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Sammanfattning 

Mervärdesskatterättsligt särbehandlas omsättning av upphovsrätter genom tillämpning 

av en reducerad skattesats. I 7 kap. 1 § 3 st. 8-9 p. ML hänvisas direkt till upphovs-

rättslagen för bedömningen av förekomsten av en upphovsrättsligt skyddad prestation 

och rättighetens övergång. Föreligger en mervärdesskatterättslig omsättning av eko-

nomiska värden samtidigt med en upphovsrättsligt giltig upplåtelse eller överlåtelse av 

en upphovsrättsligt skyddad prestation ska omsättningen beskattas med en reducerad 

skattesats om sex procent.  

Uppsatsen utreder intrångsersättning enligt 54 § 1 st. URL i relation till det mervärdes-

skatterättsliga omsättningsbegreppet och den reducerade skattesatsen i 7 kap. 1 § 3 st. 8-

9 p. ML.  Ersättning enligt 54 § 1 st. URL ska erläggas då ett intrång i upphovsrätten 

kan konstateras. Ersättning ska alltid utgå oavsett god tro och även i fall där upphovs-

mannen, genom t.ex. positiva sidoeffekter, tjänat på intrånget. I doktrin har det därför 

uttalats att ersättningen inte utgör skadestånd, något som lagstiftaren uttryckligen klassi-

ficerat den att vara. Vid en granskning av ersättningens karaktär och syfte i relation till 

upphovsrättslagens regler för rättighetens övergång framgår att en upphovsrättsligt gil-

tig överlåtelse eller upplåtelse inte föreligger vid en transaktion som föranlett ersätt-

ningsskyldighet enligt 54 § 1 st. URL. Enligt 7 kap. 1 § 3st. 8-9 p. ML är detta en förut-

sättning för att transaktionen ska omfattas av den reducerade skattesatsen. I ett mervär-

desskatterättsligt perspektiv står det emellertid klart att ersättning enligt 54 § 1 st. URL 

är tänkt att spegla de förhållanden som hade gällt om parterna ingått avtal på förhand 

och att det finns ett ostridigt samband mellan ersättningens storlek och det faktiska nytt-

jandet av rättigheten. Således skulle ersättningen mervärdesskatterättsligt kunna jäm-

ställas med en upplåtelse av nyttjanderätt. För tillämpning av den reducerade skatte-



 

 

satsen i 7 kap. 1 § 3st. 8-9 p. ML är ett jämställande med upplåtelse ur mervärdes-

skatterättslig synpunkt emellertid inte tillräckligt. Mervärdesskattelagens ovillkorliga 

koppling till upphovsrättslagen i 7 kap. 1 § 3st. 8-9 p. ML medför att en upplåtelse ska 

prövas enligt upphovsrättslagens regler för rättighetens övergång. 

Den samlade slutsatsen av uppsatsens utredning är följaktligen att ersättning enligt 54 § 

1 st. URL kan omfattas av det mervärdesskatterättsliga omsättningsbegreppet. Mervär-

desskattelagens ovillkorliga koppling till upphovsrättslagen innebär emellertid att er-

sättningen inte kan omfattas av 7 kap. 1 § 3st. 8-9 p. ML och den reducerade skattesat-

sen om 6 procent. Ersättningen utbetalas till följd av ett intrång och avsaknaden av en 

uttrycklig överenskommelse hindrar en tillämpning av 7 kap. 1 § 3st. 8-9 p. ML.  
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Abstract 

VAT turnover of copyrights are subject to a reduced VAT-rate. In the Value added tax 

act (ML) the paragraph of 7 kap. 1 § 3 st.  8-9 p. ML refers directly to the Copyright act 

(URL) for the assessment of the existence of a copyright and, the sale or lease of such a 

right. If a taxable supply is at hand while, simultaneously, a legally valid lease or sale of 

a copyright can be established, the turnover is taxed at a reduced VAT-rate of six per-

cent. 

The thesis investigates intrusion compensation under Article 54 § 1 st. URL relative to 

the value added tax turnover concept and the reduced rate in 7 kap 1 § 3 st.  8-9 p. ML. 

Compensation according to Article 54 § 1 st. URL must be paid when an infringement 

of copyright is at hand. Compensation should always be paid regardless of good faith 

and even in cases where the holder of the right has earned revenue by e.g. spin-offs. In 

the legal literature, it has therefore been expressed that Article 54 § 1 st. URL does not 

constitute damages, something that the legislature explicitly has classified it to be.  

When reviewing the character and purpose of the compensation in relation to URL, and 

its rules for the transition of the right, it is clear that a valid transition does not exist in a 

transaction that has prompted compensation under Article 54 § 1 st. URL. According to 

7 kap. 1 § 3st. 8-9 p. ML, this is a prerequisite. For the transaction to be covered by the 

reduced VAT-rate, a valid transition, according to the general rules of the rights transi-

tion in URL, must be at hand. However, from a VAT-perspective, compensation under 

54 § 1 st. URL is meant to reflect the conditions that would have been if the concerned 

parties had reached an agreement in advance. There is an undisputed link between the 

remuneration and the actual use of the right. Thus, the compensation could be deemed 



 

 

equal to a lawful lease of copyright. For the purposes of the reduced tax rate in 7 kap. 1 

§ 3st. 8-9 p. ML, an equation of the compensation to a lawful lease of copyright is not 

sufficient. The provision is directly connected to URL and any transition of copyright 

must therefore be examined under the URL's rules for the transition of rights. 

The overall conclusion of this thesis is therefore that compensation under 54 § 1 st. 

URL may be subject to VAT. However, due to the unconditional connection to URL, 

the turnover cannot qualify for the reduced tax rate of six percent stipulated in 7 kap. 1 § 

3st. 8-9 p. ML. The compensation is paid as a result of an infringement of copyright and 

the absence of an explicit agreement prevents the application of the reduced tax rate in 7 

kap. 1 § 3st. 8-9 p. ML. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Upplåtelse och överlåtelse av upphovsrättsligt skyddade verk och prestationer omsätter i 

dagsläget stora belopp. Trots detta råder osäkerhet på en rad områden avseende den 

mervärdesskatterättsliga hanteringen av ersättningar som baseras på upphovsrätt.
1
 Osä-

kerheten härrör bland annat från två principiellt olikartade situationer. 

Dels har domstolarna haft svårigheter i att göra acceptabla avvägningar vid prövning av 

vad som omfattas av lagenliga upplåtelser och överlåtelser av upphovsrätt och den redu-

cerade skattesatsen om 6 procent i 7 kap. 1 § 3 st. 8-9 p. mervärdesskattelagen
2
. Mer-

värdesskattelagens ovillkorliga koppling till upphovsrättslagen
3
 gör att domstolarna 

många gånger har att avgöra svåra upphovsrättsliga frågeställningar samtidigt med de 

särskilda regler och principer som gäller inom mervärdesskatteområdet. Ny teknik och 

nya förutsättningar på det upphovsrättsliga området bidrar även till att lagstiftaren har 

svårt att hålla jämna steg med utvecklingen, och med tiden har den rättsliga regleringen 

kommit att bli alltmer svårtillgänglig.  

Dels har det i förarbeten och doktrin visat sig ligga särskilda svårigheter i att avgöra den 

rättsliga klassificeringen, och således även den beräkningsgrund som avgör storleken på 

det vederlag som ska utgå vid intrång i upphovsrätten enligt 54 § 1 st. URL.
4
 Ersätt-

ningsskyldighet vid upphovsrättsintrång är reglerad i upphovsrättslagen och erhåller 

därmed en särställning i förhållande till de generella reglerna för ersättning i ska-

deståndslagen
5
.
6
 Mervärdesskatterättsligt hanteras ersättningar som utdöms i form av 

skadestånd som att falla utanför mervärdesskattelagens tillämpningsområde. Detta då 

avsikten vid ersättningar av skadeståndskaraktär är att försätta den som lidit skada i 

                                                 
1
 Talle-Holmqvist, Tonell, Mervärdesskatt på upphovsrättsersättning – ett genuint problem, Skattenytt, 

2009, s. 34. 

2
 Mervärdesskattelag (1994:200), ML. 

3
 Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, URL. 

4
 Se avsnitt 4.2.2. 

5
 Skadeståndslag (1972:207), SkL. 

6
 Se avsnitt 4.3. 
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samma ställning som om skadan aldrig inträffat.
7
 Följaktligen utgör skadestånd inte er-

sättning för ömsesidigt utbyte av prestationer, och därmed inte omsättning i mervärdes-

skatterättslig mening. Omsättningsbegreppet och den mervärdesskatterättsliga hanter-

ingen av ersättningar som utbetalas till följd av intrång i upphovsrätten sätts dock på 

prov vad gäller så kallad skälig ersättning enligt 54 § 1st. URL. 

Enligt 54 § 1st. URL ska ersättning utgå i form av skäligt vederlag vid intrång i upp-

hovsrätten. Ersättning ska utgå oavsett om intrånget skett i god tro och även i fall där in-

trånget resulterat i en vinst för bäraren av rättigheten. För ersättning finns således inget 

krav på ekonomisk skada, något som ter sig tämligen unikt i frågor gällande skadestånd. 

Ersättningens storlek ska vidare motsvara den marknadsmässiga licensersättningen som 

borde ha utgått eller beräknas mot bakgrund av intrångsgörarens vinst. Paragrafens syfte 

är således inte att ge ersättning för direkta skador, så som kompensation för t.ex. faktis-

ka och skäliga merutgifter som den skadedrabbade parten orsakats. Inte heller är para-

grafens syfte att kompensera för indirekta skador, så som t.ex. förlorad vinst, minskad 

produktion eller hinder att uppfylla förpliktelse mot tredje man. I doktrin har det därför 

uttalats att ersättning enligt 54 § 1st. URL borde bedömas som form av ekonomisk er-

sättning och inte som skadestånd.
8
 Lagstiftaren har dock, i enlighet med EU-direktiv

9
, 

klassificerat ersättningen som skadestånd.
10

 Rättsläget på området är osäkert.  

Klassificeringen av ersättningen som skadestånd har i sig inte en självständig betydelse 

för den mervärdesskatterättsliga hanteringen.
11

 Mervärdesskatt ska erläggas vid om-

sättning av tjänster som görs i en yrkesmässig verksamhet inom landet.
12

 Enligt 2 kap 1 

§ 3st. ML förstås med omsättning av tjänst att en tjänst mot ersättning utförs, överlåts 

                                                 
7
 Skatteverkets ställningstagande, Skadestånd ; mervärdesskatt, meddelat 19 oktober 2009, DNR 131 

709491-09/111. 

8
 Se t.ex. Rosén, Upphovsrättens avtal – Regler för upphovsmäns, artisters, fonogram-, film- och databas 

producenters, radio- och TV-bolags samt fotografers avtal, Norstedts Juridik, 2006, s. 319; Eltell, Ra-

detzki, Skadeståndsbedömning vid intrång i upphovsrätt, NIR, 2005, s. 227 och Talle-Holmqvist, To-

nell, Mervärdesskatt på upphovsrättsersättning – ett genuint problem, Skattenytt, 2009, s. 34. 

9
 Se Rådets Direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdes-

skatt, mervärdesskattedirektivet. 

10
 Se prop. 2008/09:67, Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direk-

tiv 2004/48/EG, s. 234. 

11
 Skatteverkets ställningstagande, Skadestånd ; mervärdesskatt, meddelat 19 oktober 2009, DNR 131 

709491-09/111. 

12
 1 kap. 1-2 §§ ML. 
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eller på annat sätt tillhandahålls någon. EU-rättslig praxis har utvecklat innebörden av 

omsättningsbegreppet och fastslagit att det mellan den tillhandahållna tjänsten och ve-

derlaget åtminstone måste finnas ett direkt samband. Det erlagda vederlaget för den till-

handahållna tjänsten ska utgöra ersättning för en tjänst som kan individualiseras och 

tillhandahållas inom ramen för ett förhållande som utgör ömsesidigt utbyte av presta-

tioner.
13

 Föreligger således ett direkt samband mellan den tillhandahållna tjänsten och 

vederlaget och detta vederlag utgör ersättning för en tjänst som kan individualiseras och 

tillhandahållas inom ramen för ett förhållande som utgör ömsesidigt utbyte av presta-

tioner ska transaktionen vara föremål för mervärdesskatt.  

