
 

 

  

Juridiska institutionen  

Höstterminen 2014 

 

 

Examensarbete i skatterätt 

30 högskolepoäng 

 

 

Kategorisering av intäkter från 

molntjänster  
 

 

Författare: Johanna Rydh 

Handledare: Docent Katia Cejie 

 



2 
 

Innehållsförteckning 

 

Innehållsförteckning ............................................................................................................. 2 

Förkortningar ....................................................................................................................... 4 

1 Inledning ............................................................................................................................. 5 

1.1 Problembakgrund och syfte .......................................................................................... 5 

1.2 Avgränsning .................................................................................................................. 7 

1.3 Metod och material ....................................................................................................... 8 

1.4 Terminologi ................................................................................................................. 11 

1.5 Disposition .................................................................................................................. 12 

2 Allmänt om molntjänster ................................................................................................ 13 

2.1 Definition av molntjänster .......................................................................................... 13 

2.2 Väsentliga karaktärsdrag ............................................................................................. 15 

2.3 Tjänstemodeller ........................................................................................................... 16 

2.4 Distributionsmodeller ................................................................................................. 18 

3 Kategorisering av intäkter från molntjänster............................................................... 19 

3.1 Tillämpliga fördelningsartiklar i OECD:s modellavtal ............................................... 19 

3.2 Kategorisering av intäkter från separata molntjänster ................................................ 22 

3.2.1 Tillgång till programvara utan nedladdning ......................................................... 22 

3.2.2 Tillgång till information i elektroniska databaser och kataloger via molnet ....... 24 

3.2.3 Datalagring ........................................................................................................... 27 

3.2.4 Supporttjänster ..................................................................................................... 28 

3.3 Behandling av blandade kontrakt ................................................................................ 29 

4 Skattemässiga utmaningar kring kategoriseringen av molntjänster ......................... 31 



3 
 

5 Avslutande kommentarer ............................................................................................... 35 

Käll- och litteraturförteckning .......................................................................................... 38 

 

 

  



4 
 

Förkortningar 

 

BEPS    Base Erosion and Profit Shifting 

Databasdirektivet Europaparlamentets och Rådets direktiv 96/9/EG av den 11 

mars 1996 om rättsligt skydd för databaser 

Datorprogramsdirektivet Europaparlamentets och Rådets direktiv 2009/24/EG av den 

23 april 2009 om rättsligt skydd för datorprogram 

IaaS    Infrastructure as a Service 

IT    Informationsteknik 

OECD    Organisation for Economic Co-operation and Devolopment 

PaaS    Platform as a Service 

RÅ    Regeringsrättens årsbok 

SaaS    Software as a service 

URL Lag (1960:769) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga 

verk 

XaaS    X as a Service 

  



5 
 

1 Inledning 

 

1.1 Problembakgrund och syfte 

 

Molntjänster är begrepp för IT-tjänster som tillhandahålls via nätet där konsumenten ges 

tillgång till vissa funktioner men leverantören behåller kontrollen över dataresurserna. Det 

finns olika typer av molntjänster där mängden kontroll konsumenten tillhandahålls över den 

bakomliggande IT-infrastrukturen varierar. En molntjänst kan till exempel vara en 

webbaserad e-post, en plattform för apputvecklande eller en extern datalagring via 

leverantörens sevrar. Marknaden för molntjänster har ökat markant de senaste åren och som 

det ser ut idag kommer nyttjandet av molntjänster fortsätta att öka.
1
 

 

De senaste decenniernas digitala utveckling har skapat nya affärsmöjligheter för företag. 

Den digitala marknaden möjliggör för företag att bedriva sin verksamhet i länder där de inte 

har någon fysisk närvaro. Den digitala utvecklingen innebär även nya möjligheter för 

företag att undvika beskattningen genom olika former av vinstförflyttningar. Nät-

distributionen av molntjänster innebär att det är en verksamhet som är enkel att bedriva 

över nationsgränserna. Molntjänstleverantören kan bedriva sin verksamhet från ett land, 

med servrar och IT-infrastrukturen baserad i ett annat land, och med kunderna i ett tredje 

land. När molntjänsten består av tillgängliggörande av programvara kan utvecklararen av 

programvaran och molntjänstleverantören utgöras av olika företag, som inte heller behöver 

bedrivas i samma land. 

 

Skattemässigt väcker molntjänster flera problem utifrån nuvarande internationella 

beskattningsregler.  Placeringen av servrar och annan IT-infrastruktur aktualiserar frågan 

om etablerandet av fast driftställe och vilka möjligheter det finns att källbeskatta baserat på 

virtuell närvaro i landet. Precis som annan e-försäljning uppkommer även frågor angående 

                                                
1
 World Economic Forum and Accenture (2010), Exploring the Future of Cloud Computing: Riding the Next 

Wave of Technology-Driven Transformation, World Economic Forum, Geneva. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_ITTC_FutureCloudComputing_Report_2010.pdf. 
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mervärdesbeskattningen. För molntjänster tillkommer problematiken att tjänsterna inte 

överförs i någon form, varken genom materiell vara eller genom nedladdning, till kunderna.  

 

Avseende de bilaterala skatteavtalen finns även en problematik i kategoriseringen av 

intäkter från molntjänster. OECD har tidigare uppdaterat kommentaren till artikel 12 

angående begreppet royalty och behandlingen av dataprogram. De uppdateringarna gjordes 

innan molntjänster etablerats som en vanligt förekommande kommersiell verksamhet. I den 

senaste uppdateringen av modellavtalet och dess kommentarer som utkom 2014 nämns 

fortfarande inte molntjänster någonstans. Den uppdatering som 2014 gjordes i 

kommentaren till artikel 12 avser inte behandling av datorprogram eller molntjänster.   

 

I arbetet behandlas kategorisering av inkomster från molntjänster. Beroende på exakta 

utformningen av kontraktet mellan molntjänstleverantören och konsumenten kan 

molntjänster komma att kategoriseras som royalty under artikel 12 eller som företagsvinster 

under artikel 7. Enligt modellavtalet är det bara hemviststaten, ej beaktat möjligheten av 

existensen av fast driftställe, som får beskatta inkomst från rörelse enligt artikel 7 och 

inkomst från royalty enligt artikel 12.
2
 Flera länder ändrar dock utformningen av artikel 12 

så att källstaten ges beskattningsrätt för royaltybetalningar.
3
 Huruvida ett land har 

beskattningsrätt eller inte enligt dubbelbeskattningsavtalen kan därför bero på vilken av 

fördelningsartiklarna som intäkten kategoriseras under.  

 

Syftet med uppsatsen är att analysera hur intäkter hänförliga till tillhandahåll av olika 

former av molntjänster kan kategoriseras under OECD:s modellavtal, och vilka faktorer 

som bidrar till oklarheter för kategoriseringen av intäkter från molntjänster. I analysen 

fokuseras på tillgång till programvara, elektroniska databaser, datalagring och support-

tjänster, samt kontrakt som inkluderar flera tjänster.  

 

 

                                                
2
 Artikel 7  paragraf 1 och artikel 12 paragraf 1 OECD:s modellavtal. 

3
 Dahlberg (2012), Internationell beskattning, s. 276.  
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1.2 Avgränsning 

 

Som nämns i avsnitt 1.1 finns det flertalet skattemässiga utmaningar som på ett eller annat 

sätt är kopplade till frågan om kategorisering av intäkter från molntjänster. Det här arbetet 

kommer inte beröra några frågor kopplade till indirekt beskattning, då det faller utanför 

syftet med arbetet. 

 

Vad gäller frågan om kategoriseringen av intäkter från molntjänster går den inte helt att 

särskilja från problematiken med etablering av fast driftställe. Det senare utgör ofta en stor 

del av oklarheten i om intäkten får åläggas med källskatt, särskilt vad gäller intäkter 

hänförliga till molntjänster där leverantören tillhandahåller de grundläggande dator-

resurserna, så kallad IaaS-tjänst. Frågan om etablering av fast driftställe kommer dock inte 

att behandlas i det här arbetet. Hur intäkterna kategoriseras är viktigt eftersom det kan 

möjliggöra för en stat att ta ut källskatt på intäkten oberoende om företaget har etablerat ett 

fast driftställe i staten eller ej. Det är därför intressant att behandla kategoriseringen separat 

från frågan om etablering av fast driftställe. I praktiken kan de två frågorna inte separeras, 

eftersom båda delarna behöver utredas för att avgöra huruvida ett land har beskattningsrätt 

för intäkten eller ej. Syftet med det här arbetet är inte att lösa ett konkret fall. Det utgör 

därför inget problem att behandla frågor kring kategoriseringen avskilt från frågan om 

etablerandet av ett fast driftställe.  

 

Inom raden för kategorisering av inkomster från molntjänster kan det vara intressant att 

beröra betalningsmodellerna för molntjänster, särskilt avseende värderingen av personlig 

information som “betalningsmedel”. Syftet med det här arbetet är att analysera 

kategorisering av intäkter från olika former av molntjänster. En analys av betalnings-

modellerna faller utanför det direkta syftet av arbetet och kommer därför inte behandlas i 

uppsatsen. 

 

I kapitel fyra analyseras i enlighet med syftet olika tjänster som kan tillhandahållas som en 

molntjänst eller en del av en molntjänst. De olika tjänsterna används som exempel för att 
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belysa hur olika former av molntjänster kan kategoriseras och vilka oklarheter som finns 

kring kategoriseringen. Det är inte meningen att kapitlet ska ses som en uttömande lista på 

molntjänster.  

