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1 OM	  CLOUD	  SWEDEN	  

Cloud	  Sweden	  är	  den	  naturliga,	  oberoende	  kontaktpunkten	  kring	  kompetensfrågor	  i	  molnet.	  Som	  sådan	  ska	  vi	  
främja	  utvecklingen	  för	  en	  säker	  resa	  mot	  molnet.	  Vi	  vill	  sätta	  Sverige	  i	  ledningen	  för	  utvecklingen	  och	  sprider	  
vår	  kompetens	  vidare	  i	  Europa	  och	  världen.	  
	  
Cloud	  Sweden	  arbetar	  för	  att	  ta	  fram	  kriterierna	  för	  en	  bra	  molntjänst.	  Vi	  gör	  det	  utifrån	  ett	  teknik-‐,	  juridik-‐,	  
avtals-‐,	  verksamhets-‐	  och	  säkerhetsperspektiv	  där	  slutkundens/-‐användarens	  intresse	  alltid	  ligger	  i	  fokus.	  

Vi	  använder	  oss	  av	  NIST:s1	  	  definition	  av	  molntjänster	  och	  vi	  samverkar	  med	  leverantörer	  för	  att	  öka	  den	  
generella	  förståelsen	  för	  kundens	  behov.	  

	  

Vi	  arbetar	  över	  alla	  kanaler	  för	  att	  skapa	  och	  tillgängliggöra	  kvalitativ	  information.	  Cloud	  Sweden	  är	  öppet	  för	  
alla	  att	  engagera	  sig	  i	  och	  allt	  som	  vi	  publicerar	  tas	  fram	  under	  en	  Creative	  Commons	  Licens	  3.02,	  Erkännande-‐
dela-‐lika.	  Det	  innebär	  att	  vi	  tillåter	  andra	  att	  –	  även	  kommersiellt	  -‐	  använda,	  sprida,	  modifiera	  och	  bygga	  vidare	  
och	  skapa	  nya	  verk	  baserade	  på	  vårt	  verk,	  så	  länge	  det	  anges	  att	  vi	  är	  upphovsmän.	  Nya	  verk	  som	  härrör	  ur	  
vårt	  får	  endast	  spridas	  under	  samma	  licensvillkor	  som	  det	  ursprungliga,	  ref	  Om	  Creative	  Commons	  licenser3.	  

	  

2 OM	  MOLNET	  OCH	  ARBETSPROCESSEN	  

Molnet	   fungerar	   som	   en	   abstraktion	   för	   något	   annat.	   Begreppet	   ”molnet”	   har	   sitt	   ursprung	   ifrån	   tidig	  
Internettid	   då	   vi	   ritade	   och	   abstraherade	   nätverket	   som	   ett	   “moln”.	   I	   början	   kretsade	   begreppet	   ”molnet”	  
kring	  nätverket	  och	  fungerade	  som	  en	  abstraktion	  av	  de	  tekniska	  protokoll	  man	  använde,	  senare	  blev	  ”molnet”	  
en	   abstraktion	   för	   de	   dokument	   och	   sidor	   man	   hämtade	   på	   Internet	   och	   idag	   börjar	   ”molnet”	   bli	   en	  
abstraktion	  för	  de	  servrar,	  applikationer,	  data	  och	  tjänster	  som	  finns	  över	  Internet.	  Vi	  hoppas	  detta	  dokument	  
kan	  bidra	  till	  att	  förstå	  denna	  abstraktion	  bättre.	  

Detta	  dokument	  är	  framtaget	  av	  Cloud	  Swedens	  arbetsgrupp	  för	  Juridik,	  som	  har	  följt	  det	  kvalitetssäkrings-‐
arbete	  och	  guidelines	  för	  dokumentation	  utgiven	  av	  Cloud	  Sweden.	  	  

Rekommenderat	  är	  att	  en	  granskningsgrupp	  bestående	  av	  3-‐5	  personer	  alltid	  får	  utgöra	  teamet	  som	  utför	  den	  
kollegiala	   granskningen.	   Personerna	   skall	   ha	   gott	   renommé,	   ha	   väsentlig	   kunskap	   om	   området	   och	   det	   bör	  
finnas	  en	  blandning	  av	  olika	  perspektiv	  i	  form	  av	  publik	  och	  privat	  sektor,	  akademi	  och	  gärna	  om	  möjligt	  olika	  
organisationsstorlek.	  