I konstrast till det mervärdesskatterättsliga omsättningsbegreppet kan det konstateras att 

ersättning enligt 54 § 1st. URL inte utbetalas på grundval av avtal om utbyte av ömsesi-

diga prestationer, utan till följd av ett intrång. Således kan det ifrågasättas huruvida det 

skett en upplåtelse eller överlåtelse. Det står dock klart att ersättning enligt 54 § 1st. 

URL ska svara mot vad som borde utgått vid licensiering i förskott eller vad intrångsgö-

raren erhållit i vinst.
14

 Ersättningen är alltså är tänkt att spegla det förhållande som hade 

gällt om parterna ingått avtal på förhand. Således finns ett ostridigt samband mellan er-

sättningens storlek och det faktiska nyttjandet av rättigheten. Sambandet blir än mer in-

tressant då det är relativt vanligt förekommande att tillstånd inhämtas i efterhand från 

rättighetsinnehavaren avseende förfoganden som redan skett. Man kan på så sätt läka 

avtalsbristen. Genom att acceptera klassificeringen av ersättning enligt 54 § 1st. URL 

som ett skadestånd kan detta medföra att ersättningen helt undgår beskattning och öpp-

na för konstruktioner där parter omvandlar överenskommen ersättning till intrångser-

sättning enligt 54§ 1st. URL, för att på så sätt undslippa mervärdesskatt.  

1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att utreda huruvida ersättning vid olovligt utnyttjande av upphovs-

rätt enligt 54 § 1 st. Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 

kan utgöra sådan upplåtelse eller överlåtelse av upphovsrätt som avses i 7 kap. 1 § 3st. 

8-9 p. mervärdesskattelagen (1994:200) och till följd därav utgöra mervärdesskatteplik-

                                                 
13

 Se EU-domstolens dom i mål 154/80, Staatssecretaris van Financiën mot den kooperativa föreningen 

Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats GA, CELEX 61980J0154, p. 12 och EU-domstolens dom i mål 

16/93, R. J. Tolsma v Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden, CELEX 61993J0016, p. 14. 

14
 Prop. 2008/09:67, s. 233. 
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tig omsättning. Utredningen ämnar därmed inom syftesramen undersöka grunder för er-

sättningen samt ersättningens karaktär för att sedan, i relation till mervärdesskattelagens 

omsättningsbegrepp, framlägga svar på huruvida ersättningen kan vara föremål för mer-

värdesskatt. 

1.3 Metod och material 

Uppsatsen skrivs ur ett svenskt perspektiv, med utgångspunkt i mervärdesskattelagens 

omsättningsbegrepp i förhållande till 54 § 1st. URL. Syftet är att utreda huruvida er-

sättning vid olovligt utnyttjande av upphovsrätt enligt 54 § 1 st. URL kan utgöra mer-

värdesskattepliktig omsättning och, i förekommande fall, om en sådan omsättning kan 

hänföras till den reducerade skattesatsen om 6 procent i 7 kap. 1 § 3st. 8-9 p. ML. Av-

sikten med utredningen är att fastställa gällande rätt. 

För att fastställa gällande rätt används den rättsdogmatiska metoden. Rättsdogmatisk 

metod används i merparten av dagens rättsvetenskapliga framställningar men det finns 

överlappande uppfattningar om metodens innebörd.
15

 Rättsdogmatiken används i själva 

verket skiftande och dess karaktär kan bestämmas av t.ex. sin metod och material, sitt 

syfte, sin funktion eller rättsreglernas karaktär.
16

 Vad beträffar den rättsdogmatiska me-

todens innebörd i denna uppsats används rättsdogmatiken för sin metod och material 

samt sitt syfte.  

Rättsdogmatiken, vad avser sin metod och material, innebär att de befintliga rätts-

källorna ska användas och att dessa ska användas i enlighet med rättskälleläran. Detta 

innebär att rättskällorna i rättshierarkisk ordning används som underlag för att under-

söka och analysera inhämtat material med betydelse för uppsatsens syfte. Den rätts-

hierarkiska ordningen enligt den rättsdogmatiska metoden rangeras efter de befintliga 

rättskällorna och ordningen är enligt följande; lag, förarbeten, praxis och doktrin.
17

 Det 

ska här noteras att det föreligger diskussion huruvida förarbeten ska ges företräde fram-

för praxis.
18

 Uppsatsen utgår från att rättsfall från EU-domstolen, Högsta domstolen och 

Regeringsrätten ska tillmätas stor betydelse då de förtydligar en rättsregels tillämpning 

                                                 
15

 Sandgren, Debatt – är rättsdogmatiken dogmatisk, Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2005, s. 649. 

16
 Sandgren, Debatt – är rättsdogmatiken dogmatisk, Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2005, s. 649. 

17
 Bernitz m.fl., Finna rätt – Juristens källmaterial och arbetsmetoder, Norstedts Juridik, 2010, s. 27-28. 

18
 Bernitz m.fl., Finna rätt – Juristens källmaterial och arbetsmetoder, Norstedts Juridik, 2010, s. 27-28. 
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gällande en specifik situation och klarlägger grundläggande rättsprinciper på området. 

Därmed kan den rättshierarkiska ordningen frångås i vissa fall då omständigheterna mo-

tiverar det. Intrångsersättning enligt 54 § 1 st. URL har emellertid givits litet utrymme i 

svensk rättspraxis. Rättsfall från tingsrätt och hovrätt kommer därför att tillmätas viss 

betydelse och för att ge en bild av hur domstolarna resonerar kring beräkningsgrunder 

och klassificeringsfrågor. Rättsfallen kommer därmed att användas som stöd för ett re-

sonemang i uppsatsens analyserande delar.  

Bestämmelserna avseende mervärdesskatt regleras i mervärdesskattelagen, som bygger 

på mervärdesskattedirektivet. EU-rätten utgör en självständig rättsordning, men är även 

en integrerad del av den svenska rätten sedan Sveriges inträde i EU år 1995.
19

 EU-rätten 

är indelad i primärrätt, sekundärrätt och internationella avtal
20

 ingångna inom ramen för 

det överstatliga samarbetet samt EU-rättslig praxis från EU-domstolen. Primärrätten ut-

görs av grundfördragen med de ändringar som skett genom ändringsfördragen. Rätts-

principer som utmynnar från fördraget och som även kommit att utvecklas och för-

tydligas genom EU-domstolens tolkningsarbete utgör även en del av primärrätten. Ge-

nom Art. 114 EU
21

 har mervärdesskatteområdet harmoniserats inom EU och varje med-

lemsland ska därmed tillämpa ett gemensamt system för mervärdesskatt. Då uppsatsens 

syfte berör området för mervärdesskatt och då särskilt omsättningsbegreppet får mer-

värdesskattedirektivet en särskild betydelse. Mervärdesskattedirektivet utgör se-

kundärrätt och har införlivats i svensk rätt genom mervärdesskattelagen och direktivet 

är överordnat nationell rätt.
22

 Mervärdesskattelagen bestämmelser måste således tolkas 

EU-konformt. 

Uppsatsens syfte berör även intrångsersättning enligt 54 § 1 st. URL. Upphovsrättslagen 

utgör därmed den centrala rättskällan vid fastställande av gällande rätt på det upphovs-

rättsliga området. Intrång och ersättningsfrågor i samband med utnyttjande av upphovs-

rättsligt skyddade prestationer är, i likhet med mervärdesskatteområdet, underkastat EU-

                                                 
19

 Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 

20
 Se t.ex. Konsoliderade versioner av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, 2010/C 83/02, Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 

Art. 6.  

21
 Konsoliderade versioner av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, 2010/C 83/02. 

22
 Skäl p. (4), mervärdesskattedirektivet.  
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rättslig reglering. De direktiv som med betydelse för syftet är infosoc-direktivet
23

 och 

sanktionsdirektivet
24

. Direktiven har införlivats i svensk lag men den upphovsrättsliga 

lagstiftningen måste dock tolkas i ljuset av direktivet eftersom direktivet är överordnat 

nationell rätt.  

Rättsdogmatiken, vad avser sitt syfte, används för att fastställa gällande rätt.
25

 Vad som 

utgör gällande rätt är omdiskuterat.
26

 Det finns de som hävdar att gällande rätt endast 

avser det resultat som följer av användandet av allmänt accepterade regler för juridisk 

argumentation.
27

 Vidare finns även de som menar att gällande rätt inte existerar som ett 

faktum.
28

 Vad beträffar denna uppsats syftar begreppet gällande rätt till en systema-

tisering av insamlat material och en granskning av rättsläget. Granskningen av rättsläget 

sker ur ett mervärdesskatterättsligt perspektiv. Detta innebär att uppsatsen utgår från 

mervärdesskattesystemets gällande regler med hänsyn till mervärdesskattesystemets 

syfte och funktion. Eftersom uppsatsen även berör området för det upphovsrättsliga 

sanktionssystemet uppstår emellertid konkurrerande syften mellan de olika rätts-

områdena. Vad gäller det upphovsrättsliga sanktionssystemet har detta till syfte att 

tillskapa effektiva medel för att skydda upphovsrättigheter. Om det saknas effektiva 

medel för att skydda immateriella rättigheter minskar intresset för innovation och 

nyskapande.
29

 Det upphovsrättsliga sanktionssystemets syfte är således skiljt från det 

mervärdesskatterättsliga syftet på så sätt att det mervärdesskatterättsliga syftet bland an-

nat är att inte snedvrida konkurrensvillkoren eller hindrar den fria rörligheten av varor 

och tjänster på nationell nivå såväl som på gemenskapsnivå.
30

 Emellertid ska det här på-

pekas att granskningen av rättsläget görs i syfte att fastställa gällande rätt. De konkurre-

                                                 
23

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa 

aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, infosoc-direktivet. 

24
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet 

för immateriella rättigheter, sanktionsdirektivet. 

25
 Sandgren, Debatt – är rättsdogmatiken dogmatisk, Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2005, s. 649. 

26
 Se t.ex. Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära, Norstedts ju-

ridik, 1996, s. 28 ff.  

27
 Sandgren, Debatt – är rättsdogmatiken dogmatisk, Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2005, s. 651. 

28
 Sandgren, Debatt – är rättsdogmatiken dogmatisk, Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2005, s. 650. 

29
 Skäl (1-2), sanktionsdirektivet.  

30
 Skäl (4), mervärdesskattedirektivet. 
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rande syften mellan de olika rättsområdena tillmäts därför endast betydelse i uppsatsens 

diskuterande avsnitt. Metodvalet innebär därmed inte att uppsatsen är begränsad till en 

deskriptiv ansats utan att författaren tillåts gå utanför gällande rätt för att söka efter 

ideala lösningar.
31

  

Vad gäller uppsatsens hantering av insamlat material använder uppsatsen Oxford-

systemet innebärande bland annat ett fotnotssystem för den löpande källhänvisningen.
32

 

Den grundläggande uppgiften för notsystemet är att hänvisa till källan bakom ett på-

stående eller citat men notsystemet kommer även användas för att föra ett resonemang 

som bedöms gå utanför den löpande framställningen.
33

  

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar intrång i upphovsrätten enligt 54 § 1 st. URL i relation till mervär-

desskattelagens omsättningsbegrepp och tillämpningen av den reducerade skattesatsen i 

7 kap. 1 § 3 st. 8-9 p. ML.
34

 Ersättning enligt 54 § 1 st. URL kan grundas på intrång i 

såväl den ekonomiska som den ideella rätten. Uppsatsen avgränsas till att endast under-

söka den ekonomiska rätten. Frågor som berör närstående rättigheter lämnas även utan-

för uppsatsens undersökning och omfattas därmed av uppsatsens avgränsningskapitel.  

Eftersom intrångsersättning enligt 54 § 1 st. URL berör frågor som har ett nära samband 

med upphovsrättens övergång och därmed upphovsrättens avtal är det nödvändigt att 

avgränsa uppsatsen mot upphovsrättsliga avtal. En dylik utredning ryms inte inom ra-

men för denna uppsats. Följaktligen kommer inte avtalsbrott, avtalskonstruktioner eller 

tolkning av avtal att undersökas. Emellertid kan avtalsbrott och upphovsrättens avtal 

användas som illustrerande exempel eller som en del i ett resonemang. 