 

 

1.3 Metod och material 

 

Arbetet utgår från en traditionell rättsdogmatisk metod där avsikten är att fastställa gällande 

rätt utifrån rättskällorna. Det problem den här metoden möter utifrån frågeställningen är 

vilket rättsvärde som kommentarerna till OECD:s modellavtal bör ges.  

 

Artikel 1 i 1996 års Wienkonvention om traktaträtten anger dess tillämplighet för traktat 

mellan stater. Vid tolkningen av skatteavtal ska därför artiklarna 31-33 i 1996 års 

Wienkonvention om traktaträtten användas.
4
 I RÅ 1996 ref 84 anges att tolkningen av 

skatteavtal ska inriktas på att utröna avtalsparternas gemensamma avsikt. Av rättsfallet 

framgår att metoderna i artiklarna 31-33 i 1996 års Wienkonvention ska användas även av 

myndigheter och domstolar för att fastställa avtalsparternas gemensamma avsikt för 

skatteavtalet.  

 

Enligt artikel 31 punkt 1 i 1996 års Wienkonvention ska ett traktat tolkas i 

överensstämmelse med den gängse meningen av traktatets uttryck, sedd i sitt sammanhang 

och mot bakgrunden av traktatets ändamål. I punkt 2 anges vad som ingår i sammanhanget 

utöver traktattexten inklusive preambel och bilagor. Punkt tre anger att utöver 

sammanhanget ska särskild hänsyn ges till efterföljande överenskommelser mellan parterna 

och praxis rörande traktatens tolkning, samt relevanta internationella regler. I punkt fyra 

anges att ett uttryck ska tilläggas en speciell mening om det fastställs att det var parternas 

avsikt. Enligt artikel 32 kan supplementära tolkningsmedel såsom förarbeten till traktaten 

användas för att bekräfta tolkningsresultat från tillämpning av artikel 31. 

 

                                                
4
 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 237-238 
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Kommentarerna till OECD:s modellavtal passar inte tydligt in i varken artikel 31 eller 

artikel 32.
5
 Det innebär inte att de saknar betydelse vid tolkningen av skattavtal eller att de 

kan bortses från. I RÅ 1996 ref 84 anges att utöver riktlinjerna som anges i 1996 års 

Wienkonvention ska OECD:s modellavtal och dess kommentarer tillmätas särskild 

betydelse vid tolkningen av skatteavtal. I det fall ett skatteavtal, eller en bestämmelse i ett 

skatteavtal, utformats i överensstämmelse med OECD:s modellavtal kan det antas att 

parterna avsett uppnå ett resultat som överensstämmer med OECD:s rekommendationer.
6
 

Ward anser att kommentarerna ska ges ett högt värde för tolkningen av motiven till 

skatteavtal därför att de utgör en del av den juridiska kontexten eller den juridiska 

bakgrunden till skatteavtalen.
7
 De är därför viktiga även om de inte går att placera in under 

artikel 31 i 1996 års Wienkonvention. 

 

I OECD:s rekommendation till medlemsstaterna anges att de vid ingående i skatteavtal bör 

följa modellavtalet som den tolkas i kommentarerna.
8
 OECD:s medlemsländer har 

möjlighet dels att reservera sig mot specifika uttryck och bestämmelser i modellavtalet och 

i kommentarerna, dels kan de välja att utforma skatteavtalen på sätt som avviker från 

modellavtalet. I det fall ett skatteavtal utformats i överensstämmelse med modellavtalet, 

och ingen part uttryck en reservation mot kommentarerna eller uttryckt något annat under 

förhandlingarna, bör det anses ligga i deras gemensamma partsavsikt att följa de 

rekommendationer som anges i kommentarerna till modellavtalet.
9
  

 

Vad gäller uppdateringar av kommentarerna kan dessa inte anses vara den gemensamma 

partsavsikten för skatteavtal som ingåtts innan modifikationerna inkluderats i kommen-

tarerna.
10

 I OECD:s rekommendation till medlemstaterna anges att när medlemsstaternas 

skattemyndigheter ska tolka och tillämpa skatteavtalsbestämmelser baserade på 

                                                
5
 Ward i Douma & Engelen (2008), The Legal Status of the OECD Commentaries, s. 85. 

6
 RÅ 1996 ref 84, Regeringsrättens domskäl punkt 4 stycke 5. 

7
 Ward i Douma & Engelen (2008) , a.a. s. 85. 

8
 Recommendation of the Council concerning the Model Tax Convention on Income and Capital, 23 oktober 

2007, C(97)195/final, punkt 1.2. 
9
 Engelen i Douma & Engelen (2008), The Legal Status of the OECD Commentaries, s. 59. 

10
 Ward i Douma & Engelen (2008), a.a. s. 86. 
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modellavtalets bestämmelser ska de följa kommentarerna så som de modifieras över 

tiden.
11

 I introduktionen till OECD:s modellavtal anges att när ändringar gjorts i 

modellavtalet, och till följd av sådan ändring även i kommentarerna, saknar de relevans för 

tolkning av skatteavtal som ingåtts med tidigare lydelse. I normala fall bör dock ändringar i 

kommentarerna även ha relevans för tolkningen av skatteavtal som upprättas innan 

ändringarna. Ändringar i kommentarerna reflekterar medlemstaternas syn på vad som utgör 

den rätta tolkningen av modellavtalets bestämmelser deras tillämpbarhet i specifika 

situationer.
12

 I det här arbetet har uppdateringarna som gjorts till kommentarerna till artikel 

12 stor betydelse. Av kommentarerna framgår att uppdateringarna inte avsett att förändra 

tillämpningen av artikeln, utan förtydliga hur inkomster från rörelse skiljer sig från 

royaltyintäkter avseende transaktioner för datorprogram.
13

 Vid ett sådant förtydligande som 

den om datorprogram i kommentaren artikel 12 bör kommentarerna, även om de av 

naturliga skäl kan anses utgöra den ursprungliga partavsikten, användas vid tolkningen av 

skattavtal som ingåtts innan uppdateringarna inkluderats i kommentarerna.
14

 I de fall 

uppdateringar av kommentarerna använts för att inte bara förtydliga utan ändra 

modellavtalet, eller om uppdateringar av kommentarerna säger emot de kommentarer som 

gällde vid skattevatalets ingående, bör de inte ges något värde vid tolkningen av 

skatteavtalen.
15

 

 

För att uppnå syftet innehåller arbetet en redogörelse av olika modeller av molntjänster och 

dess karaktärsdrag. För att belysa vilka problem som identifieras angående kategoriseringen 

av molntjänster enligt nuvarande ramverk kommer de relevanta delarna av rapporten från 

OECD:s särskilda arbetsgrupp för digitala ekonomin avseende om skattemässiga 

utmaningar i den digitala ekonomin att beröras. Vidare kommer de relevanta 

fördelningsartiklarna i OECD:s modellavtal att behandlas, under vilket kommentarerna för 

behandling av datorprogram under artikel 12 kommer användas som utgångspunkt för 

                                                
11

 Recommendation of the Council concerning the Model Tax Convention on Income and Capital, 23 oktober 

2007, C(97)195/final, punkt 1.3. 
12

 Punkt 35, Introduction i OECD:s modellavtal. 
13

 Punkt 12 i kommentaren till artikel 12 i OECD:s modellavtal. 
14

 Avery Jones i Douma & Engelen (2008), The Legal Status of the OECD Commentaries, s. 162. 
15

 Ward i Douma & Engelen (2008), a.a. s. 86-87, 92-93. 
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vidare analys av kategoriseringen av betalningar för molntjänster. För att avgöra huruvida 

en intäkt faller under artikel 12 behöver tjänsterna behandlas i förhållande till dels intern 

rätt, dels det i fallet aktuella bilaterala skatteavtal. I det här arbetet behandlas inget specifikt 

skatteavtal. Istället utgår analysen från OECD:s modellavtal. Vanligt förekommande 

avvikelser från OECD:s modellavtal kommer dock att uppmärksammas. I annat fall 

kommer analysen göras utifrån ett svenskt perspektiv, där svensk upphovsrättslagstiftning 

samt relevanta EU-direktiv kommer att användas för att exemplifiera behandlingen av 

molntjänster. 

 

Vid genomgången av arbete för den särskilda arbetsgruppen för den digitala ekonomin 

inom OECD kommer bara de delar av rapporten som berör molntjänster och 

kategoriseringen av dess intäkter att redogöras för. Arbetsgruppen berör andra delar som i 

praktiken påverkar bedömningen, till exempel diskuteras frågan om etablerandet av fast 

driftställe i större utsträckning än andra frågor. De avsnitten som berör dessa delar, och de 

förslag som arbetsgruppen tagit fram i förhållande till dessa frågor, kommer inte att 

behandlas inom ramen för det här arbetet. 

 

 

1.5 Terminologi 

 

Uttrycket molntjänster är en motsvarighet till engelskans cloud computing, eller cloud 

computing services. På svenska kan även termerna datormoln och IT-moln användas som 

översättning för cloud computing. Definitionen av molntjänster kommer att behandlas 

utförligt under kapitel 2.  