Kvalitetssäkringsgruppen	   utser,	   för	   varje	   dokument	   som	   skall	   granskas,	   en	   granskningsgrupp	   som	   när	  
granskningen	  är	  klar	  rapporterar	  tillbaka	  varvid	  kvalitetssäkringsgruppen	  tar	  beslut	  om	  dokumentet	  är	  godkänt	  
kräver	  mer	  arbete	  eller	  inte	  uppfyller	  kriterierna.	  	  

	  

1	  Recommendations	  of	  the	  National	  Institute	  of	  Standards	  and	  Technology,	  The	  NIST	  Definition	  of	  Cloud	  Computing,	  
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-‐145/SP800-‐145.pdf	  

2	  http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/	  

3	  http://www.creativecommons.se/om-‐cc/licenserna/	  
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2.1 MOLNET:	  EN	  5X3X4	  MODELL	  

Det	   finns	   flera	   olika	   sätt	   att	   definiera	   molnet	   och	   det	   är	   viktigt	   för	   Cloud	   Sweden	   att	   ha	   en	   koherent	  
beskrivning	  av	  vad	  molnet	  kan	  leverera	  för	  tjänster,	  hur	  dessa	  tjänster	  levereras	  samt	  vad	  som	  karaktäriserar	  
en	  molntjänst.	  För	  att	  beskriva	  detta	  så	  använder	  vi	  en	  5x3x2	  modell	  vilket	  innebär	  att	  vi	  använder	  fem	  olika	  
karaktäristika,	  tre	  olika	  leveransmodeller	  samt	  två	  olika	  installationsmodeller.	  

Fem	  väsentliga	  egenskaper	  hos	  molntjänster	  

1. Självbetjäning;	  Användare	  kan	  sätta	  upp	  och	  köra	  sina	  egna	  resurser	  och	  tjänster	  i	  molnet	  utan	  
mänsklig	  inblandning	  från	  leverantören.	  

2. Nätdistribuerad;	  tjänsterna	  levereras	  via	  ”nätet”	  genom	  standardprotokoll.	  

3. Gemensam	   resurspool;	  användaren	  hanterar	   inte	   sina	   resurser	   via	  dedikerad	  hårdvara	  utan	  arbetar	  
med	  en	  abstraktion	  av	  hårdvaran.	  

4. 	  Dynamisk	  kapacitet	  -‐	  upplevd	  oändlig	  resurs;	  från	  användarens	  perspektiv	  så	  kan	  man	  förutsätta	  att	  
resurserna	  är	  flexibla	  till	  den	  nivå	  man	  behöver.	  

5. Mätbar	  tjänst;	  betalning	  per	  resursanvändning.	  Användare	  kan	  förutsätta	  att	  kostnaderna	  för	  resurser	  
är	  linjära	  och	  inte	  kräver	  initiala	  eller	  plötsliga	  kapitalinvesteringar.	  

Tre	  leveranssätt	  av	  molnet	  

1. Software	  as	  a	  Service	  (SaaS);	  Leverans	  av	  färdiga	  eller	  konfigurerbara	  applikationer	  över	  Internet	  

2. Platform	  as	  a	  Service	  (PaaS);	  Applikationsplattformar	   i	  molnet	  för	  användare	  att	   installera	  sina	  egna	  
applikationer	  i.	  	  

3. Infrastructure	  as	  a	  Service	  (IaaS);	  IT-‐infrastrukturella	  tjänster	  i	  nätet	  som	  lagring,	  nätverk	  etc..	  

Fyra	  Installationssätt	  

1. Publikt	  moln;	  Molntjänsten	  ägs	  och	  hanteras	  av	  en	  tredje	  part	  som	  säljer	  resurser	  till	  flera	  kunder	  på	  
samma	  infrastruktur.	  

2. Bransch-‐	  /samägt	  moln;	  Molntjänsten	  levereras	  på	  en	  infrastruktur	  dedikerad	  åt	  kunder	  med	  en	  
gemensam	  kravbild.	  

3. Privat	  moln;	  Molntjänsten	  levereras	  på	  en	  infrastruktur	  dedikerad	  åt	  endast	  en	  användare	  och	  
hanteras	  av	  användaren	  själv	  eller	  av	  tredje	  part.	   	  