Uppsatsen skrivs ur ett svenskt perspektiv.
35

 Vad gäller de mervärdesskatterättsliga frå-

gorna avgränsas uppsatsen således till att undersöka nationella transaktioner. Någon ut-

redning kring omsättningsland eller gränsöverskridande handel kommer således inte att 

                                                 
31

 Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT, 2004, s. 4. 

32
 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, Norstedts Juridik, 2007, s. 102. 

33
 Jensen, Rylander, Lindblom, Att skriva juridik – Regler och råd, Iustus förlag, 2006, s. 81-83. 

34
 Se uppsatsens syfte 1.2. 

35
 Se avsnitt 1.3. 
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genomföras. Vidare görs ingen mervärdesskatterättslig utredning av begreppet närings-

idkare. Uppsatsen avgränsas således till att endast utreda det mervärdesskatterättsliga 

omsättningsbegreppet i relation till ersättning enligt 54 § 1 st. URL. En avgränsning 

görs således mot en undersökning av huruvida bäraren av rättigheten är en näringsidkare 

eller fysiker och således även eventuella skillnader i den mervärdesskatterättsliga han-

teringen. 

Eftersom ersättning enligt 54 § 1 st. URL utgår på grund av ett intrång i upphovsrätten 

kommer uppsatsen att beröra frågor med anknytning till skadeståndsrätten. De ska-

deståndsrättsliga frågorna kommer emellertid endast att undersökas i relation 54 § 1 st. 

URL. Uppsatsen avgränsas således till att endast jämföra karaktären av intrångs-

ersättning enligt 54 § 1 st. URL med de skadeståndsrättsliga grundsatserna. Ska-

deståndsrättsliga principer kommer därför endast användas som underlag i en diskus-

sion och i exemplifierande syfte.  

Principen om återbetalning av vinst
36

 kommer översiktligt att beröras. Uppsatsen av-

gränsas till att använda principen som ett underlag till en diskussion och ämnar därmed 

inte att företa en fullständig utredning av principens giltighet på det svenska rätts-

området. En sådan utredning ryms inte inom ramen för denna uppsats. I avsnitt 5.2.2 

kommer frågan därför endast översiktligt beröras. Principen om återbetalning av vinst 

kommer dock att undersökas i relation till karaktären av 54 § 1 st. URL och användas 

som diskussionsunderlag till den mervärdesskatterätträttsliga hanteringen av er-

sättningar på grund av intrång i upphovsrätten enligt 54 § 1 st. URL. 

1.5 Disposition 

Uppsatsens första kapitel inleds med en bakgrund till det område uppsatsen ämnar be-

handlar. Bakgrunden följs av uppsatsens syfte. Syftet behandlar de frågor uppsatsen 

ämnar utreda. Metod och material avsnittet redogör för hur uppsatsens syfte ska be-

svaras. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om uppsatsens avgränsningar och ett avsnitt om 

uppsatsens disposition. 

I andra kapitlet behandlas vad som utgör mervärdesskattepliktig omsättning av upp-

hovsrättsligt skyddade prestationer. Kapitlets första avsnitt redogör för de mer-

                                                 
36

 Se avsnitt 5.2.1. 
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värdesskatterättsliga utgångspunkterna vid upplåtelse eller överlåtelse av upphovsrätter 

och efterföljande avsnitt utreder den mervärdesskatterättsliga gränsdragningen mellan 

varor och tjänster samt begreppet beskattningsbar person. Slutligen utreds vad som ut-

gör den beskattningsgrundande händelsen och vad som ingår i det mervärdes-

skatterättsliga omsättningsbegreppet. Kapitlet ämnar ge en fördjupat förståelse för den 

mervärdesskatterättsliga hanteringen av upplåtelse och överlåtelse av upphovsrätter och 

är viktigt för den fortsatta diskussionen då uppsatsen. Kapitlet avslutas med en samman-

fattande bedömning av den mervärdesskatterättsliga hanteringen av upphovsrätter.   

För att förstå upphovsrättens konstruktion och mervärdesskattelagens ovillkorliga kopp-

ling till upphovsrättslagen i 7 kap. 1 § 3 st. 8-9 p. ML kommer kapitel tre att behandla 

upphovsrättens konstruktion och övergång. Kapitlet redogör för upphovsrättens föremål 

och innehåll med ett särskilt fokus på upplåtelse- och överlåtelsebegreppet. En grund-

läggande förståelse för upphovsrätt och upphovsrättens övergång är nödvändig för att 

kunna undersöka ersättning enligt 54 § 1 st. URL i relation till det mervärdes-

skatterättsliga omsättningsbegreppet. 

I kapitel fyra kommer 54 § 1 st. URL att undersökas. Undersökningen görs i flera steg. 

Först undersöks ersättningens klassificering i ett EU-perspektiv jämfört med ett natio-

nellt perspektiv varefter grunderna för ersättning utreds. I kapitlet kontrasteras även er-

sättningens karaktär med skadeståndsbegreppet enligt skadeståndslagen. Slutligen ut-

reds ersättningsberäkningen och kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion 

som återkopplar till uppsatsens syfte. 

Kapitel fem har en diskuterande ansats och utgör en samlad bedömning av 54 § 1 st. 

URL i relation till vad som framlagts i tidigare kapitel. Diskussionen jämför ersättning 

enligt 54 § 1 st. URL mer det mervärdesskatterättsliga omsättningsbegreppet och ut-

reder även mervärdesskattelagens koppling till upphovsrättslagen. Ersättningens karak-

tär diskuteras även i förhållande till skadeståndsbegreppets syfte och funktion. Slutligen 

diskuteras den reducerade skattesatsen i 7 kap. 1 § 3 st. 8-9 p. ML tillämpning i förhål-

lande till 54 § 1 st. URL. Kapitlet ämnar, genom en diskuterande ansats, utreda uppsat-

sens syfte i relation till vad som framlagts i tidigare kapitel och leda fram till uppsatsens 

slutsatser. 
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Slutligen presenteras uppsatsens slutsatser i kapitel sex. Slutsatserna ämnar besvara 

uppsatsens syfte och bygger på den diskussion som genomförts i kapitel fem och på vad 

som framlagts i uppsatsens tidigare kapitel. 
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2 Mervärdesskattepliktig omsättning av upphovsrätter  

2.1 Mervärdesskatterättsliga utgångspunkter vid upplåtelse 
och överlåtelse av upphovsrätter 

Den mervärdesskatterättsliga hanteringen av ersättningar baserade på upphovsrätt inne-

bär svåra tillämpningsproblem för såväl domstolar som näringsliv.
37

 Problemen härrör 

från särbehandlingen av vissa omsättningar inom kultursektorn och mervärdes-

skattelagens koppling till upphovsrättslagen.
38

 I mervärdesskattelagens 7 kap. 1 § 3 st. 

8-9 p. stadgas att mervärdesskatt tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget vid 

upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter som omfattas av 1, 4 eller 5 § URL. Mervär-

desskattelagen överlämnar därmed frågan om förekomsten av en upphovsrättsligt skyd-

dad prestation till upphovsrättslagen. Är föremålet för transaktionen inte skyddad enligt 

upphovsrättslagens föreskrifter föreligger således inte heller grund för en mervärdes-

skatterättslig särbehandling och en reducerad skattesats. Tillämpningen av en reducerad 

skattesats är emellertid sekundär till frågan om en transaktion utgör omsättning i mer-

värdesskatterättslig mening. Intrångsersättning enligt 54 § 1 st. URL bygger på ett olov-

ligt förfogande av en upphovsrättsligt skyddad rättighet.
39

 Det är alltså själva förfogan-

det som utlöser ersättningsskyldigheten. Om förfogandet ska kunna omfattas av mer-

värdesskattelagens tillämpningsområde krävs således att transaktionen utgör omsättning 

i mervärdesskatterättslig mening.  

Grundförutsättningarna för skyldighet att erlägga mervärdesskatt stadgas i 1 kap. 1 § 

ML. Av paragrafen framgår att mervärdesskatt ska debiteras vid omsättning i en yrkes-

mässig verksamhet inom landet av skattepliktiga varor och tjänster, gemenskapsinterna 

förvärv av varor och import av varor.
40

 Paragrafen bygger på det gällande EU-rättsliga 

direktivet på området, mervärdesskattedirektivet. Inom mervärdesskatteområdet är så-

ledes omsättningsbegreppet centralt och får till innebörd att en beskattningsbar person 

som bedriver en ekonomisk verksamhet och som i den ekonomiska verksamheten 

                                                 
37

 Rosén, Moms på kulturprodukter – ett obekvämt möte mellan upphovsrätt och skatterätt, Skattenytt, 

2003, s. 831. 

38
 Rosén, Moms på kulturprodukter – ett obekvämt möte mellan upphovsrätt och skatterätt, Skattenytt, 

2003, s. 831. 

39
 Olsson, Upphovsrättslagstiftningen – En kommentar, Norstedts, 1996, s. 374. 

40
 Av 1 kap. 8 § ML synes det framgå att begreppet mervärdesskatt enligt 1 kap. 1 § ML avser utgående 

skatt. 
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omsätter varor eller tjänster åläggs skatteplikt.
41

 För att fastställa vad som utgör mervär-

desskattepliktig överlåtelse och upplåtelse av upphovsrätter måste således en systema-

tisk genomgång av vad som utgör en skattepliktig vara respektive tjänst, vem som är 

skattskyldig, vad som avses med yrkesmässig verksamhet, vad som utgör omsättning 

och slutligen vad som avses med omsättning inom landet genomföras. Endast då om-

sättning enligt ovan kan konstateras är det nödvändigt att undersöka hur transaktionen 

ska beskattas. 

För det fall omsättning föreligger i mervärdeskatterättslig mening kvarstår att bestämma 

med vilken skattesats omsättningen ska beskattas. Bedömningen är således sekundär till 

förekomsten av en mervärdesskatterättslig omsättning. I mervärdesskattelagens sjunde 

kapitel fastställs skattesatser och beskattningsunderlag för omsättning av mervärdes-

skattepliktiga varor och tjänster. Beskattningsunderlaget utgör beräkningsgrund för den 

utgående skatt som ska påföras ersättningen för en såld vara eller tjänst. Skattesatsen de-

finieras som en påläggsprocent och av sjunde kapitlets första paragraf framgår att skatt 

tas ut enligt normalskattesatsen för alla skattepliktiga omsättningar av varor och tjänster 

utom i de fall som anges i andra och tredje styckena i paragrafen. Mot bakgrund av detta 

kan det konstateras att 7 kap. 1 § 3 st. 8-9 p. ML utgör undantag från den generella mer-

värdesskattesatsen om 25 procent.  

Vid en historisk tillbakablick framgår att upplåtelser och överlåtelser av upphovs-

rättsligt skyddade rättigheter enligt 7 kap. 1 § 3 st. 8p. ML tidigare var helt undantaget 

från mervärdesskatt.
42

 Även rättigheter som numera omfattas av 7 kap. 1 § 3st. 9 p. ML, 

som gäller upplåtelse eller överlåtelse av rättighet till ljud- eller bildupptagning av en 

utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk omfattades av det-

ta undantag. I samband med Sveriges inträde i EU fick Sverige, genom anslutnings-

fördraget, rätt att tills vidare behålla detta undantag.
43

 Med syfte att harmonisera det 

upphovsrättsliga området och undanröja de fördelar upphovsmän åtnjöt i förhållande till 

omsättningar genomförda av upphovsrättsorganisationer omarbetades dock lag-

                                                 
41

 Art. 2 och Art. 9, mervärdesskattedirektivet.  

42
 Se 3 kap. 11 § 1 p. Lagen (1968:430) om mervärdeskatt. 

43
 Se mervärdesskattedirektivet, bilaga X, del B, p. 2 , jfr, Rådets direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 

1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningskatter - Gemensamt sy-

stem för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund, sjätte mervärdesskattedirektivet, bilaga F, p. 2.  
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stiftningen. Den 1 januari 1997 infördes istället en beskattning med 6 procent för upp-

låtelser och överlåtelser av rättigheter som omfattas av 1, 4 eller 5 § URL.
44

 Viktigt att 

notera är därmed att det endast är litterära och konstnärliga verk samt utövande konstnä-

rers framföranden
45

, enligt definitionen i upphovsrättslagen, som kan bli föremål för 

upphovsrättsligt skydd och till följd därav åtnjuta en lägre beskattning.
46

 

Att införa en reducerad skattesats för omsättning av upphovsrätter är helt i enlighet med 

mervärdesskattedirektivet. Enligt bilaga III punkt 9 till mervärdesskattedirektivet har 

medlemsstaterna en rätt att införa en reducerad skattesats på tjänster som tillhandahålls 

av, eller royalties till, författare, kompositörer och utövande konstnärer. Den reducerade 

skattesatsen i 7 kap. 1 § 3 st. 8p. ML är utformad så att den omfattar samtliga led, dvs. 