 

I uppsatsen används enbart svenska termer användas. Detta för att undvika att läsaren störs 

av upprepande språkväxlingar. Det innebär att definitionerna som arbetet baseras på 

kommer uttryckas utifrån egna översättningar från engelska till svenska. Ibland riskerar 

översättningarna att bli mindre tydliga än de termer och uttryck som används på 

originalspråket. IT-relaterade termer saknar ofta en direkt motsvarighet i det svenska 
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språket. I arbetet har ansträngningar gjorts för att använda de uttryck som bäst motsvarar 

engelskans för att inte förlora innehåll på grund av översättningar. Vid eventuella 

oklarheter hänvisas läsaren till att se formuleringarna på originalspråket i angivna källor. 

 

Det ovannämnda gäller även de delar av analysen som baseras på kommentarerna till 

OECD:s modellavtal. I kommentarerna diskuteras behandlingen av “software” (ibland 

“data software” eller “software transaktions”). På svenska används istället termen 

programvara eller mjukvara som översättning för software. Båda termerna kommer att 

användas synonymt genom uppsatsen. Avsikten är inte att översättningarna ska innebära 

någon skillnad i den materiella betydelsen av kommentarerna.  

 

Ett undantag till det svenska spåkbruket är att för ämnet vedertagna förkortningar för 

engelska uttryck, till exempel XaaS (X as a service), används i uppsatsen. 

 

 

1.6 Disposition 

 

Det inledande kapitlet har beskrivit bakgrund till ämnet samt syftet med uppsatsen, 

avgränsningar, metod och material, terminologi och disposition. Kapitlet är ämnat att 

introducera läsaren till uppsatsen. 

 

I kapitel två redogörs för definitionen av molntjänster. I kapitlet återges de huvudsakliga 

karaktärsdragen för molntjänster, de vanliga tjänstemodellerna och dess distributions-

modeller. Syftet med kapitlet är att ge läsaren en grundläggande förståelse för innebörden 

av uttrycket molntjänst. 

 

I kapitel tre ges den huvudsakliga analysen av ämnet. Kapitlet inleds med en genomgång av 

de fördelningsartiklar i modellavtalet som kan aktualiseras för att kategorisera intäkter för 

molntjänster. Avsnittet utgår från kommentarerna till artikel 12 i OECD:s modellavtal 

avseende programvara, med avsikt att belysa hur det påverkar bedömningen av 
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molntjänster. Kapitlet fortsätter med att separat behandla olika former av molntjänster 

utifrån hur intäkterna för de olika tjänsterna bör kategoriseras. Kapitlet avslutas med ett 

avsnitt kring behandlingen av blandade kontrakt där flera olika tjänster erbjuds. Syftet med 

avsnittet är att visa hur intäkter hänförliga till olika former av molntjänster kan 

kategoriseras och vilka faktorer som avgör vilken artikel som bör tillämpas på en intäkt.  

 

I kapitel fyra ges en redogörelse för arbetet inom OECD:s särskilda arbetsgrupp för den 

digitala ekonomin och de oklarheter som uppmärksammats kring molntjänster. Avsnittet 

redogör för hur de skattemässiga utmaningarna kring kategoriseringen av molntjänster kan 

bemötas i framtiden. I avsnittet presenteras potentiella åtgärder för att förtydliga rättsläget 

och motverka snedvridningen av beskattningsrätten. 

 

Slutligen kommer uppsatsen att sammanfattas i kapitel sex. I kapitlet görs en återkoppling 

till syftet med arbetet och de slutsatser som framkommit av analysen redogöras. 

 

 

2 Allmänt om molntjänster  

 

2.1 Definiton av molntjänster  

 

För att kunna analysera beskattningen av intäkter från molntjänster och hur dessa bör 

kategoriseras måste man först förstå vad som utgör en molntjänst. 

 

Det finns inte en absolut definition av vad som utgör en molntjänst. Den vanligaste 

definitionen av molntjänster som används är den som anges i The NIST Definition of Cloud 

Computing
16

. Det är den definitionen som OECD:s särskilda arbetsgrupp för den digitala 

                                                
16

 Mell & Grance (2011), The NIST Definition of Commerce, National Institute of Standards and 

Technology, U.S Department of Commerce. 
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ekonomin använder i sin rapport.
17

 I NIST-definitionen anges molntjänster som en modell 

för att tillhandahålla självbetjänande nätverksåtkomster till en delad resurspool för 

konfigurabla dataresurser (såsom nätverk, servrar, lagring, applikationer och tjänster), som 

kan levereras med minimal hantering från tjänstleverantören.
18

 Definitionen fokuserar på 

syftet med tjänsten och inkluderar de huvudsakliga karaktärsdragen av en molntjänst.  

 

En annan definition ges av Berkeley RAD Lab. Molntjänster definieras som både 

applikationerna som levereras som tjänster över internet och hårdvaran och 

operationssystemen i de datacentren som tillhandahåller tjänsterna. Den beskriver vidare 

datacentrets hårdvara och programvara är det som utgör molnet, medan tjänsterna som 

tillhandahålls är det som brukar återges som mjukvara som en tjänst (SaaS. Software as a 

service).
19

  Definitionen fokuserar på de nödvändiga komponenterna för tillhandahåll av 

molntjänster. 

 

En kombination av de två definitionerna ges i en publikation i OECD:s Digital Economy 

Paper. Molntjänster definieras som en tjänstemodell för datatjänster baserade på en 

uppsättning dataresurser som kan nås på ett flexibelt och elastiskt sätt på kundens begäran 

med minimal hantering från tjänstleverantören.
20

 

 

En klar och tydlig definition av molntjänster underlättar vid rättsutredningar kring intäkter 

från molntjänster. Som framgår av definitionerna ovan blir definitionerna i sig rätt 

svårförstående och utgör mest en vag sammanfattande mening kring molntjänsternas 

karaktärsdrag. För att få en närmare förståelse för innebörden av molntjänster bör man 

komplettera med en genomgång av de väsentliga karaktärsdragen för molntjänster.  I det 

nästkommande avsnittet behandlas därför karaktärsdragen från The NIST Definition of 

                                                
17

 OECD (2014), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, OECD/G20 Base Erosion and 

Profit Shifting Project, s. 95. 
18

 Mell  & Grance (2011), a.a s. 2. 
19

 Armbrust m.fl. (2009), Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing, UC 

Berkeley Reliable Adaptive Distributed (RAD) Systems Laboratory, s 4. 
20

 OECD (2014), “Cloud Computing: The Concept, Impacts and the Role of Government Policy”, OECD 

Digital Economy Papers, Nr. 240, OECD Publishing, s. 8. 
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Cloud Computing mer ingående, i syfte att ge en klarare bild av vad som utgör en 

molntjänst.  

 

 

2.2 Väsentliga karaktärsdrag 

 

Beskrivningen av molntjänster kan sammanfattas med fem väsentliga karaktärsdrag. Det 

går att finna andra karaktärsdrag som ofta förekommer för molntjänster, men dess fem 

utgör de grundläggande dragen för en molntjänst.
21

 

 

Det första karaktärsdraget för en molntjänst kan uttryckas som självbetjäning på begäran.  

Konsumenten kan ensidigt tillhandahålla datakapacitetet, till exempel servertid och 

nätverkslagring. Tjänsten kan tillhandahållas efter behov utan att konsumenten behöver ha 

någon direkt kontakt med leverantören för åtkomsten.
22

 Självbetjäningen möjliggörs av att 

tjänsterna är tillgängliga via internet. Nätverksåtkomsten utgör det andra karaktärsdraget för 

molntjänster. Tjänsterna kan via standardmekanismer som främjar användning genom 

heterogena klientplattformar, till exempel mobiltelefoner, surfplattor samt bärbara och 

stationära datorer.
23

 Dessa två karaktärsdrag underlättar för att molntjänster kan tillhanda-

hållas i olika länder utan att leverantören behöver etablera sin verksamhet där. 

 

En viktig del av montjänster är att det ska finnas en tillförlitlighet till att monsystemet kan 

köras utan avbrott så att ingen data går förlorad. Det uppnås vanligtvis genom en delad 

resurspool.
24

 Leverantörens dataresurser är samlade för att tillhandahållas till flera 

konsumenter genom en fleranvändningsmodell där olika fysiska och virtuella resurser delas 

och omfördelas enligt konsumenternas efterfrågan. Exempel på resurser som delas är 

lagringsutrymme, bearbetning, minne och nätverksbrandbredd. Konsumenten saknar 

                                                
21

 Schubert mfl (2010), The Future of Cloud Computing: Opportunities for European Cloud Computing 

Beyond 2010, s. 13-16. 
22

 Mell  & Grance (2011), a.a s. 2. 
23

 Mell  & Grance (2011), a.a s. 2. 
24

 Schubert mfl (2010), a.a. s. 13. 
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generellt kontroll eller kännedom över den exakta platsen för resurser som tillhandahålls, 

men kan eventuellt ange platsen på en högre abstraktionsnivå, t.ex. i vilket land, stat, eller 

datacenter resurserna finns.
25

  

 

Elasticitet utgör det fjärde grundläggande karaktärsdraget för molntjänster. Molnsystemen 

ska klara av att anpassas i proportion till ingående och utgående efterfrågan till följd av 

mängden användare eller den datamängd eller storlek som behövs för att underhålla en 

applikation. Anpassningen till förändring i efterfrågan behöver åtminstone delvis ske 

automatiskt.
26

 För konsumenten framstår det som att funktionerna är obegränsat tillgängliga 

och kan disponeras när som helst, i obegränsad mängd.
27

 Resursanvändningen kan vidare  

övervakas, kontrolleras och rapporteras genom mätfunktioner. Det sista av de fem 

väsentliga karaktärsdragen för molntjänster är således att det är en mätbar tjänst. 