4. Hybrid	  moln;	  En	  sammansättning	  av	  två	  eller	  flera	  molntyper.	  
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3 3KVALITETSSÄKRINGENS	  GENOMGÅNGNA	  CHECKLISTA	  	  

	  

Checklista	  för	  dokumentation	  utgiven	  av	  Cloud	  Sweden	   Check	  

1. Har	  du	  definierat	  målgrupp	  för	  dokumentet?	  (Teknik,	  
Juridik/Säkerhet,	  etc.)	  	  

o	  

2. Ger	  dokumentet	  ett	  väsentligt	  och	  relevant	  bidrag	  till	  Cloud	  Sweden,	  
och	  passar	  det	  in	  i	  helheten?	  	  

o 

3. Är	  dokumentets	  innehåll	  rimligt	  och	  användbart?	   o 

4. Är	  språket	  precist	  och	  förenligt	  med	  5x3x2	  modellen?	   o	  

5. Är	  alla	  förkortningar	  förklarade?	   o	  

6. Är	  författarna	  av	  dokumentet	  namngivna?	   o	  

7. Är	  det	  klargjort	  vem	  författarna	  representerar?	   o	  

8. Är	  dokumentationen	  teknikneutral	  och	  leverantörsoberoende?	   o	  

9. Är	  svårighetsnivån	  dokumenterad?	   o	  

10. Har	  dokumentet	  en	  bra	  röd	  tråd,	  rätt	  nivå	  på	  texten	  (ej	  omotiverad	  
blandning	  av	  olika	  nivåer	  och	  perspektiv)	  så	  att	  det	  är	  lätt	  att	  läsa	  och	  
förstå?	  Används	  appendix	  eller	  bilagor	  för	  fördjupningar?	  

o 

11. Är	  källorna	  granskade?	  	   o	  

12. Är	  källorna	  lämpliga	  och	  trovärdiga?	   o 

13. Har	  gruppen	  bakom	  den	  kollegiala	  utvärderingen	  lämnat	  ett	  material?	   o 
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4 SKATTEASPEKTER	  VID	  FLYTTEN	  TILL	  MOLNET	  

4.1 AVDRAGSRÄTT	  OCH	  SKATTEPLIKT	  FÖR	  MOLNTJÄNSTER	  

4.1.1 INKOMSTSKATT	  

Kostnader	  för	  molntjänster	  är	  i	  regel	  avdragsgilla	  som	  en	  driftskostnad.	  För	  tillhandahållaren	  av	  molntjänster	  
är	  intäkter	  skattepliktiga.	  	  

I	  situationer	  där	  ett	  svenskt	  företag	  tillhandahåller	  molntjänster	  till	  utländska	  kunder	  bör	  bl.a.	  säkerställas	  att	  
det	  inte	  innehålls	  källskatt	  i	  den	  andra	  staten	  som	  inte	  kan	  avräknas	  mot	  svensk	  skatt.	  Detta	  bör	  dock	  typiskt	  
sett	  inte	  vara	  ett	  problem	  vid	  transaktioner	  inom	  EU.	  	  

4.1.2 MOMS	  	  

Allmänt	  

Tillhandahållande	  av	  molntjänster	  omfattas	  av	  moms	  i	  Sverige	  och	  EU	  samt	  i	  många	  andra	  länder.	  Vid	  
fakturering	  mellan	  svenska	  företag	  ska	  leverantören	  lägga	  moms	  på	  fakturan	  och	  den	  svenska	  momssatsen	  för	  
dessa	  tjänster	  är	  tjugofem	  procent.	  För	  kunder	  som	  är	  momspliktiga	  företag	  är	  momsen	  på	  molntjänsterna	  
normalt	  avdragsgill	  och	  innebär	  således	  ingen	  kostnad.	  För	  köpare	  med	  begränsad	  momsavdragsrätt	  blir	  
momsen	  helt	  eller	  delvis	  en	  kostnad	  vilket	  kan	  få	  betydelse	  vid	  upphandling	  av	  en	  molntjänst.	  	  