även upplåtelser eller överlåtelser som företas av annan än upphovsmannen.
47

 Emeller-

tid ska det påpekas att en överlåtelse av ett originalverk som sådant, utan att upphovsrät-

ten i sig överlåts, beskattas enligt normalskattesatsen.
48

 Verket i sig självt är dock skyd-

dat enligt upphovsrättslagen.
49

  

2.2 Gränsdragningen mellan varor och tjänster 

Som framgått i avsnitt 2.1 är de mervärdesskatterättsliga utgångspunkterna vid upp-

låtelse och överlåtelse av upphovsrättsligt skyddade prestationer förekomsten en om-

sättning. I omsättningsbegreppet inbegrips bland annat en undersökning av föremålet 

för transaktionen. Ersättning enligt 54 § 1 st. URL grundas på ett olovligt förfogande av 

en upphovsrättsligt skyddad rättighet. Gränsdragningen mellan en vara och tjänst blir 

således av avgörande betydelse för att utreda huruvida förfogandet av en rättighet avser 

                                                 
44

 Prop. 1996/97:10, Mervärdesskatt inom kultur-, utbildnings- och idrottsområdet, s. 30 f. 

45
 Det upphovsrättsliga skyddet för en utövande konstnär omfattar inspelningsskydd, utsändningsskydd 

och kopieringsskydd. Detta innebär att royalty och andra ersättningar från skivbolag omfattas av 9 p. 

Detsamma gäller ersättningar som utbetalas för att exempelvis en skiva används i ett radio- eller TV-

program eller vid annat offentligt framträdande. Se Skatteverket, Handledning för mervärdesskatt 2010, 

Del 2, Avsnitt 28.4.3, s. 1011.       

46
 Vad som utgör ett litterärt och konstnärligt verk diskuteras i avsnitt 3.3. 

47
 Se dock s.k. droit de suite ersättningar enlig 26 j § URL, där en konstnär har rätt till ersättning vid an-

nans vidareförsäljning av konstverk, vilka inte omfattas av mervärdesskatt jfr. prop. 1996/97:10, s. 32.   

48
 7 kap. 1 § 1 st. ML. 

49
 Läsaren ska redan här uppmärksamma skillnaden mellan ett verk och ett exemplar. Förenklat uttryckt 

utgör ett verk själva skapelsen t.ex. ett musikstycke. Exemplar avser däremot ett flerfaldigande av mu-

sikstycket t.ex. en CD-skiva.  
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nyttjande av vara eller tjänst. Gränsdragningen kan ha en fundamental betydelse vid be-

stämmande av omsättningsland och, i de fall skattesatsen skiljer sig åt, för att avgöra 

vilken skattesats som ska tillämpas.
50

  

Upphovsrätter är inte greppbara ting. Emellertid kan rätten ibland vara svår att skilja 

från den rent materiella skapelse rättigheten avser.
51

 Definitionsmässigt är ett materiellt 

ting en vara, men också gas, värme och kyla samt elektrisk kraft räknas som vara.
52

 

Även om gas, värme och kyla samt elektrisk kraft inte utgör materiella ting betyder den 

mervärdesskatterättsliga hanteringen således att det för dessa produkter ska tillämpas 

beskattningsregler som gäller för varor och inte för tjänster. Gränsdragningen mellan en 

vara och en tjänst är därmed inte alltid i överensstämmelse med vad vi i dagligt tal anser 

utgöra t.ex. greppbara materiella ting.     

Av 1 kap. 6 § ML förstås varor utgöra materiella ting medan begreppet tjänst är negativt 

definierat i förhållande till vara och avser allt annat som tillhandahålls inom en yrkes-

mässig verksamhet.
53

 Av förarbetena framgår vidare att definitionen av vara och tjänst 

medför att det med omsättning av en vara förstås enbart överlåtelse av äganderätten till 

varan.
54

 Som omsättning av tjänst avses således exempelvis upplåtelse eller överlåtelse 

av nyttjanderätt till vara.
55

 Definitionen av en tjänst överensstämmer med Art. 24.1 mer-

värdesskattedirektivet där det stadgas att tillhandahållande av tjänster avser varje trans-

aktion som inte utgör leverans av varor. Tjänstebegreppet är därmed relativt vidsträckt 

definierat och kan avse allt från överlåtelse av immateriella rättigheter till rena tjänster 

som t.ex. fönsterputsning eller konsulttjänster. Sammanfattningsvis kan man därmed 

konstatera att samtliga rättigheter som grundas på upphovsrätt går att hänföra till be-

greppet tjänst då det inte avser materiella ting och inte heller leverans av varor. Konsta-

terandet medför att sådana rättigheter som omfattas av den reducerade skattesatsen om 6 

procent i 7 kap. 1 § 3st. 8-9 p. ML likaså anses utgöra upplåtelse eller överlåtelse av en 

mervärdesskatterättslig tjänst.  

                                                 
50

 SOU 2005:57, Enhetlig eller differentierad mervärdesskatt?, s. 268. 

51
 Med materiell skapelse avses här exemplar. 

52
 Art. 15 p. 1, mervärdesskattedirektivet. 

53
 Prop. 1989/90:111, om reformerad mervärdeskatt m.m., s. 189. 

54
 Prop. 1993/94:99, om ny mervärdesskattelag, s. 128. 

55
 Prop. 1989/90:111, s. 189, se även prop. 1993/94:99, s. 128. 
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Emellertid ska det här uppmärksammas skillnaden mellan ett upphovsrättsligt skyddat 

verk och ett exemplar. Verket är upphovsrättens objekt och således den skyddade rättig-

heten. Förenklat uttryckt utgör ett upphovsrättsligt skyddat verk själva skapelsen t.ex. 

ett musikstycke. Exemplar avser däremot ett flerfaldigande av musikstycket t.ex. en 

CD-skiva. Även om det upphovsrättsligt skyddade verket, vilket utgör den överlåtbara 

rättigheten, anses utgöra en tjänst i mervärdesskatterättslig mening utgör exemplaret ett 

materiellt ting. En transaktion av framställda exemplar är därmed att hänföra till be-

greppet vara. 

2.3 Beskattningsbar person i mervärdesskattehänseende 

I det mervärdesskatterättsliga omsättningsbegreppet inbegrips, förutom en gräns-

dragning avseende vara eller tjänst som beskrivits ovan i avsnitt 2.2, även be-

stämmandet av en beskattningsbar person.
56

 Ersättning för intrång i upphovsrätten enligt 

54 § 1 st. URL drabbar den som obehörigen nyttjat en upphovsrättsligt skyddad rättig-

het men utbetalas till bäraren av rättigheten. Själva transaktionen är dock det intressanta 

ur mervärdesskatterättslig synpunkt.  

Av 1 kap. 2 § 1 st. 1 p. ML följer att den som omsätter en tjänst enligt 1 kap. 1 § ML är 

skyldig att betala mervärdesskatt. Mervärdesskattelagen använder uttrycket ”den som 

omsätter en/../”
57

 vilket medför att skattesubjektet kan vara både en fysisk person som 

ett företag.
58

 Att vara skattesubjekt innebär inte automatiskt att skattskyldighet för mer-

värdesskatt inträder. Skattskyldighet för ett skattesubjekt är i mervärdesskattelagen be-

gränsat till dem som deltar, i produktion och distribution av skattepliktiga varor och 

tjänster och gör detta yrkesmässigt.
59

 Begreppet skattskyldig i mervärdesskatterättsligt 

hänseende syftar alltså till att tala om vem det är som ska betala utgående mervärdes-

skatt på en transaktion enligt mervärdesskattelagen. Viktigt att komma ihåg är dock att 

bedömningen av vem som är skattskyldig är sekundär till omsättningsbegreppet, då 

mervärdesskatt ska erläggas på grund av en affärstransaktion. Mervärdesskatten är även 

                                                 
56

 Beskattningsbar person ska här förstås inbegripa innebörden av en skattskyldig person enligt mervär-

desskattelagen med beaktande av mervärdesskattedirektivets föreskrifter avseende beskattningsbar per-

son. 

57
 1 kap. 2 § 1 st. 1 p. ML. 

58
 Se förtydligande avseende handelsbolag samt enkla bolag i 6 kap. 1 § ML samt 6 kap. 2 § ML.  

59
 Kleerup, Kristoffersson, Melz, Öberg, Mervärdesskatt i teori och praktik, Norstedts Juridik, 2010, s. 

31.  
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till sitt syfte en konsumtionsskatt och ska således bäras av dem som deltar, i produktion 

och distribution av skattepliktiga varor och tjänster för att slutligen belasta konsumenten 

av varan.
60

 

Som framhållits i uppsatsens metodavsnitt ska mervärdesskattelagen tolkas i ljuset av 

mervärdesskattedirektivet.
61

 I mervärdesskattedirektivet benämns en skattskyldig istället 

som en beskattningsbar person. Av Art. 9 i mervärdesskattedirektivet anges att ”med 

beskattningsbar person avses den som, oavsett på vilken plats, självständigt bedriver en 

ekonomisk verksamhet, oberoende av dess syfte eller resultat”
62

. Mervärdesskattelagen 

överensstämmer med direktivet vad avser skattesubjektet men skiljer sig på så sätt att 

där direktivet hänvisar till att omsättning ska ske i en ekonomisk verksamhet, hänvisar 

istället mervärdesskattelagen till yrkesmässig verksamhet. Yrkesmässig verksamhet de-

finieras i 4 kap. ML och av 4 kap. 1 § ML framgår att begreppet yrkesmässig verk-

samhet bygger på 13 kap. inkomstskattelagen
63

. Yrkesmässig verksamhet definieras 

därmed av inkomstskattelagens varaktighet, självständighet och vinstsyfte eller, med in-

komstskattelagens terminologi, yrkesmässigt självständigt bedriven förvärvs-

verksamhet.
64

  

Som redan nämnts i stycket ovan kan man vid en jämförelse av Art. 9 i mervärdes-

skattedirektivet med 4 kap. 1 § ML konstatera att termen yrkesmässig verksamhet inte 

används i mervärdesskattedirektivet. Direktivet refererar istället till beskattningsbar per-

son. Beskattningsbar person är enligt Art. 9 den som självständigt bedriver en ekono-

misk verksamhet, oavsett dess syfte eller resultat. I förtydligande syfte framhålls i Art. 9 

några exemplifierande beskrivningar av personer verksamma i hela produktions och dis-

tributionskedjan. Ekonomisk verksamhet är således ett vitt begrepp. Emellertid, av prax-

is från EU-domstolen framgår ett minimikrav, vilken möjligtvis minskar kretsen av bes-

kattningsbara personer något, och ger viss ledning till innebörden av begreppet ekono-

misk verksamhet. Någon typ av ekonomiskt utbyte av prestationer måste föreligga, in-

                                                 
60

 Melz, Mervärdesskatt, Iustus förlag, 2006, s. 11. 

61
 Se avsnitt 1.3. 

62
 Art. 9, mervärdesskattedirektivet. 

63
 Inkomstskattelag (1999:1229), IL. 

64
 13 kap. 1 § IL. 