Betalningen utgår från resursanvändningen, till exempel utifrån utnyttjad lagringsutrymme, 

processkraft, nätverksbranden eller utifrån aktiva användarkonton.
28

  

 

 

2.3 Tjänstemodeller 

 

Det finns olika tjänstemodeller för molntjänster med varierande syften. De vanligaste 

modellerna utgörs av mjukvara som tjänst (SaaS), plattform som tjänst (PaaS), och 

infrastruktur som tjänst (IaaS). Det som huvudsakligen skiljer sig mellan de olika 

tjänstemodellerna är mängden kontroll konsumenten har över de grundläggande 

dataresurserna.  

 

SaaS innebär att leverantören av molntjänsten tillhandahåller en webbaserad applikation till 

kunderna från leverantörens molninfrastruktur. Applikationerna är tillgängliga från olika 

klientenheter, t.ex. via webbläsare, webbaserad e-mail eller genom ett programgränssnitt. 

                                                
25

 Mell  & Grance (2011), a.a s. 2. 
26

 Schubert mfl (2010),  a.a. s. 13. 
27

 Mell  & Grance (2011), a.a s. 2. 
28

 Mell & Grance (2011), a.a s. 2. 
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Konsumenten kan inte kontrollera eller styra över den underliggande infrastrukturen, det 

vill säga servrar, nätverk, lagring, eller individuella applikationsfunktioner, med undantag 

för begränsade användarspecifika konfigurationsinställningar.
29

  Som ovan angivits i avsnitt 

2.1 är det oftast SaaS som åsyftats med molntjänster. SaaS omfattar tjänster av varierande 

slag. Några kända exempel på SaaS-molntjänster är Microsoft Office 365 och Google drive. 

Microsoft Office 365 är en prenumerationstjänst där kunden tillhandahålls applikationer för 

Office-programmen och molnbaserat lagringsutrymme. Med företagsalternativet erbjuds 

kunden även andra molnbaserade IT-tjänster för bland annat e-mail och kalender.
 30

 Google 

drive är en molntjänst för lagring av filer och för webbaserad redigering och delning av 

dokument.
 31

 

 

Med PaaS tillhandahåller leverantören en datorplattform till kunderna. PaaS inkluderar ofta 

ett operativsystem, en databas, och en webserver. Molntjänsten innebär att apputvecklare 

kan utveckla och driva sina mjukvarulösningar på molnplattformen. Konsumenten behöver 

inte underhålla eller driva den underliggande molninfrastrukturen men har kontroll över 

applikationerna på infrastrukturen.
32

 PaaS kan vara ett sätt för kunderna att minska sina 

kostnader, eftersom de inte behöver köpa och hantera den underliggande hårdvaran och 

mjukvaruskikten.
33

 Ett exempel på en molntjänst av Paas-modellen är Google App Engine. 

Tjänsten låter kunden bygga och driva applikationer på Googles infrastruktur. Med tjänsten 

slipper apputvecklaren underliggande hårdvaran såsom servrarna. Betalningsmodellen för 

tjänsten kommer med två alternativ. Apputvecklare kan utan betalning nyttja datalagring 

och trafik om 1 GB. Med betalalternativet betalar kunden för det utrymme som används 

över gratisresurserna.
 34

 

 

                                                
29

 Mell & Grance (2011), a.a s. 2. 
30

 Microsoft Office, http://office.microsoft.com/sv-se/products/. 
31

 Google drive, https://www.google.com/intl/sv/drive/. 
32

 Mell & Grance (2011), a.a s. 2 f. 
33

  Bal (2012), Tax Implications of Cloud Computing - How Real Taxes Fit into Virtual Clouds, Bulletin for 

International Taxation, (Vol. 66), Nr 6, s. 335. 
34

 Google App Engine, https://cloud.google.com/appengine/docs. 
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IaaS-modellen innebär att kunden tillhandahålls grundläggande datorresurser, däribland 

nätverk och lagring, där kunden kan distribuera och köra sin mjukvara. Kunden har kontroll 

över operativsystemen och tillagda applikationer, men inte den underliggande 

molninfrastrukturen.
35

 Google Compute Engine är ett exempel på en molntjänst av IaaS-

modellen. Tjänsten låter kunderna köra virtuella maskiner på Googles infrastruktur.
 36

 

 

 

2.4 Distributionsmodeller 

 

Molntjänster brukar utöver uppdelningen med tjänstemodellerna separeras utifrån vilka 

som ges tillgång till ”molnet”, det vill säga den underliggande infrastrukturen. 

Molntjänsterna kan distribueras på privata moln, publika moln, gruppmoln, eller 

hybridmoln. Privata moln är enbart tillgängliga för en enskild organisation, som vanligtvist 

äger eller leasar infrastrukturen samt förvaltar och driver den.
37

 På ett publikt moln är 

infrastrukturen som molntjänsterna tillhandahålls tillgänglig för allmänheten. Moln-

infrastrukturen finns på plats hos leverantören.
38

 

 

Gruppmoln innebär att infrastrukturen är tillgänglig för en specifik grupp av konsumenter 

från organisationer som har gemensamma krav angående till exempel säkerhetsåtgärder och 

policys. Infrastrukturen kan ägas, förvaltas och drivas av mer än en av organisationerna i 

gruppen.
39

 Gruppmoln kan delas upp i publika gruppmoln och privata gruppmoln. Privata 

gruppmoln förekommer till exempel hos mindre organisationer som går ihop och delar sina 

resurser på ett privat moln, medan publika gruppmoln utgörs av molntjänståterförsäljare 

som samlar tjänster från olika molnleverantörer och säljer dem vidare.
40
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36
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Hybridmoln innebär att infrastrukturen utgörs av en sammanslagning av två eller fler 

distributionsmodeller. De förblir unika enheter men är sammanbundna av standardiserad 

eller patentskyddad teknologi som möjliggör för bärbarhet av data och applikationer.
41

 

Hybridmoln är ett sätt att tillhandahålla delar av resurserna men samtidigt behålla 

kontrollen över känslig information genom små lokala privata moln. Hybridmoln är inte en 

vanligt förekommande distributionsmodell.
42

 

 

 

3 Kategorisering av intäkter från molntjänster 

 

3.1 Tillämpliga fördelningsartiklar i OECD:s modellavtal 

 

Tillämpningen av skatteavtalens bestämmelser utgår från kommentarer för datorprogram. 

Beroende på omständigheterna i det specifika fallet kan molntjänster beröra frågan kring 

gränsdragningen mellan royalty, inkomster från rörelse, och tekniska tjänster. Det väcker 

även frågan kring gränsdragningen mellan leasing av utrustning och köp av tjänst i 

förhållandet till nyttjandet av serverutrymme. Eftersom många skatteavtal tillåter 

källbeskattning av royalty och av tekniska tjänster kan kategoriseringen avgöra hur 

beskattningsrätten fördelas och beroende på tolkningen av skatteavtalet leda till väsentliga 

skattekonsekvenser för företagen.  

 

Enligt kommentarerna till artikel 12 i OECD:s modellavtal kan intäkter från transaktioner 

av programvara, beroende på omständigheterna kring transaktionen, kategoriseras antingen 

som royalty enligt artikel 12, kapitalvinst enligt artikel 13, eller inkomst från rörelse enligt 

artikel 7 i OECD:s modellavtal. Transaktioner som omfattas av artikel 12 eller artikel 13 

omfattas i regel även av artikel 7. I det fallet ska artiklarna som behandlar royalty eller 

kapitalvinst tillämpas på transaktionen.
43
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Kommentarerna till artikel 12 har uppdaterats år 2000 och år 2003 i syfte att förtydliga hur 

rätten att nyttja dataprogram och liknande digitala tjänster ska behandlas enligt artikeln.
44

 

Av punkt 17.1 i kommentaren till OECD:s modellavtal framgår att det som i kommentaren 

sägs om betalningar för programvara även gäller vid transaktioner av andra digitala 

produkter. 

 

Enligt modellavtalet är det bara hemviststaten, ej beaktat möjligheten av existensen av fast 

driftställe, som får beskatta inkomst från rörelse enligt artikel 7 och inkomst från royalty 

enligt artikel 12.
45

 Under reservationerna till artikel 12 har flera länder uttryckt att de 

reserverar sig rätten att ta ut källskatt för royaltybetalningar.
46

 Flera länder ändrar 

utformningen av artikel 12 så att källstaten ges beskattningsrätt för royaltyinkomster.
47

  

 

Royalty definieras i artikel 12 paragraf 2 som alla slags betalningar som tas emot som 

ersättning för nyttjandet av, eller rätten att nyttja, upphovsrättskyddade litterära, konstärliga 

eller vetenskapliga verk, inklusive biografiska filmer, patenter, varumärken, designer eller 

modeller, ritningar, hemliga recept eller processer, eller för information om industriell, 

kommersiell, eller vetenskaplig erfarenhet. Royalty för programvara nämns inte 

uttryckligen i artikeltexten. I nästan alla av OECD:s medlemsstater omfattas dataprogram 

av upphovsrätt enligt intern lagstiftning.
48

 I paragraferna 12-17 i kommentarerna behandlas 

bedömningen av programvara som royalty, och var gränsen går mellan royalty och inkomst 

från rörelse samt royalty och inkomst från kapitalvinst.  