Köpare	  med	  begränsad	  momsavdragsrätt	  

Företag	  inom	  t.ex.	  vård,	  utbildning,	  finans	  och	  försäkring	  bedriver	  ofta	  särskilt	  momsbefriad	  verksamhet	  och	  
kan	  därför	  ha	  begränsad	  avdragsrätt	  för	  moms.	  Samma	  sak	  kan	  gälla	  för	  ideella	  föreningar	  och	  allmännyttiga	  
stiftelser.	  Momsen	  på	  inköp	  blir	  då	  helt	  eller	  delvis	  en	  kostnad	  för	  kunden.	  I	  dessa	  fall	  är	  det	  särskilt	  viktigt	  att	  
klargöra	  om	  avtalade	  ersättningar	  är	  inklusive	  eller	  exklusive	  moms.	  	  

Även	  vid	  investeringar	  tas	  moms	  ut	  på	  hela	  inköpsbeloppet.	  Den	  likviditetsmässiga	  fördelen	  med	  rörliga	  
kostnader	  är	  därför	  större	  för	  företag	  med	  begränsad	  momsavdragsrätt	  än	  för	  andra	  företag.	  	  

Om	  en	  övergång	  till	  molntjänster	  medför	  att	  arbete	  som	  tidigare	  utförts	  av	  anställda	  tillhandahålls	  av	  
leverantören	  av	  molntjänsten,	  t.ex.	  i	  fråga	  om	  support,	  så	  kan	  detta	  medföra	  en	  skattemässig	  fördyring.	  
Leverantören	  måste	  fakturera	  kunden	  för	  arbetet	  med	  moms.	  Sådan	  fakturering	  innebär	  en	  extra	  
momskostnad	  för	  ett	  företag	  som	  saknar	  full	  momsavdragsrätt	  jämfört	  med	  betalning	  av	  lön	  till	  egna	  anställda.	  

4.2 GRÄNSÖVERSKRIDANDE	  AFFÄRER	  

4.2.1 FAKTURERING	  OCH	  MOMS	  M.M.	  

Vid	  gränsöverskridande	  tillhandahållanden	  av	  molntjänster	  mellan	  företag	  gäller	  som	  huvudregel	  inom	  EU	  att	  
säljaren	  fakturerar	  utan	  moms.	  	  Köparen	  lägger	  istället	  själv	  på	  momsen	  i	  sin	  momsdeklaration	  (s.k.	  omvänd	  
beskattning).	  Om	  köparen	  inte	  är	  momsregistrerad	  och	  inte	  bedriver	  någon	  verksamhet,	  t.ex.	  ett	  rent	  
holdingbolag,	  så	  kan	  säljaren	  i	  vissa	  fall	  vara	  skyldig	  att	  ta	  ut	  moms	  även	  om	  köparen	  är	  etablerad	  i	  ett	  annat	  
land.	  Det	  kan	  även	  finnas	  länder	  inom	  EU	  som	  tillämpar	  andra	  undantag	  vilka	  innebär	  att	  leverantören	  måste	  
momsregistrera	  sig	  lokalt	  och	  deklarera	  lokal	  moms.	  
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Vid	  försäljning	  till	  länder	  utanför	  EU	  tas	  normalt	  ingen	  moms	  ut	  på	  fakturan.	  Däremot	  kan	  säljaren	  beroende	  
på	  lokala	  regler	  i	  vissa	  fall	  vara	  skyldig	  att	  momsregistrera	  sig	  lokalt	  och	  deklarera	  lokal	  moms.	  Många	  länder	  
tillämpar	  dock	  liknande	  omvänd	  beskattning	  som	  inom	  EU,	  och	  denna	  lösning	  rekommenderas	  i	  OECD:s	  utkast	  
till	  riktlinjer.	  Detta	  behöver	  dock	  leverantören	  kontrollera	  för	  varje	  land	  där	  han	  har	  kunder.	  

Vad	  som	  sagts	  ovan	  tar	  sikte	  på	  molntjänster	  avsedda	  i	  5X3X2	  modellen.	  Beträffande	  eventuella	  andra	  slags	  
tjänster	  med	  anknytning	  till	  molntjänster,	  t.ex.	  on-‐site	  support	  eller	  upplåtelse	  av	  fysiskt	  utrymme	  för	  servrar,	  
kan	  andra	  regler	  vara	  tillämpliga.	  

Det	  ovanstående	  utgår	  vidare	  från	  att	  leverantören	  inte	  anses	  ha	  en	  etablering	  i	  kundens	  land	  (jfr	  avsnitt	  4.2.2	  
nedan).	  Om	  så	  skulle	  vara	  fallet	  kan	  leverantören	  vara	  skyldig	  att	  momsregistrera	  sig	  i	  kundens	  land.	  