 

 
17 

nebärande att omsättning sker till annan utomstående, för att ekonomisk verksamhet ska 

anses föreligga.
65

 Sammantaget kan man alltså konstatera att 4 kap. ML huvudsakligen 

överensstämmer med mervärdesskattedirektivet. Noterbart i sammanhanget är emeller-

tid att ekonomisk verksamhet enligt mervärdesskattedirektivet kan utgöra verksamhet i 

fall där det enligt 4 kap. ML inte utgör näringsverksamhet. Detta bör inte desto mindre 

inte få en självständig betydelse då det av praxis från Regeringsrätten framgår att yr-

kesmässig verksamhet enligt 4 kap. 1 § ML ska tolkas direktivkonformt, och alltså inte 

ges annan innebörd än vad som mervärdesskattedirektivet medger.
66

  

I förhållande till upplåtelse eller överlåtelse av upphovsrätter inbegrips i det mervärdes-

skatterättliga omsättningsbegreppet därmed att en fysisk eller juridisk person omsatt en 

skattepliktig rättighet i en yrkesmässig/ekonomisk verksamhet. Om en upphovsman be-

driver yrkesmässig verksamhet är inte alltid lätt att fastställa. Det ska därför här särskilt 

nämnas att ett skattsubjekt som erhåller ersättningar i form av royalty eller periodiskt 

utgående avgifter anses bedriva yrkesmässig verksamhet enligt 13 kap. 11 § IL. Det ska 

även påpekas att 4 kap. 1 § 2 p. ML innehåller en bestämmelse som utvidgar området 

för yrkesmässig verksamhet utöver vad som gäller enligt 4 kap. 1 § 1 p. ML. Be-

stämmelsen i 4 kap. 1 § 2 p. ML utvidgar i själva verket begreppet yrkesmässig verk-

samhet och stadgar att en sådan även föreligger då den bedrivs i former som är jäm-

förliga med en till sådan näringsverksamhet hänförlig rörelse om ersättningen för om-

sättningen i verksamheten under beskattningsåret överstiger 30 000 kronor. Detta får till 

innebörd att en verksamhet som faller utanför 13 kap. IL likväl kan anses vara yrkes-

mässig mot bakgrund av utvidgningsregeln i 4 kap. 1 § 2 p. ML. Upphovsmän som 

genomför en upplåtelse eller överlåtelse av upphovsrättsligt skyddade prestationer, även 

om det endast avser ett fåtal upplåtelser eller överlåtelser, kan därmed jämväl omfattas 

av begreppet yrkesmässig verksamhet och därmed anses som skattskyldig. I ljuset av 

mervärdesskattedirektivets definition av ekonomisk verksamhet torde dock i regel fler-

                                                 
65

 Se Case 89/81, Staatssecretaris van Financiën v Hong-Kong Trade Development Council, CELEX 

61981J0089, p. 8. 

66
 RÅ 2007 ref. 57. Läsaren ska dock notera att EU-kommissionen beslutat inleda överträdelseförfarande 

mot Sverige enligt artikel 226 i EG-fördraget. EU-kommissionens skrivelse av den 26 juni 2008 framla-

de följande: ” Enligt den svenska momslagstiftningen bygger definitionen av ”ekonomisk verksamhet” 

inte på kriterierna i momsdirektivet utan är direkt kopplad till definitionen av och kriterierna för eko-

nomisk verksamhet enligt den svenska inkomstskattelagen. Dessa kriterier saknar relevans och kan vara 

vilseledande ur momsperspektiv. Kommissionen anser att detta strider mot momsdirektivet.” 
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talet verksamheter omfattas av begreppet yrkesmässig verksamhet. Stadgandet i 4 kap. 1 

§ 2 p. ML har därmed numera underordnad betydelse.
67

 

2.4 Beskattningsgrundande händelse och omsättnings-
begreppet 

Som redan nämnts ovan i avsnitt 2.2 och 2.3 är gränsdragningen mellan en vara och 

tjänst samt bestämmandet av en beskattningsbar person sekundär till det mervärdes-

skatterättsliga förhållandet av en affärstransaktion. Affärstransaktionen utgör den be-

skattningsgrundande händelsen och benämns vanligtvis som omsättning. Genom om-

sättningsbegreppet bestäms alltså vad och om något ska beskattas. Ersättning enligt 54 § 

1 st. URL utgår från ett olovligt utnyttjande. Intrångsgöraren har alltså förfogat över en 

rättighet utan samtycke från bäraren av rättigheten. Detta utnyttjande är vad som utlöser 

ersättningsskyldighet.  

I upphovsrättslagens tredje kapitel regleras upphovsrättens övergång. Av 3 kap. 27 § 

URL framgår att en upphovsrätt helt eller delvis kan överlåtas. Även om paragrafen en-

bart hänvisar till termen överlåtelse bör emellertid begreppet tolkas så att det även in-

begriper begreppet upplåtelse. Överlåtelse avser situationer där en fullständig och slut-

giltig övergång av en rättighet är för handen.
68

 När det är fråga om temporära eller på 

annat sätt inskränkta förvärv är upplåtelse den mer korrekta termen.
69

  

Som framhållits i uppsatsens bakgrundskapitel, kapitel 1.1, uppstår det vid den mervär-

desskatterättsliga hanteringen av upphovsrätter svåra bedömningsfrågor för domstolar 

och skattskyldiga. Det mervärdesskatterättsliga omsättningsbegreppet är inte begränsat 

till upphovsrättslagens regler vad gäller upphovsrättens övergång. Rent teoretiskt kan 

alltså en mervärdesskatterättslig omsättning föreligga utan att det i upphovsrättslig me-

ning skett en övergång av upphovsrätt. Förhållandet mellan mervärdesskatt och upp-

hovsrätt kompliceras ytterligare då det av 7 kap. 1 § 3 st. 8-9 p. ML framgår att den 

mervärdesskatterättsliga affärstransaktion som utgör omsättning vad avser upphovs-

                                                 
67

 Kleerup, Kristoffersson, Melz, Öberg, Mervärdesskatt i teori och praktik, Norstedts Juridik, 2010, s. 

37.  

68
 Rosén, Upphovsrättens avtal – Regler för upphovsmäns, artisters, fonogram-, film- och databas produ-

centers, radio- och TV-bolags samt fotografers avtal, Norstedts Juridik, 2006, s. 87. 

69
 Rosén, Upphovsrättens avtal – Regler för upphovsmäns, artisters, fonogram-, film- och databas produ-

centers, radio- och TV-bolags samt fotografers avtal, Norstedts Juridik, 2006, s. 87. 
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rätter är upplåtelse och överlåtelse. Vad som utgör upplåtelse och överlåtelse av upp-

hovsrätter har därmed genom en hänvisning i paragrafen överlämnats till en bedömning 

enligt upphovsrättslagen.
70

 Föreligger inte en civilrättsligt giltig överlåtelse eller upplå-

telse av upphovsrätt finns heller inte möjlighet att omfattas av den reducerade skattesat-

sen om 6 procent i 7 kap. 1 § 3st. 8-9 p. ML. Viktigt att påminna om redan nu är att 

kopplingen till upphovsrättslagen, vars tolkning inte sällan är omstridd
71

, inte undantar 

en undersökning av vad som i övrigt gäller enligt mervärdesskattelagen, exempelvis 

beskattningsbar person och omsättning i en yrkesmässig verksamhet. Bedömningen av 

en upplåtelse eller överlåtelse av en upphovsrätt är alltså sekundär till den mervärdes-

skatterättsliga bedömningen av om det föreligger en omsättning av ekonomiska vär-

den.
72

 För att förstå omsättningsbegreppet och dess koppling till den upphovsrättsliga 

lagstiftningen är det därför nödvändigt att utreda mervärdesskattelagens definition av 

omsättning av tjänst och när den beskattningsgrundande händelsen uppstår.  

Omsättningsbegreppet definieras i 2 kap. ML och av 2 kap. 1 § ML framgår att med 

omsättning av tjänst avses att en tjänst mot ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt 

tillhandahålls någon. Paragrafen ska tolkas i ljuset av EU-rätten. Vid en jämförelse med 

EU-rättslig praxis framgår att det åtminstone måste föreligga en direkt koppling mellan 

ersättningen och tillhandahållandet av en tjänst för att mervärdesskatt ska komma ifrå-

ga.
73

 Förtydligat krävs alltså att det mellan den som tillhandahåller tjänsten och motta-

garen av densamma föreligger ett rättsförhållande som innebär ett ömsesidigt utbyte av 

prestationer, där den ersättning som den person som tillhandahåller tjänsten tar emot ut-

gör det faktiska motvärdet för den tjänst som tillhandahålls mottagaren. Av den anled-

                                                 
70

 Se paragrafens lydelse: ”upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter som omfattas av 1, 4 eller 5 § lagen 

(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk”. 

71
 Se t.ex. Rosén, Moms på kulturprodukter – ett obekvämt möte mellan upphovsrätt och skatterätt, Skat-

tenytt, 2003, s. 839 f. och Talle-Holmqvist, Tonell, Mervärdesskatt på upphovsrättsersättning – ett ge-

nuint problem, Skattenytt, 2009, s. 28 f. 

72
 Uttrycket ”omsättning av ekonomiska värden” är lånat av Jan Rosén – jur. dr, professor i civilrätt vid 

juridiska fakulteten, Stockholms Universitet och dess innebörd avser i denna uppsats det mervärdesskat-

terättsliga omsättningsbegreppet. 

73
Se t.ex. mål 102/86, Apple and Pear Development Council v Commissioners of Customs and Excise, 

CELEX 61986J0102, p. 12. 
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ningen utgår inte moms på t.ex. gåva, bidrag eller vid stöld då något uppdrag med avta-

lad ersättning inte föreligger.
74

  

Genom omsättningsbegreppet bestäms vad som beskattas, inte tidpunkten för beskatt-

ning. Omsättningsbegreppet har icke desto mindre nära samband med tidpunkten för 

beskattning och de två begreppen samverkar till att bestämma den beskattnings-

grundande händelsen. Av 1 kap. 3 § ML framgår att tidpunkten för skyldighet att er-

lägga mervärdesskatt är då tjänsten har tillhandahållits, eller när tjänsten har tagits i an-

språk genom uttag. Vidare framgår av andra stycket att om den som omsätter tjänsten 

får ersättning helt eller delvis för en utförd tjänst före den tidpunkt som avses i första 

stycket, inträder skattskyldigheten när ersättningen inflyter kontant eller på annat sätt 

kommer den som omsätter tjänsten till godo.  

I avsnitt 2.2 har det konstaterats att överlåtelse och upplåtelse av upphovsrätter utgör en 

tjänst enligt mervärdesskattelagens metodik. Vad avser tidpunkten för beskattning före-

ligger dock en skillnad ifråga om en överlåtelse eller en upplåtelse. Vad avser över-

låtelse torde tjänsten anses tillhandahållen och skattskyldigheten inträda när överlåtelsen 

fullbordats enligt villkoren i överlåtelseavtalet.
75

 Överlämnandet av själva bäraren av 

rättigheten, t.ex. ett mastertape, är därmed inte direkt avgörande. Vad avser upplåtelse 

av en rättighet torde skattskyldigheten anses inträda successivt.
76

 Tidpunkten för när en 

rättighet nyttjas, t.ex. visning av en film, har därmed betydelse för när skattskyldigheten 

inträder.  

Omsättning av upphovsrättsligt skyddade prestationer kan dock föreligga utan att mer-

värdesskatteplikt föreligger. Enligt huvudregeln i 3 kap. 1§ ML är all omsättning av 

tjänster skattepliktiga. Emellertid innehåller 3 kap. ML vissa undantag. I avsnitt 2.1 har 

det framhållits att upphovsrättsliga omsättningar tidigare var undantagna från merv-

ärdesskatteplikt.
77

 Genom ett gediget reformarbete av mervärdesskattelagen framlade 

                                                 
74

 Se t.ex. Mål C-435/03 British American Tobacco International Ltd, Newman Shipping & Agency 

Company NV v Ministerie van Financiën, CELEX 62003J0435, p. 32. 

75
 Se RÅ 2003 ref. 39. 

76
 KPMG, Momshandboken, KPMG Bohlins AB, 2005, s. 330. 

77
 Se numera upphävda 3 kap. 11 § 1 p. ML.  
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emellertid Regeringen ett förslag till mervärdesskatteplikt på området.
78

 Det grund-

läggande skälet till omarbetningen av mervärdesskattelagstiftningen på området var att 

den reglering som fanns i mervärdesskattelagen inte överensstämde med gällande EU-

rätt.
79

 I propositionen föreslogs att mervärdesskatteplikt skulle införas för upplåtelse och 

överlåtelse upphovsrättigheter som omfattas av 1, 4 eller 5 § URL dock inte när det är 

fråga om fotografier, reklamalster, system och program för automatisk databehandling 

eller film, videogram eller annan jämförlig upptagning som avser information, samt att 

mervärdesskatteplikt även skulle gälla för rättighet till ljud- eller bildupptagning av en 

utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk.
80

 Skattesatsen be-

stämdes i båda dessa fall till 6 procent. Här är det lämpligt att uppmärksamma läsaren 

på att fotografier, reklamalster, system och program för automatisk databehandling eller 

film, videogram eller annan jämförlig upptagning som avser information inte är undan-

tagna från mervärdesskattelagens tillämpningsområde, utan att sådana omsättningar en-

dast faller utanför tillämpningsområdet för den reducerade skattesatsen om 6 procent i 7 

kap. 1 § 3 st. 8-9 p. ML.
81

  

                                                 
78

 Se t.ex. SOU 1989:35, Reformerad mervärdeskatt mm, s. 186−189, prop. 1989/90:111, s. 112–114 och 

SOU 1994:88, Mervärdesskatten och EG, s. 136–138. 