 

Av kommentarerna framgår att hur betalningar för programvara ska kategoriseras beror i 

huvudsak på räckvidden av de rättigheter avseende användning och utnyttjande som 

användaren förvärvaren i och med transaktionen.
49

 För att klassificeras som royalty måste 

                                                
44

 Paragraf 11-17 i History, kommentaren till artikel 12 i OECD:s modellavtal. 
45
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en transaktion innebära en överföring av rätt till ett upphovsrättskyddat verk och inte enbart 

utgör en programvara som innehåller en kopia av ett upphovsrättskyddat verk.
50

 

 

Om betalningen avser förvärv av delar av rätten för användning av datorprogram, som är av 

sådan natur att användningen hade inneburit ett intrång i upphovrätten om rättigheterna inte 

förvärvats, så utgör intäkten en royalty.
51

 Det innebär till exempel att licenser för att 

kopiera och sprida programvara som innehåller det upphovsrättskyddade dataprogrammet 

till allmänheten utgör royaltybetalningar. I vissa fall innehåller transaktionen en rätt att 

kopiera dataprogrammet, vilket kan vara nödvändighet för att kunna använda programmet. 

Även kopior för privat bruk kan dock vara skyddat under upphovsrätten för dataprogram 

enligt intern lagstiftning. Enligt svensk lag exkluderas dataprogram och digitala 

sammanställningar från rätten att framställa exemplar för privat bruk enligt 12 § Lag 

(1960:769) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Trots det ska förvärv 

av sådan rättighet inte betraktas som en royaltybetalning, ifall rätten enbart möjliggör för 

effektiv drift av programmet.
52

 Rätten att kopiera dataprogrammet ska i sådant fall inte 

betraktas i analysen av kategoriseringen för intäkten, och betalaningen ska istället 

behandlas som intäkt av rörelse under artikel 7. 

 

Royalty under artikel 12 i OECD:s modellavtal omfattar nyttjande av eller rätten att nyttja 

ett upphovsrättsskyddat verk. Vid transaktioner av alla rättigheter till ett 

upphovsrättsskyddat verk är således inte artikel 12 tillämplig.
53

 Transaktioner av alla 

rättigheter till en mjukvara kan istället behandlas under artikel 13 i OECD:s modellavtal 

som kapitalvinst. Artikel 13 bör dock inte ha någon generell tillämplighet på molnbaserade 

tjänster.
54

 Ett av de väsentliga karaktärsdragen för molntjänster och en del av dess 
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definition är att de är nätdistribuerade, vilket innebär att leverantören alltid bibehåller delar 

av rätten. 

 

 

3.2 Kategorisering av intäkter från separata molntjänster 

 

3.2.1 Tillgång till programvara utan nedladdning  

 

Som framgår av kapitel 3 är det, beroende på vilka rättigheter som inkluderas i förvärvet, 

möjligt att intäkter för programvara kategoriseras som royaltybetalningar under artikel 12 

OECD:s modellavtal. Den första förutsättningen för att intäkten ska behandlas som royalty 

är att det rör sig om ett upphovsrättskyddat verk. Inom EU gäller Europaparlamentets och 

Rådets direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för datorprogram 

(Datorprograms-direktivet). Enligt artikel 1 Datorprogramsdirektivet ska medlemsstaterna i 

enlighet med direktivet ge datorprogram upphovsrättsligt skydd som “litterära verk”. 

Datorprogram omfattas av svenska upphovsrättslagstiftningen enligt 1 § punkt 2 URL.  

 

I kommentaren till artikel 12 baseras bedömningen på att programvaran på något sätt 

överförs till förvärvaren. I punkt 14.1 anges att det inte påverkar bedömning huruvida 

överföringen av dataprogram sker via kopia på programmet på en diskett eller genom 

nedladdning av programmet till hårddisken. Vid tillhandahåll av dataprogram via 

molntjänst sker ingen slags överföring av programmet, det vill säga förvärvaren erhåller 

inte någon faktiskt kopia av programmet på sin hårdvara. Frågan är om det påverkar 

tillämpligheten av artikel 12 för molntjänster. 

 

Bal anser att det inte bör göra någon skillnad i skattebedömningen att dataprogrammet inte 

överförs till kunden. Bal stödjer sig på att det i punkt 14.1 i kommentaren till artikel 12 

OECD:s modellavtal anges att tillvägagångssättet för överföringen inte är relevant för 

bedömningen. Anledningen till att en leverans av överföring via molntjänst inte inkluderas i 
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exemplen spekuleras bero på att molntjänster inte utgjorde “mainstream technology” när de 

relevanta avsnitten i kommentarerna lades till.
 55

 

 

Det uttrycks klart och tydligt i punkt 14.1 i kommentaren till artikel 12 att metoden för 

överföringen av dataprogram inte är relevant. Oklarheten angående tillhandahåll via 

molntjänster är att förvärvaren betalar för att nyttja programvara, men det sker ingen 

överföring av dataprogram den till förvärvaren. Programvaran kan nyttjas av förvärvaren, 

men drivs från leverantörens IT-infrastruktur. Till skillnad från vid nedladdning erhåller 

förvärvaren ingen kopia av programvaran. Svaret blir enligt min mening därför inte 

tydligare av punkt 14.1, eftersom den specifikt refererar till överföringen.  

 

Heinsen och Voss kommer fram till att överföringen inte bör påverka bedömningen utifrån 

en behandling av de olika krav på transaktionen som framkommer av artikel 12.
56

 En 

transaktion ska behandlas som royalty enligt kommentaren till artikel 12 ifall betalningen 

avser ett förvärv av delar av rättigheterna till datorprogrammet, till exempel en rätt att 

sprida verket till allmänheten genom sin affärsverksamhet. Om transaktionen istället enbart 

innebär ett förvärv av rättigheter som är nödvändiga för att effektivt driva datorprogrammet 

ska transaktionen inte behandlas som royalty. Den här bedömningen bör inte påverkas av 

om datorprogrammet överförs till förvärvaren eller tillgängliggörs via leverantören IT-

infrastruktur, eftersom det relevanta i frågan är räckvidden av de rättigheter som förvärvas 

med transaktionen. Den här tolkningen kan sedan stödjas med uttrycket i punkt 14.1 om 

metodens irrelevans. 

 

Den huvudsakliga bedömningen för huruvida ett tillhandahål av programvaran via 

molntjänst utgör royalty utgår således i räckvidden av de rättigheter som erhålls i och med 

transaktionen. Det bör beaktas att molntjänstleverantör inte alltid är den som utvecklat 

programvaran. Även i fall där transaktionen mellan molntjänstleverantören och den 

slutgiltiga konsumenten inte konstituerar en royalty, kan artikel 12 i modellavtalet 
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fortfarande aktualiseras för transaktionen mellan molntjänstleverantören och 

programutvecklaren. 

 

Av kommentaren till artikel 12 framgår att en skiljelinje måste dras mellan förvärv av delar 

av rättigheterna till ett datorprogram och förvärv av fullständiga rättigheter.
57

 I situation av 

det senare slaget bör kapitalvinst enligt artikel 13 aktualiseras istället för royalty enligt 

artikel 12. Molntjänster av SaaS-modellen brukar erbjudas i standardiserad form. Till 

definitionen tillhandahålls tjänsten genom nätdistribution, varför det inte är troligt med 

situationer där artikel 13 aktualiseras. I det fall en molntjänstleverantör tillhandahåller 

skräddarsydd programvara som anpassats för ett visst företags affärsmodell kan det frågas 

ifall transaktioner innebär ett förvärv av fullständiga rättigheter. För att fortfarande 

definieras som en molntjänst kommer applikationerna fortfarande drivas på leverantörens 

infrastruktur. Ett sätt att se på det är att leverantören utöver tillhandahållet av programvaran 

tillhandahåller en molntjänst av IaaS-modell. Huruvida en transaktion kan betraktas enligt 

ett sådant synsätt torde avgöras av kundens möjlighet att använda programvaran utan 

leverantörens infrastruktur. I och med att ingen fysisk överföring sker behåller leverantören 

den tekniska kontrollen över programvaran. Definitionen och karaktärsdragen av 

molntjänster innebär att konsumenten i olika grad alltid är beroende av stöd från 

leverantörens IT-kapacitet för att använda och driva programmen (se kap. 2). Kunden 

kommer inte förvärva den fullständiga tekniska kontrollen över programvaran som behövs 

för att kunna driva den självständigt. Kunden bör därför inte anses förvärva fullständiga 

rättigheter till programmet och bör inte kunna kategoriseras som kapitalvinst enligt artikel 

13. 

 

 

3.2.2 Tillgång till information i elektroniska databaser och kataloger via molnet 

 

Bedömningen av tillgång till elektroniska databaser via molntjänster skiljer sig inte direkt 

från bedömningen av dataprogram. Skillnaden ligger i att elektroniska databaser eller 

                                                
57
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kataloger inte brukar omfattas av samma upphovsrättsliga skydd som datorprogram. Om 

sammanställningen i en elektronisk databas inte omfattas av upphovsrätt ska transaktioner 

rörande databasen kategoriseras som intäkt från rörelse under artikel 7. 