4.2.2 UPPKOMST	  AV	  FAST	  DRIFTSTÄLLE	  UTOMLANDS	  M.M.	  

För	  leverantörer	  som	  producerar	  och	  tillhandahåller	  tjänster	  internationellt	  kan	  frågor	  uppkomma	  om	  
skyldighet	  att	  betala	  inkomstskatt	  utomlands.	  Så	  kan	  till	  exempel	  vara	  fallet	  om	  företaget	  anses	  ha	  sådan	  
närvaro	  utomlands	  att	  det	  bedöms	  ha	  ett	  så	  kallat	  fast	  driftställe	  där.	  	  

Som	  huvudregel	  gäller	  att	  ett	  företag	  är	  skattskyldigt	  i	  sin	  hemviststat	  för	  alla	  intäkter	  globalt	  oavsett	  om	  vissa	  
intäkter	  kan	  anses	  vara	  hänförliga	  till	  ett	  fast	  driftställe	  utomlands.	  Om	  den	  andra	  staten	  beskattar	  intäkter	  
hänförliga	  till	  ett	  fast	  driftställe	  kan	  därmed	  skattskyldighet	  föreligga	  både	  i	  hemlandet	  och	  i	  det	  land	  där	  det	  
fast	  driftstället	  är	  beläget.	  Sådan	  dubbelbeskattningssituation	  kan	  dock	  i	  regel	  undvikas	  om	  det	  finns	  ett	  
dubbelbeskattningsavtal	  mellan	  berörda	  stater.	  Ett	  sådant	  innebär	  normalt	  att	  inkomstskatten	  i	  landet	  där	  det	  
fasta	  driftstället	  är	  beläget	  får	  avräknas	  från	  inkomstskatten	  i	  hemviststaten.	  

För	  att	  ett	  företag	  ska	  anses	  ha	  ett	  fast	  driftställe	  krävs	  bl.a.	  att	  det	  finns	  en	  stadigvarande	  plats	  i	  utlandet	  
varifrån	  bolagets	  verksamhet	  helt	  eller	  delvis	  bedrivs.	  De	  flesta	  länder	  tillämpar,	  liksom	  Sverige,	  OECD:s	  
definition	  av	  ett	  fast	  driftställe.	  Detta	  innebär	  att	  ett	  fast	  driftställe	  kan	  föreligga	  även	  om	  det	  inte	  finns	  ett	  
traditionellt	  kontor	  eller	  liknande	  arbetsplats	  i	  det	  aktuella	  landet.	  OECD	  har	  särskilt	  kommenterat	  frågan	  om	  
en	  server	  utomlands	  kan	  utgöra	  ett	  fast	  driftställe.	  För	  att	  så	  ska	  vara	  fallet	  krävs	  att	  det	  utländska	  företaget	  
kan	  disponera	  över	  den	  lokal	  där	  servern	  är	  placerad	  samt	  att	  det	  utländska	  företagets	  kärnverksamhet	  
bedrivs	  därifrån.	  Med	  kärnverksamhet	  avses	  en	  verksamhet	  som	  är	  av	  väsentlig	  betydelse	  för	  företagets	  
affärsverksamhet,	  t.ex.	  ledning	  av	  ett	  företag,	  försäljning,	  forskning	  och	  utveckling	  samt	  produktion.	  Om	  den	  
verksamhet	  som	  bedrivs	  från	  det	  fasta	  driftstället	  uteslutande	  är	  av	  förberedande	  eller	  biträdande	  art	  rör	  det	  
sig	  i	  regel	  inte	  om	  ett	  fast	  driftställe.	  	  

Mot	  bakgrund	  av	  denna	  definition	  kan	  utlandsnärvaro	  i	  form	  av	  serverhallar	  eller	  liknande	  i	  vissa	  fall	  anses	  som	  
ett	  fast	  driftställe	  för	  leverantören	  av	  molntjänster.	  Vid	  etablering	  av	  servrar	  utomlands	  för	  tillhandahållande	  
av	  molntjänster	  är	  det	  därför	  viktigt	  att	  kontrollera	  vilka	  effekter	  det	  kan	  få	  för	  inkomstbeskattningen.	  

