TRANSFER PRICING
Skatterättsligt Forum, ett helägt dotterbolag till Stiftelsen Centrum för Skatterätt (CfS),
inbjuder tillsammans med Svensk Skattetidning, som ges ut av Norstedts Juridik, till en
konferens på Handelshögskolan i Stockholm den 8 mars 2012 på temat Transfer pricing
– internprissättning.
Internprissättning mellan närstående företag hemmahörande i olika länder har länge varit
en viktig skatterättslig fråga. Den internationellt erkända armlängdprincipen, manifesterad
i 14 kap. 19–20 §§ IL och i artikel 9 i OECDs modellavtal, ger normen för bedömningen av
en skatterättsligt acceptabel prissättning mellan närstående företag. Ytterligare underlag för
bedömningen återfinns i OECD Transfer Pricing Guidelines.
Denna temadag ägnas åt aktuella internprissättningsfrågor. Efter några inledande avsnitt där
internprissättningsfrågorna placeras in i sitt skatterättsliga sammanhang, och en överblick
av Guidelines ges, fokuseras på omstruktureringar och immateriella rättigheter. Mot slutet av
eftermiddagen diskuteras det s.k. Diligentiamålet innan dagen avslutas med en genomgång av
olika tvistlösningsmekanismer i prissättningsmål följt av en paneldiskussion på samma tema.
Det kommer att bli en mycket intressant och givande konferens!
Samarbetet med Svensk Skattetidning innebär att presentationerna på konferensen kommer
att resultera i ett kommande temanummer av Svensk Skattetidning. Alla deltagare kommer före
konferensen att kunna ta del av ett utkast till artiklarna. När temanumret publiceras kommer
dessutom Norstedts Juridik att sända ett exemplar av detta nummer av Svensk Skattetidning
till samtliga konferensdeltagare.
Överskottet från konferensen används till att stödja forskning och utbildning i skatterätt.
Samtliga föreläsare bjuder generöst på sin tid och sina kunskaper.

Varmt välkomna!
Bertil Wiman
Professor i finansrätt, föreståndare för CfS

Jan Bjuvberg
Huvudredaktör Svensk Skattetidning

Mattias Dahlberg
Professor i finansrätt

Jari Burmeister
Huvudredaktör Svensk Skattetidning
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PROGRAM
Programmet är preliminärt och kan komma att justeras. I några avsnitt kommer bland
annat personer från Skatteverket att medverka som kommentatorer. Bensträckare
och kaffepaus blir det också förstås!
12.30–13.00 Registrering
13.00–13.10 Välkomstord
Bertil Wiman, professor, Uppsala universitet och CfS
Jari Burmeister, redaktör, Svensk Skattetidning
Jan Bjuvberg, redaktör, Svensk Skattetidning
13.10–14.00 Del 1 Översikt
Internprissättning och den skatterättsliga kartan. Över- och underprissättning i svenska och multinationella koncerner.
Inledare: Sven-Åke Bergkvist, Mannheimer Swartling
Bertil Wiman, Uppsala Universitet
OECD Transfer Pricing Guidelines – med tonvikt på de senaste årens
förändringar.
Inledare: Annika Lindström, KPMG
14.00–16.00 Del 2 Omstruktureringar och immateriella tillgångar
I detta avsnitt ger Elvira Alvin, Deloitte och Pär Magnus Wiséen,
PwC, en överblick och fördjupning om omstruktureringar enligt det
nytillkomna kapitel 9 i OECDs riktlinjer. Professorn i civilrätt Bengt
Domeij, Uppsala Universitet ger en kort överblick av vad som utmärker
immateriella tillgångar med tonvikt på oregistrerade rättigheter, t.ex.
know-how.
16.00–16.30 Del 3
Diligentia: aktieägarlån och förvärvsfinansiering
Niklas Bång, Skeppsbron Skatt inleder om Diligentiamålet och dess
effekter.
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16.30–18.00 Del 4 Tvistlösningsmekanismer i prissättningsmål
Den första halvtimmen inleder Mikael Hall, Ernst & Young och Roland
Gustafsson, Skatteverket, med en överblick av de olika sätt på vilka
potentiella eller existerande interprissättningstvister kan lösas.
Därefter kommer en panel med representanter från Skatteverket,
Svenskt Näringsliv, Finansdepartementet, företag, skatterådgivare
och akademi att diskutera bland annat effektiviteten i olika sätt att
förebygga eller lösa internprissättningstvister mellan företag och det
allmänna.
18.15

Fördrink och middagsbuffé med underhållning

I samband med middagen delas Svensk Skattetidnings årliga uppsatsstipendium ut.
Stipendiet delas ut till en student som har nominerats av en handledare på juridisk
eller handelsrättslig institution och har skrivit en förtjänstfull examensuppsats i ett
ämne som är av intresse för Svensk Skattetidnings läsare, d.v.s. framförallt skatterätt,
men även andra näraliggande ämnesområden, som bolagsrätt och redovisningsrätt.
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n Torsdagen den 8 mars 2012 kl 13.00–18.00
n Aulan, Handelshögskolan i Stockholm, Sveavägen 65
n Efterföljande middagsbuffé i Stora Salen
n Pris: 3 400:– exklusive mervärdesskatt. Vid fler än 5 deltagare från samma

arbetsgivare (samma faktureringsadress) är priset 3 000:– per deltagare
exklusive mervärdesskatt.
ANMÄLAN
1. Anmäl via www.skatterattsligtforum.se
2. Mejla till info@skatterattsligtforum.se
3. Posta till Skatterättsligt Forum, Box 512, 751 20 Uppsala

Ja tack, jag anmäler ______ person/personer till konferensen, varav ______ deltar på middagen.

Namn

Företag/organisation

Namn

Företag/organisation

Namn

Företag/organisation

Namn

Företag/organisation

Namn

Företag/organisation

Fakturaadress		

Postnr och ort

Telefon

E-post

Fax

Deltagarantalet är begränsat. Anmälan är bindande och skall ske senast den 29 februari. Anmäld deltagare får vid förfall
sätta annan i sitt ställe. Om du inte har för avsikt att delta i middagen är vi tacksamma om du meddelar detta redan vid
anmälan (det går även bra att meddela senare om du skulle få förhinder). Frågor kring anmälan m.m. besvaras av Maria
Ekström på info@skatterattsligtforum.se eller på 073-6188643, och frågor om programmet besvaras av Bertil Wiman,
070-4850244, bertil.wiman@jur.uu.se eller Jan Bjuvberg, 070-7575542, jan.bjuvberg@jur.uu.se.
Skatterättsligt Forum Sverige AB är ägt av stiftelsen Centrum för Skatterätt. Centrum för Skatterätt stödjer forskning
i skatterätt av hög relevans för näringslivet. Stiftelsen stöds av Deloitte, Ernst & Young, KPMG, Mannheimer Swartling,
PwC och Skeppsbron Skatt.
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