 

Inom EU regleras skyddet för databaser under Europaparlamentets och Rådets direktiv 

96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser (Databasdirektivet). 

Direktivet ger ett speciellt immaterialrättsligt skydd för databaser, vilket skyddas som ett 

intellektuellt verk utan något särskilt krav på verkshöjd.
58

 En elektronisk databas ska enligt 

artikel 7 Databasdirektivet omfattas av skyddet för databaser under direktivet om det har 

krävts en betydande investering för att erhålla, verifiera och presentera innehållet. Det kan 

även omfattas av upphovsrättsskyddet ifall databasen har sådan originalitet i urvalet eller 

bearbetningen av innehållet. I Sverige omfattas elektroniska databaser som inte uppnår 

verkshöjd av det så kallade katalogskyddet i 49 § URL. Det ger framställaren av 

sammanställningen uteslutande rätt att framställa exemplar av arbetet och göra det 

tillgängligt för allmänheten. Digitala sammanställningar är, precis som dataprogram, 

exkluderade från rätten att framställa exemplar för privat bruk enligt 12 § URL. 

 

Bedömningen av om transaktionen ska behandlas som royalty är i övrigt densamma som 

för dataprogram. För att omfattas ska transaktionen ge användaren en rätt att utnyttja 

databasen, till exempel genom spridning till allmänheten. Om en användare enbart ger rätt 

att nyttja sammanställningen för sina egna affärsändamål kan ersättningen för tjänsten inte 

kategoriseras som royalty. I en bilaga till rapporten Tax treaty characterisation issues 

arising from e-commerce som utkom inför 2002 års uppdateringar av modellavtalet 

uttryckte tekniska rådgivningsgruppen att betalningar från transaktioner från 

tillgängliggörande av databaser generellt bör behandlas under artikel 7 som inkomst från 

rörelse.
59
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Enligt definitionen av royalty i artikel 12 omfattas betalningar för nyttjandet av 

upphovsrätten av ett litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk. I punkt 13.1 i 

kommentarerna till artikel 12 uppmärksammas att medan datorprogram generellt omfattas 

av upphovsrätt enligt medlemstaternas upphovsrättslagstiftning faller det inte naturligt 

under någon av kategorierna som literärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk. Det noteras 

att flera länder löser det problemet med att explicit kategorisera datorprogram som literära 

eller vetenskapliga verk. I Datorprogramsdirektivet uttrycks att EU:s medlemstater ska 

skydda datorprogram som literära verk.
60

 Om det inte uttryckligen anges i den interna 

lagstiftningen vad datorprogram ska kategoriseras som är rekommendationen enligt 

kommentaren att kategorisera datorprogram som vetenskapliga verk, eller när det inte är 

möjligt enligt intern lagstiftning att avvika från modellavtalets formulering och inkludera 

datorprogram i uppräkningen av royaltydefinitionen i skatteavtalet.
61

 I Databasdirektivet 

uttrycks skyddet för databaser som “intellektuella verk”
62

, och sådana databaser som enbart 

skyddas under katalogskyddet i 49 § URL kategoriseras inte uttrycklig som vetenskapliga 

eller litterära verk. Det föreligger därför en oklarhet i huruvida databaser omfattas av 

royaltydefinitionen i artikel 12, även när de erhåller något slag immaterialrättsligt skydd. I 

enlighet med rekommendationerna för datorprogram under punkt 13.1 i kommentaren till 

artikel 12 OECD:s modellavtal bör de kunna betraktas som vetenskapliga verk. 

 

Det bör uppmärksammas att karakteriseringen av betalningar för nyttjandet av innehållet i 

databaser varit en omtvistad fråga i vissa länder.
63

 I Indien har det till exempel förekommit 

motstridiga avgöranden angående behandlingen av intäkter för tillgång till databaser som 

royalty. Frågan har bland annat prövats i High Court of Karnataka i målet Wipro Ltd c. CIT 

(2011).
64

 Målet berör ett systemutvecklings företag med hemvist i Indien som utgett 

betalningar till ett amerikansk företag för tillgång till en teknisk databas. Domstolen 

konstaterar att överföringen inte innebär en överföring av upphovsrätten till databasen, men 
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att ett nyttjande av upphovsrätten i databasen utan det amerikanska företaget medgivande 

hade inneburit en kränkning av dess upphovsrätt. Domstolen avgör att betalningen därför 

ska behandlas som royalty under det aktuella skatteavtalet.  

 

En slutsats som kan dras av fallen är att Indien utgår från en väldigt omfattande tolkning av 

royalty.
65

 Av EYs redogörelse av de generella trenderna kring beskattning av molntjänster i 

2013-2014 Worldwide Cloud Computing Tax Guide konstateras det att vissa delar av 

världen generellt har en mer betungande källbeskattning avseende molntjänster än vad 

europeiska länder har.
66

 Det kan tänkas att länder med högre teknik/IT-import kommer göra 

en bredare tolkning av royaltybegreppet för att kunna ta ut källskatt för transaktionerna. De 

länder vars skatteavtal generellt tillåter källbeskattning under artikel 12 i OECD:s modell-

avtal tenderar att göra en mer extensiv tolkning kring royaltybegreppet.
67

 

 

 

3.2.3  Datalagring 

 

En av de vanligare molntjänsterna är “molnlagring”, det vill säga att kunden betalar för 

(eller i vissa erbjuds gratis) en viss mängd lagringsutrymme på molnleverantörens 

infrastruktur. Det är en molntjänst som ofta tillhandahålls tillsammans med andra tjänster. 

 

Molnlagring omfattas inte av artikel 12 OECD:s modellavtal i dess nuvarande form. Det 

förekommer ingen transaktion av rättigheter till ett upphovsrättsskyddat verk. Inkomster 

från tillhandahåll av molntjänster i form av datalagring bör därför generellt behandlas som 

intäkter från rörelse under artikel 7 OECD:s modellavtal. 

 

En sak som bör behandlas gällande molnlagring är huruvida det ska ses som ett köp av 

tjänst, eller om det bör betraktas som leasing av leverantörens hårdvara. I nuvarande 
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utformning behandlas leasingavgifter under artikel 7 OECD:s modellavtal, men i tidigare 

lydelser av modellavtalet har begreppet royalty under artikel 12 OECD:s modellavtal även 

omfattat rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning. De flesta av 

Sveriges äldre skatteavtal har utformats efter den tidigare lydelsen av artikel 12 och 

inkluderar därför leasingavgifter som royalty. 

 

Det som talar emot att molntjänsten ska behandlas som leasing istället för köp av tjänst är 

att det som regel inte går att lokalisera datalagring och datatrafik till en specifik server. Ett 

av karaktärsdragen för molntjänster är att de är flexibla och anpassningsbara för 

resurskraven (se avsnitt 2.1). För att undvika överbelastning och säkerhetsställa elasticiteten 

sprids datalagringen och medföljande datatrafik ut över flera olika servrar. Kunder som 

efterfrågar molntjänster i form av datalagring har oftast inget intresse av den exakta 

placeringen för infrastrukturen, utan är bara intresserad av utrymmet i det virtuella 

datacentret. Även om det på kundens begäran går att lokalisera tjänsten till ett specifikt 

datacenter är det besvärligt att betrakta det som att kunden hyr delar av den underliggande 

infrastrukturen. Leverantören behåller hela tiden kontrollen över datacentret och är ansvarig 

för underhållet av utrustningen. För att garantera säkerheten i lagringen brukar innehållet 

kopieras och lagras på andra servrar. Det innebär att även om lagringen kan lokaliseras till 

ett visst datacenter kan det inte lokaliseras till en specifik server. 

 

 

3.2.4 Supporttjänster 

 

Supporttjänster eller underhållstjänster är tjänster som erbjuds tillsammans med andra 

molntjänster som tillexempel support för dataprogram. Separat utgör de ingen molntjänst.
68

 

De utmaningar som underhållstjänster medför vid kategoriseringen består i behandlingen av 

blandade kontrakt (se avsnitt 3.3), och i avgörandet om de ska behandlas som inkomst från 

rörelse under artikel 7 eller som “tekniska tjänster”.   
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Tekniska tjänster har ingen egen artikel under modellavtalet. I kommentaren till artikel 12 

klargörs skillnaden mellan “know-how” och tekniska supporttjänster. Know-how omfattas 

av royaltydefinitionen och utgörs av en överföring av expertinformation baserad på tidigare 

erfarenheter. Punkt 11.4 i kommentarerna till artikel 12 anger specifikt att betalningar för 

teknisk assistans inte klassificeras som know-how, och därför ska behandlas som inkomst 

av rörelse under artikel 7.  

 

Många länder avviker dock från modellavtalets utformning och inkluderar tekniska tjänster 

under artikel 12. Det kan därför, beroende på det specifika skatteavtalet, bli aktuellt att 

behandla intäkten för tjänsten som royalty. 

 

 

3.3 Behandling av blandade kontrakt  

 

Ett problem med kategoriseringen av molntjänster är att det ofta rör sig om en rad olika 

tjänster som kan säljas tillsammans under ett avtal. Det är för sådana avtal viktigt att avgöra 

huruvida betalningen för tjänsterna ska behandlas tillsammans eller separat. Om en del av 

betalningen avser en tjänst som omfattas av en artikel som enligt aktuellt skatteavtal får 

källbeskattas, kan frågan om kontraktet ska behandlas som en enhet eller som separat 

tjänster resultera i stora skattemässiga konsekvenser för företaget som levererar tjänsterna.  

