
Dokumentationskrav
För företag i en intressegemenskap som har gräns-
överskridande transaktioner gäller fr.o.m. den  
1 januari 2007 följande regler om dokumentation av 
internprissättning:

• Interna handlingar och uppgifter som ingår i
 dokumentationen ska finnas för varje räken-

skapsår.
• Företaget ska kunna sammanställa dokumenta-

tionen om Skatteverket ber om den.
• Dokumentationen kan vara skriven på svenska,
 norska, danska eller engelska.
• Företaget ska bevara dokumentationen i 7 år.

Till hjälp för företagen har Skatteverket gett ut före-
skrifter (SKVFS 2007:1) och information om hur 
föreskrifterna ska tolkas i ”Meddelande 2007:25”.
Skatteverket kan komma att begära dokumentation 
tidigast från beskattningsår 2007.

Vilka företag berörs?
Företag som har gränsöverskridande transaktioner
med intresseföretag berörs av internprissättning:

• Ett företag med en ägarandel som är mer än 50 % i 
det utländska intresseföretaget ska kunna sam-
manställa dokumentation över sina interna trans-
aktioner.

• När ett utländskt företag har en ägarandel på mer
 än 50 % i ett svenskt företag ska det svenska före-

taget kunna sammanställa dokumentation över 
sina interna transaktioner.

Vid indirekt ägande, som t.ex. en oäkta koncern 
eller transaktioner mellan systerbolag, gäller 
samma regler. Generellt omfattas inte fasta driftstäl-
len av dokumentationskraven.

Innehållet i dokumentationen
Dokumentationsreglerna säger att företaget ska 
upprätta en dokumentation som innehåller följande:

• En beskrivning av företaget, organisationen och
 verksamheten.

• Vilket transaktionsslag internprissättningen
 gäller för och omfattningen av transaktionerna.
 Exempel på transaktionsslag är
 – varor, t.ex. livsmedel
 – tjänster, t.ex. it
 – immateriella tillgångar, t.ex. patent
 – finansiella transaktioner, t.ex. lån/ränta.
• En funktionsanalys, dvs. en beskrivning av funk-

tioner, risker och tillgångar hos respektive före-
tag.

• En beskrivning av vilken prissättningsmetod före-
taget använt och hur den tillämpats.

• En jämförbarhetsanalys eller motsvarande.

Förenklade 
dokumentationsregler
För företag med transaktioner av mindre värde finns 
förenklade dokumentationsregler.

Beloppsgränsen för
• köp och försäljning av varor är cirka 25 miljoner kr 

(högst 630 prisbasbelopp).
• övriga transaktioner är cirka 5 miljoner kr (högst 

125 prisbasbelopp).

Företaget ska dock alltid dokumentera transaktio-
ner som gäller överlåtelse av immateriella tillgångar, 
oavsett värde, och då gäller inte de förenklade doku-
mentationsreglerna.

De förenklade dokumentationsreglerna finns i bila-
gan till föreskrifterna (SKVFS 2007:1) och förklaras 
i meddelandet 2007:25.

Vill du veta mer?
Detta informationsblad ger bara översiktlig informa-
tion och ska inte betraktas som lagtext i ämnet.
Läs mer om internprissättning i Skatteverkets ”Hand-
ledning för beskattning av inkomst” (SKV 399).
Skatteverkets föreskrifter och meddelande om doku-
mentation av prissättning mellan företag i intresse-
gemenskap finns på www.skatteverket.se, välj 
Rättsinformation eller sök på ”Internprissättning” i 
sökrutan.
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