79
 SOU 2006:90, På väg mot en enhetlig mervärdesskatt, s. 147. 

80
 Prop. 1996/97:10, s. 8-9 samt 11-12. 

81
 Se 7 kap. 1 § 1 st. ML. 
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3 Upplåtelser och överlåtelser av upphovsrätter 

3.1 7 kap. 1 § 3st. 8-9 p. ML och relationen till upphovs-
rättslagen 

Mervärdesskattelagens relation till upphovsrättslagen kan tyckas något svårtillgänglig 

då man vid tolkning och tillämpning många gånger har att bedöma svåra upphovs-

rättsliga frågeställningar samtidigt med de regler och principer som gäller på det mer-

värdesskatterättsliga området.
82

 Upplåtelse- och överlåtelsebegreppet inom upphovs-

rätten har en särskild relation till mervärdesskattelagen och begreppen får även stor be-

tydelse i förhållande till ersättning enligt 54 § 1 st. URL. I avsnitt 2.4 har det kon-

staterats att ersättning utgår vid upphovsrättsintrång och för att ersättningen ska anses 

utgöra omsättning i mervärdesskatterättslig mening måste transaktionen som ligger till 

grund för ersättningsanspråket falla inom mervärdesskattelagens omsättningsbegrepp. 

En grundläggande fråga i sammanhanget är då självfallet vad som utgör en upphovsrätt. 

Det är emellertid inte tillräckligt att fastställa vad som utgör en upphovsrätt och vad 

som utgör mervärdesskatterättslig omsättning utan att samtidigt utreda vad som utgör 

upplåtelse eller överlåtelse av en sådan rättighet. Kan transaktionen som ligger till grund 

för ersättningsanspråket enligt 54 § 1 st. URL jämställas med upplåtelse eller överlåtelse 

av upphovsrätt särbehandlas omsättningen i mervärdeskatterättsligt hänseende. 

Den mervärdesskatterättsliga hanteringen av upplåtelse och överlåtelse av upphovs-

rättsligt skyddat material kan hänföras till vad man i dagligt tal brukar kalla kultur-

momsen.
83

 Sverige har sedan länge särbehandlat kultursektorn och lagstiftarens ur-

sprungliga önskemål har givetvis varit att gynna sektorn genom förmånliga mervärdes-

skatteregler.
84

 I enlighet med vad som framlagts i avsnitt 2.1 kan det konstateras att en 

reducerad skattesats för omsättning av upphovsrätter är i enlighet med mervärdes-

skattedirektivet. Enligt bilaga III punkt 9 till mervärdesskattedirektivet har medlems-

staterna rätt att införa en reducerad skattesats på tjänster som tillhandahålls av, eller ro-

yalties till, författare, kompositörer och utövande konstnärer. Den reducerade skatte-

                                                 
82

 Talle-Holmqvist, Tonell, Mervärdesskatt på upphovsrättsersättning – ett genuint problem, Skattenytt, 

2009, s. 28. 

83
 Rosén, Moms på kulturprodukter – ett obekvämt möte mellan upphovsrätt och skatterätt, Skattenytt, 

2003, s. 831. 

84
 Talle-Holmqvist, Tonell, Mervärdesskatt på upphovsrättsersättning – ett genuint problem, Skattenytt, 

2009, s. 28. 
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satsen om 6 procent för upplåtelse och överlåtelse av upphovsrätter i 7 kap. 1 § 3 st. 8-9 

p. ML är därmed direktivkonform. 

Vid en närmare granskning av 7 kap. 1 § 3 st. 8-9 p. ML framgår att paragrafen hänvisar 

till upphovsrättslagen för bedömningen av om en upplåtelse eller överlåtelse av upp-

hovsrätt föreligger. Mervärdesskattelagen överlåter därmed bedömningen av vad som 

utgör en upphovsrätt till upphovsrättslagen, och även vad som enligt upphovsrättslagen 

utgör upplåtelse och överlåtelse av en sådan rättighet.
85

 Likväl är det återigen viktigt att 

uppmärksamma läsaren på att kopplingen till upphovsrättslagen, vars tolkning inte säl-

lan är omstridd
86

, inte undantar en undersökning av vad som i övrigt gäller enligt mer-

värdesskattelagen, exempelvis beskattningsbar person och omsättning i en yrkesmässig 

verksamhet. I 7 kap. 1 § 3 st. 8-9 p. ML avgörs endast om den aktuella transaktionen 

ska omfattas av en mervärdesskattesats om 6 procent. Bedömningen av en upplåtelse el-

ler överlåtelse av en upphovsrätt är alltså sekundär till den mervärdesskatterättsliga be-

dömningen av om det föreligger en omsättning av ekonomiska värden.
87

 Om det är möj-

ligt att en omsättning av ekonomiska värden kan föreligga enligt mervärdesskatterättsli-

ga regler utan att en upplåtelse eller överlåtelse föreligger enligt upphovsrättslagen är 

oklart, och kanske inte heller troligt.
88

 Rimligtvis föreligger en mervärdesskatterättslig 

omsättning när en upplåtelse eller överlåtelse föreligger enligt upphovsrättslagen, och 

även omvänt.
89

 

För att ge läsaren en illustrativ sammanfattning över den mervärdesskatterättsliga han-

teringen gällande den reducerade skattesatsen i 7 kap. 1 § 3 st. 8-9 p. ML vid upplåtelse 

och överlåtelse av upphovsrätter presenteras nedan en schematisk överblick av regelsy-

stemet.  

                                                 
85

 Se paragrafens lydelse: ”upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter som omfattas av 1, 4 eller 5 § lagen 

(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk”. 

86
 Se t.ex. Rosén, Moms på kulturprodukter – ett obekvämt möte mellan upphovsrätt och skatterätt, Skat-

tenytt, 2003, s. 839 f. och Talle-Holmqvist, Tonell, Mervärdesskatt på upphovsrättsersättning – ett ge-

nuint problem, Skattenytt, 2009, s. 28 f.  

87
 Uttrycket ”omsättning av ekonomiska värden” är lånat av Jan Rosén – jur. dr, professor i civilrätt vid 

juridiska fakulteten, Stockholms Universitet och dess innebörd avser i denna uppsats det mervärdesskat-

terättsliga omsättningsbegreppet. 

88
 För en djupare diskussion se avsnitt 5.3. 

89
 Detta påstående kan möjligen stödjas av prop. 1989/90:111, s. 194, där det uttalas att ”med överlåtelse 

eller upplåtelse av sådana rättigheter avses alla transaktioner varigenom upphovsrätten helt eller delvis 

övergår till annan person.”. 
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För att omfattas av 7 kap. 1 § 3 st. 8-9 p. ML och därmed den reducerade skattesatsen 

om 6 procent förutsätts:
90

 

 

(1) att det är fråga om en omsättning av ekonomiska värden enligt  

 mervärdesskattelagen, 

(2) att omsättning av ekonomiska värden enligt mervärdesskattelagen utgör  

 upplåtelse eller överlåtelse enligt upphovsrättslagen, 

(3) att upplåtelsen eller överlåtelsen avser antingen 

 (i) rättigheter som omfattas av 1, 4 eller 5 § URL eller 

 (ii) rättighet till ljud- eller bildupptagning av en utövande konstnärs framförande 

 av ett litterärt eller konstnärligt verk samt 

(4) att rättigheten inte uppräknas bland de företeelser som utesluts från 7 kap. 1 § 3 

 st. 8p. ML tillämpningsområde. 

 

I enlighet med vad som framlagts i detta avsnitt kan det konstateras att den mervärdes-

skatterättsliga hanteringen av upphovsrätter kräver en civilrättslig bedömning av såväl 

det upphovsrättsligt relevanta i transaktionen samtidigt som man beaktar de särskilda 

regler och principer som gäller inom mervärdesskatteområdet. Rättsreglerna är emeller-

tid menade att komplettera varandra och får därför inte låtas påverka varandra. Som ett 

exempel på en möjlig påverkan kan nämnas mervärdesskattesystemets integritet och 

förhållningssätt till reducerade mervärdesskattesatser. Reducerade skattesatser utgör un-

dantag från mervärdesskattesystemet och EU-domstolen har fastslagit att reducerade 

skattesatser bör användas med stor försiktighet.
91

 Likväl ska denna försiktighet inte lå-

tas påverka den civilrättsliga bedömningen av förekomsten av en upphovsrätt. Något 

                                                 
90

 En i stort likartad uppställning finns att finna i; Talle-Holmqvist, Tonell, Mervärdesskatt på upphovs-

rättsersättning – ett genuint problem, Skattenytt, 2009, s. 29.   

91
 Se EU-domstolens dom C-169/00, Europeiska kommissionen mot Republiken Finland, CELEX 

62000J0169, p. 34.  
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som skatteverket och förvaltningsdomstolarna tidvis kritiserats för att ändock ha låtits 

påverkats av.
92

  

Uppsatsens ämnar utreda huruvida ersättning enligt 54 § 1 st. URL kan vara föremål för 

mervärdesskatt.
93

 Vad som gäller för omsättning av ekonomiska värden enligt mervär-

desskattelagen har redan behandlats i kapitel 2. För att belysa den mervärdes-

skatterättsliga hanteringen av ersättningar baserade på upphovsrätt och förutsättningarna 

för tillämpning av den reducerade skattesatsen i 7 kap. 1 § 3 st. 8-9 p. ML kommer av-

snitt 3.2, avsnitt 3.3 samt avsnitt 3.4 att behandla upphovsrättens konstruktion. Därefter 

analyseras upplåtelser och överlåtelser av upphovsrätter enligt upphovsrättslagen i av-

snitt 3.5. 

3.2 Upphovsrättens föremål och innehåll 

Den schematiska uppställningen i avsnitt 3.1 visar att ett av rekvisiten för tillämplighet 

av 7 kap. 1 § 3 st. 8-9 p. ML är förekomsten av en upphovsrättsligt skyddad prestation. 

Avgörande för den mervärdesskatterättsliga hanteringen är således huruvida transaktio-

nen består av en upphovsrättsligt skyddad prestation eller inte. Utformningen av be-

stämmelsen medför att den mervärdesskatterättsliga bedömningen är helt beroende av 

ett upphovsrättsligt ställningstagande. Kan en upphovsrätt konstateras omfattas upp-

låtelse och överlåtelse av rättigheten av den reducerade skattesatsen i 7 kap. 1 § 3 st. 8-9 

p. ML. 

Huvudinnebörden av upphovsrätten består i att den som skapat ett litterärt eller konst-

närligt verk
94

 genom upphovsrättslagstiftningen ges vissa rättigheter att förfoga över 

detta. Den ursprunglige innehavaren av upphovsrätten är alltså den författare, tonsättare 

eller konstnär som åstadkommit verket. Det måste således vara fråga om en bestämd fy-

sisk person och inte en abstrakt personkrets, en juridisk person eller dylikt.
95

 Härmed 

står det klart att ett bestämmande av upphovsrättens bärare är nödvändigt vid en be-

                                                 
92

 Se Rosén, Moms på kulturprodukter – ett obekvämt möte mellan upphovsrätt och skatterätt, Skattenytt, 

2003, s. 839 f. 

93
 Se uppsatsens syfte, avsnitt 1.2. 

94
 För en djupare diskussion avseende innebörden av ett litterärt och konstnärligt verk se avsnitt 3.3, se 

även Auktorrättskommittén, NJA II 1961, s. 12, där synonymen auktorverk diskuteras. 

