk beskattning. I forhallande till skatteavtalen blir namligen handelsbolaget det relevanta skattesubjelctet. Eftersom handelsbolaget har hemvist i
Sverige har Sverige raft att beskatta inkomsterna, i forekommande fall med
slcyldighet att avrakna utlandsk skatt enligt metodartikeln.
Enligt fakultetsnamndens mening ar det nodvandigt att i lagstiftningsarendet
behandla den foreslagna regelns forhallande till Sveriges folkrattsliga forpliktelser enligt skatteavtalen. Det kan inte overlatas till att enbart provas i
rattspraxis.
Fragan om intern rafts forhallande till skatteavtalen utvecklas i lcommentaren
till artikel 1 i OECD:s modellavtal. I punkterna 66-67 i kommentaren till
artikel 1 i OECD:s modellavtal(inns gener~ella uttalanden om forhallandet
mellan interna regler och slcatteavtalen. Vad galley sarskilda regler mot missbruk iintern ratt uttalar OECD sin installning i punkterna 68-75 i kommentaren till OECD:s modellavtal. Den foreslagna regeln i 6 kap. 11 § IL traffar pa
eft brett salt och kan sagas vara en mekaniskt verlcande switch-over-lclausul.
Anta att skatteavtalet innebar att Sverige inte hay ratt aft beskatta inkomsten,
medfor regeln i intern svensk ratt att Sverige bryter mot sin folkrattsliga forplilctelse enligt avtalet? Liknande fragor hay provats i svenslc rattspraxis, varvid sarslcilt boy namnas RA 1996 re£ 84, RA 2008 ref. 24 och RA 2010 ref.
1 12. Det ar nodvandigt att regeringen i detta lagstiftningsarende motiverar
sift stallningstagande i fragan.
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Foislag till yttrande i delta arende har utarbetats av docent Martin Berglund
och professor Mattias Dahlberg. Yttrandet har pa delegation avgivits av Juridislca fakultetens deka s, professor Mattias Dahlberg.

Mattias Dahlberg
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