Köparen	  av	  molnjänster	  som	  tillhandahålls	  från	  en	  server	  belägen	  i	  en	  annan	  stat	  bör	  dock	  inte	  kunna	  bli	  
skattskyldig	  i	  den	  andra	  staten.	  

Om	  en	  utländsk	  leverantör	  av	  molntjänster	  får	  betalning	  i	  form	  av	  licensavgifter	  och	  royalties	  från	  en	  kund	  i	  
Sverige	  kan	  leverantören	  i	  vissa	  fall	  beskattas	  för	  ett	  fiktivt	  fast	  driftställe	  i	  Sverige.	  Ur	  kundens	  synvinkel	  är	  det	  
därför	  av	  vikt	  att	  kontrollera	  om	  avtalet	  medför	  ett	  betalningsansvar	  för	  kunden	  för	  leverantörens	  skatt.	  	  	  

Som	  ovan	  framgått	  är	  frågan	  om	  beskattningsland	  för	  moms	  beroende	  av	  var	  parterna	  anses	  etablerade.	  
Denna	  fråga	  avgörs	  bl.a.	  utifrån	  vilka	  personella	  och	  tekniska	  resurser	  m.m.	  som	  köpare	  och	  säljare	  har	  i	  de	  
aktuella	  länderna.	  Bedömningen	  har	  vanligen	  stora	  likheter	  med	  den	  som	  görs	  avseende	  fast	  driftställe	  vid	  
inkomstbeskattningen.	  	  I	  vissa	  fall	  kan	  dock	  momsbedömningen	  bli	  en	  annan	  varför	  det	  är	  viktigt	  att	  
kontrollera	  momsfrågorna	  separat	  vid	  bedömningen	  av	  en	  utlandsnärvaro.	  	  	  
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4.3 SÄRSKILT	  OM	  UPPHANDLING	  FÖR	  KONCERNER	  ELLER	  ANDRA	  GRUPPER	  

4.3.1 ALLMÄNT	  

Molntjänster	  kan	  ibland	  upphandlas	  gemensamt	  för	  grupper	  av	  företag.	  	  Kunden	  kan	  t.ex.	  ha	  flera	  
koncernbolag,	  franchisetagare	  eller	  utlandsfilialer.	  Sådana	  gruppgemensamma	  upphandlingar	  kan	  göras	  
utifrån	  två	  huvudsakliga	  modeller.	  Det	  ena	  alternativet	  är	  att	  hela	  upphandlingen	  görs	  centralt	  av	  ett	  
moderbolag	  eller	  annan	  central	  enhet	  hos	  kunden.	  Kunden	  fördelar	  därefter	  ofta	  själv	  ut	  kostnaden	  på	  de	  olika	  
enheterna.	  Det	  andra	  alternativet	  är	  att	  det	  görs	  en	  ramupphandling	  och	  att	  sedan	  separata	  avrop	  eller	  
beställningar	  görs	  för	  de	  olika	  medlemmarna	  i	  kundens	  grupp.	  Det	  kan	  naturligtvis	  även	  förekomma	  
blandformer	  mellan	  den	  två.	  Vilken	  modell	  som	  väljs	  och	  hur	  den	  utformas	  kan	  i	  vissa	  fall	  få	  skattemässig	  
betydelse.	  	  

4.3.2 NATIONELL	  UPPHANDLING	  

Vid	  en	  upphandling	  för	  en	  svensk	  grupp	  är	  det	  skattemässigt	  vanligen	  av	  mindre	  betydelse	  hur	  upphandlingen	  
görs.	  Vid	  en	  central	  upphandling	  för	  gruppen	  kan	  det	  dock	  ibland	  krävas	  att	  köparen	  vidarefakturerar	  
kostnaderna	  till	  gruppmedlemmarna	  till	  marknadspris.	  Detta	  gäller	  t.ex.	  inom	  grupper	  med	  begränsad	  
koncernbidragsrätt	  eller	  företag	  med	  begränsat	  momsavdragsrätt.	  	  

4.3.3 INTERNATIONELL	  UPPHANDLING	  

Det	  kan	  även	  förekomma	  att	  köparen	  av	  en	  molntjänst	  vill	  nyttja	  tjänsten	  i	  flera	  länder.	  Kunden	  kan	  ha	  
koncernbolag,	  franchisetagare	  eller	  registrerade	  filialer	  i	  utlandet.	  Det	  kan	  även	  vara	  så	  att	  kunden	  har	  
anställda	  som	  arbetar	  i	  utlandet	  utan	  något	  egentligt	  kontor	  och	  utan	  filialregistrering.	  