 

I kommentarerna till artikel 12 i OECD:s modellavtal berörs situationen om betalningar för 

dataprogramvara under blandade kontrakt. I punkt 17 i kommentaren till artikel 12 anges att 

när det är nödvändigt ska den totala betalning under ett avtal brytas ner baserat på uppgifter 

från avtalet eller genom en rimlig fördelning där det på varje del behandlas utifrån den mest 

lämpliga artikeln. Punkten hänvisar tillbaka till punkt 11, där det anges en metod för 

behandling av blandade avtal. I punkt 11.6 anges att som huvudregel är den mest lämpade 

metoden för blandade avtal att dela upp den totala betalningen och tillämpa den mest 

lämpliga beskattningen för varje del av betalningen separat. Vidare anges att 

uppdelningsmetoden ska anses som den mest lämpliga metoden såvida inte en del av 
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avtalet framstår som det huvudsakliga syftet med avtalet, och de övriga delarna är av 

underordnad och i stort sett oviktig karaktär. I sådant fall bör hela inkomsten behandlas 

som en enhet och beskattas så som anses lämpligt utifrån den huvudsakliga delen av 

avtalet. Principen för behandlingen av blandade kontrakt utgår från att transaktioner som 

ses som en enskild ekonomisk enhet även skattemässigt ska behandlas så.
69

 

 

I praktiken är det inte enkelt att avgöra huruvida en del av kontrakten ska ses som 

huvuddelen av kontrakten, eller om alla delar bör behandlas separat. Avtal angående 

molntjänster kan ofta omfatta en rad olika tjänster som säljs som fullständiga paket. Ett 

exempel på ett blandat kontrakt är när kunden tillhandahålls en e-mail tjänst där kunden 

dels ges tillgång till en webbaserad applikation för att redigera och skicka e-mail, samt 

lagringsutrymme för filerna. I ett sådant avtal är det svårt att se att en del av tjänsterna ska 

ses som den huvudsakliga. För att tjänsten ska kunna användas är båda delarna nödvändiga. 

I de generella slutsatser EY drar i 2013-2014 Worldwide Cloud Computing Tax Guide, 

utifrån deras undersökning av beskattningen av molntjänster i 102 olika länder, anges det 

att det ofta är oklart hur blandade betalningar behandlas.
70

 I punkt 17 i kommentaren till 

artikel 12 i OECD:s modellavtal används som exempel för ett blandat avtal när hårdvara 

säljs tillsammans med förinstallerade dataprogram och rätten att använda mjukvaran.  

 

Behandlingen av molntjänster med blandade kontrakt bör bli annorlunda beroende på om 

ett kontrakt enbart omfattar olika tjänster som kan utnyttjas och användas separat, eller om 

leverantören tillhandahåller flera tjänster som alla är nödvändiga för att kunna nyttja 

tjänsten.
71

 Som anges i avsnitt 2.3 separeras de olika tjänstemodellerna utifrån vilken 

kontroll konsumenten har över de grundläggande dataresurserna. Det innebär att vid 

tillhandahåll av tjänster av SaaS-modellen betalar kunden samtidigt för tjänster som separat 

hade behandlats som IaaS-tjänster. Tillhandahåll av SaaS-tjänster är beroende av 

utnyttjandet av molntjänstleverantörens hårdvaruresurser. Kunden kan inte nyttja SaaS-
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tjänsten separat. I det fallet bör tjänsterna behandlas som en enhet, med konsekvensen att 

den artikel i skatteavtalet som är tillämplig för betalningen av SaaS-tjänsten tillämpas även 

på övriga delar.  

 

Den största utmaningen med intäkter från blandade kontrakt är att utröna vilken del av 

kontraktet som bör ses som den huvudsakliga.
72

 Även i situationer där betalningen inte bör 

separeras eftersom tjänsterna i sin natur är beroende av varandra för att kunna nyttja 

tjänsten i avsedd form uppkommer svårigheter att avgöra vilken del som utgör den 

huvudsakliga. I situationer som ovan är det tänkbart att flertalet SaaS-tjänster tillhandahålls 

inom ramen för kontraktet.  

 

En faktor som inte bör avgöra, men som kan ge vägledning till behandlingen av en blandad 

betalning, är formuleringen i kontraktet. I de fall olika tjänster anges separat i kontraktet 

bör de även skattemässigt behandlas som separata tjänster.
73

 

 

 

4 Skattemässiga utmaningar kring kategoriseringen av 

molntjänster  

 

Vad som framgår av analysen i kapitel 3 är enligt mening att det finns två olika 

skattemässiga utmaningen kring kategoriseringen av molntjänster. För det första innebär 

oklarheten kring tolkningen av modellavtalet för kategoriseringen för olika molntjänster en 

risk för ojämn tillämpning av skatteavtalen. Länder vars skatteavtal inkluderar 

källbeskattning för royalty tenderar att göra en mer extensiv tolkning av royaltybegreppet
74

, 

exempelvis som berörs i avsnitt 3.2 vid tillgång till elektroniska databaser. I EY:s 2013-

2014 Worldwide Cloud Computing Tax Guide konstateras att kategoriseringen av 

intäkterna är avgörande för tillämpningen av källskatt. Bedömningen av inkomsterna görs 
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inte utifrån enhetlig metod. Vissa länder applicerar en väldigt formalistisk tolkning på 

betalningarna, medan andra länder lägger större vikt vid innehållet.
75

 

 

För det andra finns en allmän koppling till problemet med en orättvis skattefördelning till 

följd av att företag kan bedriva stora delar av sina verksamheter i ett land utan att bli 

beskattningsskyldig där. Vid tillämpning av skatteavtal som följer OECD:s modellavtal 

krävs att företaget anses ha etablerat ett fast driftställe i landet för att intäkterna ska 

källbeskattas där, oavsett om de kategoriseras som royalty under artikel 12 eller som 

inkomst från rörelse under artikel 7 (se avsnitt 3.1). Även i de fall skatteavtalen tillåter 

källbeskattning under artikel 12 framgår av analysen i kapitel 3 att molntjänster i huvudsak 

inte kommer kategoriseras under artikel 12.  

 

Den 19 juli 2013 presenterades OECD en handlingsplan för att hindra vinstförflyttningar 

och erosion av medlemsstaternas skattebaser (BEPS).
76

 I handlingsplanen anges femton 

åtgärder som OECD under 2014 eller 2015 ska vidta i arbetet mot BEPS. Den första 

åtgärden anger att OECD ska identifiera de huvudsakliga svårigheterna som den digitala 

ekonomin innebär för tillämpningen av befintliga internationella skatteregler, och utveckla 

alternativ för att ta itu med dessa svårigheter. Den 16 september 2014 publicerade OECD 

ett antal rapporter i enlighet med handlingsplanen, däribland en rapport avseende 

skattemässiga utmaningar i den digitala ekonomin.
77

 I rapporten anges tidigt hur de flesta 

av de skattemässiga utmaningarna i den digitala ekonomin egentligen inte är problem som 

kan hänföras enbart till ”den digitala ekonomin”, eftersom den digitala ekonomin inte anses 

kunna särskiljas från den resterande ekonomin. Rapporten fokuserar sedan på de delar som 

antingen är väldigt specifika för den digitala ekonomin eller som i större utsträckning kan 

utnyttjas på grund av digital handel eller specifika företagsmodeller.  
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En av de skattemässiga utmaningar som uppkommit som ett resultat av den digitala 

ekonomin som berörs i rapporten är det som behandlas i det här arbetet, det vill säga 

kategoriseringen av intäkter från molntjänster. Arbetsgruppen uppmärksammar det som 

behandlats i kapitel 3 avseende oklarheten kring huruvida intäkter från olika molntjänster 

ska behandlas som royaltybetalningar eller intäkter från rörelse, speciellt i skatteavtal som 

inkluderar rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning under 

royaltybestämmelsen. Arbetsgruppen berör även att det kan förekomma oklarheter kring 

molntjänster i de fall skatteavtalet innehåller en egen artikel för tekniska tjänster eller när 

tekniska tjänster är inkluderat under royaltybestämmelsen. Det anses även oklart huruvida 

betalningarna ska behandlas som köp av tjänster eller som leasing av utrymme på 

molnleverantörens server (se avsnitt 3.3).
78

 .  

 

I rapporten om de skattemässiga utmaningarna i den digitala ekonomin anges att frågan om 

kategoriseringen ska ses i ett större sammanhang om fördelningen av beskattningsrätten. 