95
 SOU 1956:25, Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk, s. 83 samt prop. 1960:17, För-

slag till lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, s. 50. 
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dömning av förekomsten av en upphovsrättsligt skyddad prestation. Likväl är det viktigt 

att bestämma vad upphovsrätten ämnar skydda, det så kallade verket.
96

  

Vad avser själva rättigheten uppstår denna automatiskt och utan formalitetskrav och är 

till sin karaktär en ensamrättighet, dvs. endast rättighetsinnehavaren kan disponera över 

rättigheten.
97

 Upphovsrätten är vidare nationell, dvs. territoriellt begränsat, och gäller 

bara inom det land den beviljats. Det materiella innehållet i upphovsrätten är alltså na-

tionellt avgränsat på så vis att svenska domstolar i princip har att tillämpa vad svensk 

rätt anger beträffande sådant som äger rum i Sverige.
98

 Emellertid, för att tillgodose 

skyddet i andra länder, har Sverige inträtt i flertalet konventioner och erbjuder därmed 

upphovsmannen skydd även utanför de nationella gränserna.
99

 De internationella upp-

hovsrättsliga frågorna lämnas dock utanför denna framställning i enlighet med upp-

satsens avgränsning.
100

 

Själva upphovsrätten som sådan indelas i två underkategorier, den ekonomiska rätten 

och den ideella rätten.
101

 Den ekonomiska rätten har även den två delar, rätten till ex-

emplarframställning av verket samt rätten att göra verket tillgängligt för allmänheten.
102

 

Den ideella rätten grundas på upphovsmannens nära samband med sitt verk och består i 

huvudsak av en rätt till att bli namngiven i samband med utnyttjande av verket samt rät-

ten till olovlig ändring av verket som leder till kränkning av upphovsmannens anseende 

                                                 
96

 För en djupare diskussion avseende innebörden av ett litterärt och konstnärligt verk se avsnitt 3.3, se 

även Auktorrättskommittén, NJA II 1961, s. 12, där synonymen auktorverk diskuteras. 

97
 Olsson, Upphovsrättslagstiftningen – En kommentar, Norstedts, 1996, s. 19. 

98
 Rosén, Upphovsrättens avtal – Regler för upphovsmäns, artisters, fonogram-, film- och databas produ-

centers, radio- och TV-bolags samt fotografers avtal, Norstedts Juridik, 2006, s. 61. 

99
 Internationell upphovsrättsförordning (1994:193). För en översikt av konventioner, direktiv och förord-

ningar på den svenska immaterialrättens område hänvisas till Nordell, Traktatsamling i immaterialrätt, 

Jure AB, 2003. Huvudsakliga konventioner utgörs av Bernkonventionen antaget 1904, WIPO-fördraget 

om upphovsrätt antaget 1996 samt WIPO-fördraget om framförande och fonogram antaget 1996, samt 

TRIPS-avtalet. 

100
 Se uppsatsens avgränsningar avsnitt 1.4. 

101
 Prop. 1993/94:109, Fotografirättens integration i upphovsrättslagen,  s. 20. 

102
 Prop. 1993/94:109, s. 20. 
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eller verkets egenart.
103

 I denna framställning begränsas dock arbetet i enlighet med ar-

betets syfte till att endast diskutera den ekonomiska rätten.
104

  

En viktig skillnad mellan den ekonomiska rätten och den ideella rätten är att den eko-

nomiska rätten kan överlåtas eller upplåtas till annan. Vad anbelangar den ekonomiska 

rätten gäller dock en rad inskränkningar vad gäller upphovsmannens möjligheter att 

söka ersättning för annans utnyttjande av rättigheten. Av undantagskapitlet, 2 kap. URL, 

framgår bland annat att exemplarframställning för privat bruk 12 §, citering 22 §, be-

gränsad användning i fil eller TV 20 a §, ger möjlighet till ett fritt utnyttjande.
105

 Ett 

viktigt påpekande är dock att inskränkningarna i 2 kap. URL i huvudsak gäller offent-

liggjorda verk, d.v.s. verk som lovligen tillgängliggjorts för allmänheten, vilket följer av 

2 § URL.
106

 Undantagsreglerna i 2 kap. URL samspelar med 43 § URL, som reglerar ett 

upphovsrättsligt skyddat verks varaktighet- vilken sträcker sig 70 år efter upphovsman-

nens död, och är ämnade att skapa ett fungerande och mindre betungande regelverk. 

Som kommer framgå nedan är den civilrättsliga bedömningen inte alltid lättöverskådlig 

och undantagsreglerna och varaktighetsbestämmelsen skapar därför förutsättningar för 

en hållbar hantering även efter den ursprunglige upphovsmannens bortgång. 

3.3 Upphovsrättens objekt enligt 1, 4 eller 5 § URL 

Av avsnitt 3.2 framgår att upphovsrättens föremål och innehåll utgår från ett verk och 

att detta verk kan bäras av en rättighetshavare. Med andra ord är det är här fråga om ett 

upphovsrättsligt objekt och ett upphovsrättsligt subjekt där det senare är bäraren av själ-

va rättigheten. För det fall ersättning enligt 54 § 1 st. URL ska anses jämställt med så-

dan ersättning som utgår vid upplåtelse eller överlåtelse av en upphovsrättsligt skyddad 

prestation och därmed omfattas av den reducerade skattesatsen i 7 kap. 1 § 3 st. 8-9 p. 

ML krävs således att intrångsersättningen utbetalats på grund av ett nyttjande av upp-

hovsrättens objekt, verket. 

                                                 
103

 Prop. 1993/94:109, s. 20. 

104
 Se uppsatsens avgränsningar avsnitt 1.4. 

105
 För en mer ingående diskussion angående de allmänna principerna i 2 kap. URL se Levin, Lärobok i 

Immaterialrätt, Norstedts Juridik, 2007. 

106
 Levin, Lärobok i Immaterialrätt, Norstedts Juridik, 2007, s. 188. 
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Av 1 § URL följer att den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upp-

hovsrätten till verket. Paragrafen ämnar skydda resultatet av ett skapande, det så kallade 

verket. Vad som utgör ett litterärt eller konstnärligt verk avgörs av det så kallade verks-

begreppet. Verksbegreppet får på grund därav en fundamental betydelse för upphovs-

rättslagen.
107

  

Vad som i realiteten utgör ett litterärt eller konstnärligt verk har visat sig inrymma en 

vidsträckt variation av betydelser. Upphovsrättslagens 1 § 2 st. 7 p. vittnar om verks-

begreppets vidd genom formuleringen verk som kommit till uttryck på något annat sätt. 

Verksbegreppet har dock kommit att utvecklas och begränsas genom praxis och av fö-

rarbetena kan man även utläsa att verket åtminstone måste vara höjt till en viss grad av 

självständighet, individualitet och originalitet för att åtnjuta upphovsrättsligt skydd.
108

  

För att beskriva resultatet av skapandeprocessen och bedömningen av självständighet, 

individualitet och originalitet har uttrycket verkshöjd har kommit att användas.
109

 Ett 

målande exempel där verkshöjd inte bedömts föreligga är Stockholms Tingsrätts dom 

av den 4 november 2006, mål T-9013-04, där Silja Line i en reklamkampanj använt en 

slogan som löd ”Ta dig till havet, vi gör dig till kung” och därmed anspelade på Peter 

Lundbladhs text till sången ”Ta mig till havet”. Silja Line dömdes för upphovs-

rättsintrång mot bakgrund av att textraden var mycket känd och med motiveringen att 

”textraden ”ta mig till havet och gör mig till kung” innefattar ett antal ord som samman-

satt framstår som uttryckta på ett överraskande och originellt sätt”. Verkshöjd ansågs 

därmed föreligga. Silja Lines slogan bedömdes däremot utgöra ”en obetydlig ändring 

eller bearbetning av den upphovsrättsligt skyddade texten” och kunde därmed inte anses 

ge verkshöjd till den skapade slogantexten.
110

 Ett annat uppmärksammat fall är NJA 

2002 s. 178 där Högsta domstolen fastställde hovrättens tidigare dom och fann att sång-
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 Olsson, Upphovsrättslagstiftningen – En kommentar, Norstedts Juridik, 1996, s. 33. 

108
 Auktorrättskommittén, NJA II 1961, s. 12. 

109
 Även uttrycket särprägel och deras andes barn används i praxis och doktrin se t.ex. NJA 1994 s. 74 

samt SOU 1956:25, s. 85. 

110
 Stockholms tingsrätts dom av den 4 november 2006, mål T-9013-04. 
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gruppen Drängarna plagierat Landslagets så kallade riff genom att endast ändra en ton i 

en melodislinga.
111

 

Upphovsrättens objekt, det så kallade verket, är därmed en förutsättning för upphovs-

rättsligt skydd. Som beskrivits ovan i avsnitt 3.1 överlämnar mervärdesskattelagen be-

dömningen av om en upphovsrättsligt skyddad prestation föreligger till upphovs-

rättslagen. Bedömningen av om en upphovsrätt föreligger ska alltså utredas oberoende 

av de regler och principer som gäller på det mervärdesskatterättsliga området. Som ovan 

redan nämnts i avsnitt 3.1 kan tillämpningen av upphovsrättslagens vida verksbegrepp 

inom mervärdesskatteområden emellertid te sig vara i kollisionskurs med den EU-

rättsliga praxis på mervärdesskatteområdet vad gäller reducerade skattesatser. Av EU-

domstolens praxis framgår att alla bestämmelser som utgör avvikelser från det harmoni-

serade mervärdesskattesystemet ska tolkas restriktivt.
112

 Den inneboende spänningen 

mellan mervärdesskattelagen och upphovsrättslagen har i doktrin uppmärksammats och 

rättstillämpningen har kritiserats för att tillämpa en alltför restriktiv bedömning av vad 

som utgör ett upphovsrättsligt skyddat verk genom att tillåta principen om restriktivitet 

att få genomslag vid den upphovsrättsliga bedömningen av objektet.
113

 Utformningen av 

bestämmelsen i 7 kap. 1 § 3 st. 8-9 p. ML gör emellertid att kopplingen till det upphovs-

rättsliga området är ovillkorlig. Avgörande för att uppnå ett korrekt beskattningsresultat 

är således att den upphovsrättsliga bedömningen företas utan hänsyn till de skatterättsli-

ga principerna.
114

 Föreligger således ett verk i upphovsrättslig mening ska detta, om 

förutsättningarna för upphovsrättens subjekt och upphovsrättens övergång är uppfyllda, 

anses utgöra upplåtelse eller överlåtelse av sådana rättigheter enligt 1, 4 eller 5 § URL 

som kan vara föremål för den reducerade skattesatsen om 6 procent i 7 kap. 1 § 3 st. 8-9 

p. ML. 

                                                 
111

 Värt att notera är dock att tingsrätten, med hänvisning till original melodins låga verkshöjd och den 

uppenbara risken för dubbelskapande, inte dömde Drängarna för intrång. 

112
 Se C-169/00, Europeiska kommissionen mot Republiken Finland, p. 18, och C-83/99, Europeiska 

kommissionen mot Konungariket Spanien, CELEX 61999J0083, p. 15. 

113
 Se t.ex. Rosén, Moms på kulturprodukter – ett obekvämt möte mellan upphovsrätt och skatterätt, Skat-

tenytt, 2003, s. 839 f. samt Talle-Holmqvist, Tonell, Mervärdesskatt på upphovsrättsersättning – ett ge-

nuint problem, Skattenytt, 2009, s. 28 f. 

114
 En annan sak är däremot den skatterättsliga bedömningen av en transaktions huvudsakliga innehåll. 
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3.4 Upphovsrättens subjekt enligt 1, 4 eller 5 § URL 

Upphovsrätten uppstår automatiskt och utan formalitetskrav. Det ligger i sakens natur 

att verket, eller upphovsrättens objekt, har en ovillkorlig koppling till sin skapare. Oav-

sett karaktären på upphovsrättens objekt är upphovsrätten till sin natur ensamrättighet, 

dvs. endast rättighetsinnehavaren kan disponera över rättigheten.
115

 Ersättning enligt 54 

§ 1 st. URL avser ge ersättning till bäraren av rättigheten. Intrångsgörarens ersättnings-

skyldighet är alltså beroende av, inte bara förekomsten av ett skyddat verk, utan även 

identifieringen av en bärare av rättigheten. Mervärdesskatteplikt utgår emellertid från en 

affärstransaktion, men då det endast är rättighetshavaren som kan disponera över rättig-

heten är det av betydelse att fastställa vem eller vilka som är upphovsrättens subjekt.  