I	  sådana	  situationer	  måste	  det	  avgöras	  vem	  som	  ska	  anses	  som	  köpare	  i	  skattehänseende.	  Denna	  fråga	  kan	  ha	  
betydelse	  bland	  annat	  för	  i	  vilket	  land	  som	  momsen	  ska	  tas	  ut	  samt	  för	  om	  det	  är	  köparen	  eller	  säljaren	  som	  
ska	  redovisa	  momsen	  (på	  faktura	  eller	  genom	  omvänd	  beskattning).	  Frågan	  kan	  också	  ha	  betydelse	  för	  
internprissättningen,	  med	  avseende	  på	  hur	  kostnaden	  ska	  allokeras	  mellan	  olika	  bolag	  och	  eventuella	  
källskatter	  på	  betalning	  mellan	  koncernföretagen.	  

Frågan	  om	  vem	  som	  skattemässigt	  är	  att	  anse	  som	  köpare	  avgörs	  normalt	  utifrån	  en	  helhetsbedömning	  av	  
parternas	  relation,	  men	  utformningen	  av	  avtal	  och	  fakturor	  tillmäts	  stor	  betydelse.	  Det	  är	  därför	  av	  
skattemässig	  vikt	  hur	  avtal	  och	  faktureringsrutiner	  läggs	  upp.	  	  

Om	  kunden	  upphandlar	  tjänsten	  uteslutande	  i	  ett	  centralt	  bolags	  namn	  ska	  leverantören	  som	  huvudregel	  
endast	  fakturera	  detta	  bolag	  även	  om	  tjänsten	  faktiskt	  ska	  nyttjas	  av	  andra	  enheter	  i	  andra	  länder.	  Denna	  
lösning	  innebär	  att	  kunden	  själv	  får	  utfördela	  kostnaderna	  inom	  sin	  grupp.	  Utfördelningsmodellen	  medför	  att	  
kunden	  ställs	  inför	  flera	  olika	  skattefrågor.	  Ur	  momshänseende	  likställs	  vidaredebitering	  av	  kostnader	  normalt	  
med	  inköp	  och	  återförsäljning	  av	  samma	  tjänst.	  Detta	  innebär	  i	  sin	  tur	  att	  det	  bolaget	  som	  vidaredebiterar	  
kostnader	  måste	  kontrollera	  att	  det	  inte	  är	  skyldigt	  att	  momsregistrera	  sig	  lokalt	  för	  tjänsteförsäljning.	  
Vidaredebiteringen	  innebär	  också	  normalt	  en	  skyldighet	  att	  ställa	  ut	  fakturor	  i	  enlighet	  med	  gällande	  
momsregler.	  Modellen	  med	  kostnadsutfördelning	  innebär	  således	  att	  kunden	  momsmässigt	  får	  ställning	  som	  
leverantör	  gentemot	  sin	  egen	  koncern	  eller	  grupp.	  Detta	  ställer	  krav	  på	  kunskap	  och	  rutiner	  avseende	  
internationell	  momshantering.	  

Vidaredebitering	  av	  kostnader	  omfattas	  även	  av	  inkomstskatterättsliga	  regler	  om	  internprissättning.	  Den	  som	  
vidaredebiterar	  behöver	  säkerställa	  att	  faktureringen	  sker	  mot	  marknadsmässig	  ersättning	  som	  motsvarar	  den	  
nytta	  mottagaren	  har	  av	  tjänsten	  och	  att	  det	  finns	  internprissättningsdokumentation	  som	  styrker	  detta.	  
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Även	  om	  kunden	  tillämpar	  central	  upphandling	  kan	  leverantören	  i	  momshänseende	  tvingas	  fakturera	  kundens	  
utlandsetablering	  under	  vissa	  förutsättningar.	  Så	  kan	  vara	  fallet	  om	  tjänsten,	  eller	  viss	  identifierbar	  deltjänst,	  
huvudsakligen	  nyttjas	  i	  en	  utlandsfilial	  eller	  liknande	  utlandsetablering	  till	  det	  bolag	  som	  upphandlat	  tjänsten.	  I	  
så	  fall	  ska	  kunden	  inte	  momsmässigt	  vidarefakturera	  kostnaden	  internt.	  	  Istället	  får	  leverantören	  fakturera	  
direkt	  till	  kundens	  filial	  för	  de	  tjänster	  som	  nyttjas	  där.	  