Frågan om hur intäkter från molntjänster ska kategoriseras är starkt sammankopplat med 

problematiken kring definitionen av fast driftställe, eftersom det kan avgöra huruvida ett 

land får ta ut källskatt på inkomsten eller ej. Det kan resultera i en snedvridning av 

beskattningsrätten om nya affärsmodeller, så som molntjänstleverantörer, kan interagera i 

stor skala med kunder i ett land och generera företagsvinster utan den fysiska närvaron som 

krävs för etablerandet av fast driftställe. Ifall det tydligt går att fastställa att ett fast 

driftställe etableras kommer intäkten att källbeskattas oaktat om intäkten kategoriseras 

under artikel 7 eller artikel 12. På samma sätt blir problemet kring etablerandet av fast 

driftställe mindre intressant ifall det redan till följd av kategoriseringen är möjligt att 

källbeskatta intäkten.
79

  

 

Vad avser oklarheter kring kategoriseringen av intäkter från tillhandahåll av molntjänster, 

som riskerar att resultera i en ojämn tillämpning av skatteavtalen, anses att det behövs göras 
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ett förtydligande kring tillämpningen av befintliga regler avseende nya affärsmodeller, till 

exempel vid tillhandahåll av molntjänster.
80

 En av de nästkommande steg som presenteras i 

rapportens slutsatser är att en arbetsgrupp ska ges uppgiften att tillsammans de länder som 

deltar i BEPS-projektet förtydliga kategoriseringen under nuvarande skatteavtals-

bestämmelser för vissa molntjänstbetalningar (inklusive betalning för IaaS, SaaS, och PaaS 

transaktioner).
81

  

 

En historsk jämförelse kan här göras till den rapporten Tax treaty charecterisation issiues 

arising from e-commerce  från 2003, efter att arbetsgruppen getts i uppgift att utreda 

kategoriseringen av olika typer av e-handel under skatteavtalen och ge råd för nödvändiga 

förtydliganden i kommentaren. Rapporten utgavs tillsammans med förslag till förändringar 

i kommentaren till OECD:s modellavtal och en lista över olika typer av elektroniska 

tjänster och produkter med arbetsgruppsgruppens synpunkter på hur var och en bör 

kategoriseras.
82

 Det kan spekuleras att det är något liknande som kommer presenteras för 

betalningar hänförliga till molntjänster.  

 

Även om det förtydligas hur betalningar för olika typer av molntjänster bör kategoriseras 

under nuvarande skatteavtalsbestämmelser återstår problematiken avseende snedvridningen 

av beskattningsrätten. Vad avser den andra skattemässiga utmaningen konstateras av 

arbetsgruppen att det finns ett antal lösningar. Ett alternativ är att artikel 5 i OECD:s 

modellavtal modifieras så att verksamheter som idag faller utanför definitionen av fast 

driftställe inkluderas. De verksamheter som idag kan generera företagsvinster i ett land men 

saknar en fysisk i närvaro i landet skulle med en ändring av definition för fast driftställe 

kunna beskattas i det landet. Ett annat alternativ för att omfördela beskattningsrätten vore 

att etablera en ny inkomsttyp för digitala tjänster, för vilka källbeskattning tillåts.
83

 I 
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slutsatsen anges att näste steg är att utvidga arbetet inom åtgärd 6 i BEPS-handlingsplanen 

om förhindrandet av artificiellt undvikande av fast driftställe status. Det ska inkludera 

utredning kring huruvida sådana aktiviteter som innan setts som assisterande eller 

förberedande bör nekas undantag från status som fast driftställe eftersom de utgör 

huvudkomponenter i verksamheten, och ett godkännande av undantaget skulle skapa 

BEPS-problem.
84

  

 

 

5 Avslutande kommentarer 

 

Begreppet molntjänster omfattar tjänster av flera olika slag. Molntjänster karaktäriseras i 

allmänhet av flexibilitet, som framkommer av lättillgängligheten av nätdistributionen och 

anpassningen av resursfördelningen efter behov. Kategoriseringen av intäkter av 

molntjänster anses utgöra en av de väsentliga skattemässiga utmaningar som uppstått i den 

digitala ekonomin. Antalet verksamheter kring molntjänster spås fortsätta växa till följd av 

dess fördelar, vilket gör frågan kring fördelningen av beskattningsrätten för intäkter 

hänförliga till molntjänster fortsatt viktig. 

 

Syftet med uppsatsen har varit att analysera hur intäkter hänförliga till tillhandahåll av olika 

former av molntjänster kan kategoriseras under OECD:s modellavtal, och vilka faktorer 

som bidrar till oklarheter för kategoriseringen av intäkter från molntjänster. 

 

Molntjänster behandlas inte direkt någonstans i modellavtalet eller i dess kommentarer. 

Den uppdatering som gjordes 2002 i kommentaren till artikel 12 avseende behandling av 

intäkter för datorprogram gjordes innan det var kommersiellt vanligt med verksamheter 

baserade på tillhandahåll av molntjänster. För bedömningen av molntjänster ligger 

svårigheterna i kategoriseringen i vilka likheter som kan dras till behandlingen av 

datorprogram så som det uttrycks i kommentaren till artikel 12, samt hur betalningar som 

                                                
84

 OECD (2014), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, OECD/G20 Base Erosion and 

Profit Shifting Project, s. 159. 



36 
 

avser flera olika typer av tjänster ska behandlas. Det går inte att ge ett absolut svar för hur 

intäkter från olika molntjänster ska behandlas enligt modellavtalet. Kategoriseringen beror i 

huvudsak på specifika förhållanden i varje enskilt fall. Olika former av molntjänster 

behandlas olika, och även en viss typ av molntjänst är beroende av specifikationerna i det 

kontrakträttsliga förhållandet för att kunna besvara hur intäkterna bör kategoriseras. Detta 

är inget som är specifikt för molntjänster. Det framgår av kommentaren till artikel 12 att de 

specifika kontraktsbestämmelserna har en avgörande betydelse av om royaltyartikeln är 

tillämplig eller ej.  

 

Betalningar för de flesta former av molntjänster bör hanteras under artikel 7 som intäkter 

för rörelse ifall det aktuella skatteavtalet följer utformningen av OECD:s modellavtal. Ju 

mer skatteavtalet avviker från OECD:s modellavtal, desto svårare blir kategoriseringen. I 

de fall tekniska tjänster inte behandlas som inkomst från rörelse och leasingavgifter 

omfattas av royaltydefinitionen blir bedömningen svårare då fler faktorer måste beaktas. 

 

Vid bedömningen av kategorisering av intäkter är den mest avgörande frågan, i de fall det 

aktuella skatteavtalet följer utformningen av OECD:s modellavtal, vidden av de rättigheter 

som överförs i och med transaktionen. Det gäller både vid behandling av molntjänster av 

SaaS-modell och av IaaS-modell. Det är enbart i fall där delar av upphovsrätten överförs, 

utöver sådant förvärv som är nödvändigt för effektiv drift av tjänsten, som 

royaltybestämmelsen kan bli aktuell. I skatteavtal där betalningar för rätten att nyttja 

industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning omfattas av royaltybegreppet behöver 

frågan om leasing vid tillgängliggörande av IT-infrastruktur behandlas. Avgörande för 

gränsdragningen mellan köp av tjänst och leasing av utrustning är vilken kontroll 

förvärvaren har över utrustningen.  

 

Svårigheter kopplade till blandade kontrakt är inte speciellt för just molntjänster. Det är 

dock en fråga som troligtvist kommer att behöva behandlas vid kategorisering av intäkter 

från molntjänster. Huvudregeln för behandling av blandade betalningar är att de olika 

tjänsterna behandlas separat, såvida inte en del av avtalet bör anses utgöra den 
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huvudsakliga delen och övriga delar är oviktiga supporttjänster. En svårighet med 

molntjänster är att olika delar av tjänsten kan vara beroende av varandra för att tjänsten ska 

kunna nyttjas, samtidigt som ingen del av tjänsten naturligt förefaller utgöra den 

huvudsakliga delen. Situationen kan innebära problematiska avgörande ifall delarna separat 

skulle behandlas under olika artiklar i skatteavtalet. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att de mesta av otydligheterna kring kategoriseringen av 

molntjänster inte är specifika för molntjänster. Av den anledningen är det enligt min 

mening svårt att se att den utredning arbetsgruppen ska göra kring förtydliganden av 

kategoriseringen av molntjänstbetalningar kommer innebära att tillämpningen i framtiden 

blir klar och tydlig. Tillämpningen är beroende av de specifika avtalsförhållandena vilket 

innebär att tillägg i kommentaren inte kommer lösa alla de otydligheter som existerar. 

Förhoppningsvis kan det dock innebära en tydligare konsensus mellan länderna kring hur 

olika molntjänster generellt bör behandlas enligt nuvarande skatteavtalsbestämmelser. Det 

är viktigt att se kategoriseringen av molntjänster i ett större skattemässigt sammanhang. 

Molntjänster underlättar för verksamheter att tillhandahålla tjänster på en marknad utan 

någon fysisk närvaro där. Det är därför inte förvånansvärt att teknikimporterande länder 

tenderar att göra en bredare tolkning av royaltybegreppet för att således kunna beskatta 

intäkter som uppstått i landet, och som innan den digitala utvecklingen hade krävt att någon 

form av fysisk verksamhet bedrevs i landet. I de fall praxis kring begreppet kring 

exempelvis royalty tolkas olika av olika länders skattemyndigheter riskerar företagen att bli 

beskattade i flera länder samtidigt. Av den anledningen är det viktigt att på något sätt 

förhindra det som idag betraktas som en snedvridning av beskattningsrätten. En 

modifikation kring undantagen för etablerandet av fast driftställe är ett möjligt sätt att 

åtgärda problemet. Det måste beaktas att osäkerheter kring tolkningen av skatteavtalen 

avseende molntjänster riskerar att negativt påverka den digitala utvecklingen. Det råder en 

samstämmighet att flytten till molnet i grunden är något positivt. Det är därför viktigt att 

inte osäkerhet i skattetillämpningen hämmar de senaste årens utveckling. 
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