Som	  alternativ	  till	  att	  göra	  en	  central	  upphandling	  med	  vidarefakturering	  inom	  gruppen	  kan	  inköpen	  göras	  
direkt	  till	  de	  lokala	  utlandsenheterna.	  Detta	  torde	  normalt	  förutsätta	  att	  beställningar	  görs	  i	  respektive	  enhets	  
namn	  och	  att	  leverantören	  i	  fakturan	  anger	  de	  lokala	  enheterna	  som	  köpare.	  Normalt	  krävs	  också	  att	  
leverantören	  anger	  vilken	  tjänst	  eller	  del	  av	  tjänsten	  som	  tillhandahållits	  till	  just	  den	  enheten.	  

Om	  leverantören	  ska	  fakturera	  samtliga	  kundens	  utlandsenheter	  är	  det	  viktigt	  att	  leverantören	  har	  uppdaterad	  
och	  korrekt	  information	  för	  att	  kunna	  fakturera	  enheterna	  samt	  kunna	  specificera	  i	  fakturan	  vilken	  tjänst	  som	  
respektive	  enhet	  har	  erhållit.	  Det	  är	  även	  viktigt	  att	  leverantören	  uppdateras	  om	  eventuella	  förändringar	  hos	  
kunden	  som	  innebär	  förändringar	  avseende	  vilka	  enheter	  som	  köper	  tjänsten.	  	  

Även	  om	  inköpen	  görs	  direkt	  till	  de	  lokala	  enheterna	  är	  det	  ofta	  önskvärt	  att	  samma	  villkor	  ska	  gälla	  för	  hela	  
kundens	  koncern	  eller	  grupp.	  Det	  kan	  då	  upprättas	  ett	  centralt	  ramavtal	  som	  anger	  vilka	  villkor	  som	  ska	  
tillämpas	  vid	  de	  lokala	  inköpen.	  I	  ett	  sådant	  avtal	  bör	  det	  klart	  framgå	  vilken	  part	  som	  är	  köpare	  respektive	  
säljare.	  Oklarheter	  i	  detta	  hänseende	  kan	  leda	  till	  oklarhet	  i	  fråga	  om	  beskattningsland	  för	  moms	  och	  olika	  
länders	  skattemyndigheter	  kan	  tolka	  avtalen	  olika.	  

4.4 NÅGOT	  OM	  FÖRVARING	  AV	  RÄKENSKAPSINFORMATION	  

Om	  molnet	  används	  för	  förvaring	  av	  räkenskapskapsinformation	  måste	  bestämmelser	  i	  bokföringslagen	  
beaktas.	  	  

Dokument,	  mikroskrift	  och	  maskinläsbara	  medier	  som	  används	  för	  att	  bevara	  räkenskapsinformation	  ska	  
förvaras	  i	  Sverige.	  Vidare	  ska	  maskinutrustning	  och	  system	  som	  behövs	  för	  att	  presentera	  
räkenskapsinformationen	  hållas	  tillgängliga	  i	  Sverige.	  	  

Ett	  företag	  får	  dock	  förvara	  maskinläsbara	  medier	  och	  hålla	  maskinutrustning	  och	  system	  tillgängliga	  i	  ett	  
annat	  land	  inom	  EU	  om	  platsen	  för	  förvaring	  anmäls	  till	  Skatteverket.	  Detta	  även	  under	  förutsättning	  att	  
företaget	  på	  begäran	  av	  Skatteverket	  medger	  omedelbar	  elektronisk	  åtkomst	  till	  räkenskapsinformationen	  för	  
kontrolländamål	  under	  arkiveringstiden	  (7	  år),	  och	  att	  företaget	  genom	  omedelbar	  utskrift	  kan	  ta	  fram	  
räkenskapsinformationen	  i	  Sverige.	  

Undantaget	  för	  förvaring	  av	  räkenskapsinformation	  utomlands	  gäller	  även	  i	  förhållande	  till	  ett	  land	  utanför	  EU	  
med	  vilket	  det	  finns	  rättsliga	  instrument	  om	  ömsesidigt	  bistånd.	  
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