Av 1 § URL framgår att den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upp-

hovsrätten till verket. Paragrafen ämnar därmed, förutom att skydda själva verket, även 

att skydda den som skapat verket - upphovsmannen. Vem som innehar rättigheten till ett 

verk bedöms utifrån skapandekriteriet, alltså den som skapat det skyddade verket. Rent 

praktiskt betyder detta att den som är att betrakta som upphovsrättsman är den författa-

re, tonsättare eller konstnär, som åstadkommit verket även då denne utfört verket på be-

ställning.
116

 Det kan därmed konstateras att upphovsrättslagen utgår från att en fysisk 

person är bärare av rätten, eftersom generellt sett ett verk endast kan skapas av en män-

niska.
117

 Skapelser av djur och datorer ses således som redskap för den fysiska perso-

nens skapandeprocess.  

Även om upphovsrätten i sig utgör en ensamrätt framgår av 6 § URL att subjektet kan 

bäras av flera och att rätten därmed kan vara delad. Gemensam upphovsrätt kan alltså 

föreligga då flera personer samarbetar till skapandet och varje enskild persons bidrag till 

skapandet inte är ett självständigt verk.
118

 Något motsägelsefullt måste dock varje del-

tagande person utföra en personligt skapande insats, som dock inte får vara självständig. 

                                                 
115

 Olsson, Upphovsrättslagstiftningen – En kommentar, Norstedts Juridik, 1996, s. 19. 

116
 Auktorrättskommittén, NJA II 1961, s. 32. 

117
 Olsson, Upphovsrättslagstiftningen – En kommentar, Norstedts Juridik, 1996, s. 50-51. 

118
 Någon samäganderätt enligt Samäganderättslagen (1904:48) föreligger dock inte då lagen endast om-

fattar fastigheter, lösa saker och vissa värdepapper. 
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Följaktligen kan en person som rent tekniskt förbättrat ljudkvalitén på en inspelning el-

ler på annat sätt agerat medhjälpare inte hävda upphovsrätt till verket.
119

 

3.5 Överlåtelse och upplåtelse av rättigheter som omfattas 
av 1, 4 eller 5 § URL 

3.5.1 Upphovsrättsliga överlåtelser 

Mervärdesskattelagen överlämnar inte endast frågan om vad som utgör en upphovsrätt 

till upphovsrättslagen utan även vad som utgör överlåtelse av en sådan rättighet. I av-

snitt 3.4 framgår att upphovsrättslagstiftningen utgår från att upphovsmannen har en-

samrätt till sitt verk. Det är därför inledningsvis viktigt att notera att det endast är upp-

hovsmannen, eller bäraren av rättigheten, som kan överlåta den ekonomiska rättigheten 

till verket. Först då någon typ av utnyttjande, av annan än bäraren av rättigheten, är för 

handen kan det föreligga omsättning i mervärdesskatterättslig mening. Prövningen av en 

mervärdesskatterättslig omsättning sker emellertid separat från den upphovsrättsliga 

prövningen av rättighetens övergång. En upphovsrättsligt giltig övergång är emellertid 

central för den mervärdesskatterättsliga bedömningen av tillämplig skattesats.
120

 Om in-

trångsersättning enligt 54 § 1 st. URL ska kunna jämställas med överlåtelse eller upplå-

telse av upphovsrätt och således omfattas av den reducerade skattesatsen i 7 kap. 1 § 3 

st. 8-9 p. ML måste transaktionen som föregår ersättningsskyldighet vara objektivt lik-

värdig i skatterättslig mening.
121

 I detta avsnitt av uppsatsen redogörs därför för de upp-

hovsrättsliga förutsättningarna för upphovsrättens övergång genom överlåtelse.
122

 Parti-

ell överlåtelse, med andra ord upplåtelse, diskuteras i efterföljande avsnitt.
123
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 Levin, Lärobok i Immaterialrätt, Norstedts Juridik, 2007, s.114. 

120
 Se avsnitt 3.1. 

121
 Mervärdesskattelagens koppling till upphovsrättslagen och huruvida det är möjligt att jämställa ersätt-

ning enligt 54 § 1 st. URL med upphovsrättslagens bestämmelser om upphovsrättens övergång diskute-

ras vidare i avsnitt 5.2. 

122
 Upphovsrättslagen använder genomgående begreppet överlåtelse i alla fall då upphovsmannen eller 

hans rättsinnehavare låter någon förvärva rättigheter. Begreppet överlåtelse är naturligtvis adekvat i frå-

ga om fullständig övergång av en rättighet. Vid partiell överlåtelse eller på andra sätt inskränkta förvärv 

avser ter sig begreppet emellertid otillfredsställande. I denna uppsats används därför begreppet upplåtel-

se. För ett liknande resonemang se; Rosén, Upphovsrättens avtal – Regler för upphovsmäns, artisters, 

fonogram-, film- och databas producenters, radio- och TV-bolags samt fotografers avtal, Norstedts Ju-

ridik, 2006, s. 87. 

123
 Se avsnitt 3.5.2. 
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Upphovsrättslagens bestämmelser om upphovsrättens övergång återfinns i det tredje ka-

pitlet. Kapitlet innehåller emellertid endast några få generella avtalsbestämmelser som 

inte är särskilt långtgående (27–28 §§ URL).
124

 Utgångspunkten i lagstiftningen är dock 

att upphovsrätten utgör en förmögenhetsrätt som fritt kan disponeras genom avtal.
125

  

Vad gäller de lagreglerade avtalsbestämmelserna för överlåtelse av upphovsrätt framgår 

av 27 § 1st. URL att upphovsmannen helt eller delvis kan överlåta sin rätt. Överlåtelsen 

kan således omfatta hela den ekonomiska upphovsrätten, d.v.s. samtliga ekonomiska 

rättigheter. Likväl kan även vissa delar av den ekonomiska upphovsrätten överlåtas, 

t.ex. rätten till mångfaldigande, varmed upphovsmannen själv behåller övriga ekono-

miska rättigheter. Någon form för överlåtelse av upphovsrätt är däremot inte föreskriven 

i lagen. Parterna i upphovsrättsliga avtal får därmed tillämpa obligationsrättens och kon-

traktsrättens allmänna regler. Detta får till följd att förvärv och överlåtelse av upphovs-

rätt kan ske på alla de sätt som förekommer inom den svenska obligationsrätten. Såväl 

skriftliga som muntliga överenskommelser, konkludent handlande och branschpraxis 

kan alltså utgöra grunder för ett rättsförvärv.
126

 Till följd av sakens natur kommer dock 

de viktigare avtalen vara i skriftlig form.
127

  

När man diskuterar upphovsrättsliga överlåtelser är det viktigt att skilja på verk och ex-

emplar. I avsnitt 2.2, där gränsdragningen mellan vara och tjänst i mervärdes-

skatterättslig mening diskuterades, användes följande exempel för att illustrera skillna-

den mellan ett verk och ett exemplar. Verket är upphovsrättens objekt och således den 

skyddade rättigheten. Förenklat uttryckt utgör ett upphovsrättsligt skyddat verk själva 

skapelsen t.ex. ett musikstycke. Exemplar avser däremot ett flerfaldigande av musik-

stycket t.ex. en CD-skiva. Även om det upphovsrättsligt skyddade verket, vilket utgör 

den överlåtbara rättigheten, anses utgöra en tjänst i mervärdesskatterättslig mening ut-

gör exemplaret ett materiellt ting. En transaktion av framställda exemplar är därmed att 

hänföra till begreppet vara. Vad gäller exemplar har upphovsmannen en spridningsrätt 

till sitt verk, d.v.s. rätten att sprida exemplar av verket. Emellertid finns en viktig in-
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 SOU 2010:24, Avtalad upphovsrätt, s. 93. 

125
 Levin, Lärobok i Immaterialrätt, Norstedts Juridik, 2007, s.115. 

126
 SOU 2010:24, s. 93. 

127
 Levin, Lärobok i Immaterialrätt, Norstedts Juridik, 2007, s. 471, se även Olsson, Upphovsrättslag-

stiftningen – En kommentar, Norstedts Juridik, 1996, s. 203. 



 

 
33 

skränkning i spridningsrätten. Av 27 § 2st. URL följer nämligen att överlåtelse av ex-

emplar inte innefattar överlåtelse av upphovsrätt. Detta innebär att förvärvaren av t.ex. 

ett brev av litterärt värde får äganderätten till brevet men inte rätten att förfoga över det i 

upphovsrättsligt hänseende.
128

 Innebörden av förvärvarens äganderätt av exemplar och 

betydelsen förvärvet får för upphovsmannen brukar benämnas konsumtion. Konsumtion 

avser förenklat upphovsrättshavarens möjlighet att kontrollera förvärvaren av ett exem-

plar.  Av förarbetena framgår av att: ”/../ensamrätten bara omfattar den första överlåtel-

sen. Därefter anses ensamrätten konsumerad (uttömd).”
129

.
130

 Förutsättningen för att en-

samrätten ska anses konsumerad är dock att rättighetsinnehavaren fört ut verket på 

marknaden eller samtyckt till marknadsföring av rättigheten, vilket vanligtvis sker ge-

nom att rättighetsinnehavaren överlåter sin rätt till annan. Att upphovsrätten är konsu-

merad innebär rent praktiskt att upphovsmannen, efter försäljningen eller exemplar-

framställningen, inte längre bestämma över det försålda exemplaret.
131

 När exemplaret 

med upphovsmannens samtycke har förts ut på marknaden kan den alltså i princip ut-

nyttjas och säljas vidare utan hinder av den upphovsrättsliga ensamrätten.
132

 Det oaktat 

förvärvar således inte köparen rätten till t.ex. exemplarframställning. I relation till in-

trångsersättning enligt 54 § 1 st. URL kan det konstateras att en förvärvare av ett exem-

plar som på eget bevåg, utan samtycke från upphovsmannen, framställer ytterligare ex-

emplar och försäljer dessa gör intrång i upphovsmannens upphovsrätt. Ersättningsskyl-

dighet uppstår alltså i och med överlåtelsen av olovligen framställda exemplar till an-

nan. Däremot uppstår inte ett intrång i upphovsrätten då en förvärvare av en upphovs-

rättsligt skyddad rättighet flerfaldigar exemplar för försäljning då flerfaldigandet utgör 

en del av den ursprungliga överlåtelsen eller upplåtelsen. Emellertid kan även en sådan 
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 Se t.ex. NJA 1921 s. 576 som gällde upphovsrätten för Gustaf Frödings brev till Ellen Key.  

129
 Prop. 1992/93:48, om ändringar i de immaterialrättsliga lagarna med anledning av EES-avtalet m.m., 

s. 33. 

130
 Här avses den ekonomiska rätten, den ideella rätten enligt 3 § URL ska fortsatt respekteras. 

131
 Upphovsmannen har emellertid kvar rätten till spridning vad gäller uthyrning av exemplar till allmän-

heten. Upphovsmannen kan därmed förhindra uthyrning även om exemplaret tidigare överlåtits.   

132
 Se dock närmare i prop. 1992/93, s. 33, om upphovsrättens territoriella begränsning varmed ensamrät-

ten bara anses konsumerad för det land där den konsumtionsgrundande överlåtelsen ägt rum,  
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handling utlösa ersättningsskyldighet gentemot upphovsmannen på grund av upphovs-

rättsliga principer för upphovsrättens övergång.
133

  

Den mervärdesskatterättsliga restriktivitetsprincipen och dess påverkan på den upphovs-

rättsliga bedömningen av förekomsten utav en upphovsrättsligt skyddad prestation har 

tidigare i uppsatsen diskuterats.
134

 Inom upphovsrätten förekommer emellertid även 

principer som bland annat påverkar bedömningen av upphovsrättens övergång. På grund 

av upphovsrättens särart tillämpas ofta t.ex. en restriktiv avtalstolkning vad gäller avta-

lets innebörd. I doktrinen hänvisar man i detta sammanhang till den upphovsrättsliga 

specifikationsprincipen, även kallad specialitetsgrundsatsen. Specifikationsprincipen in-

nebär en presumtion om att de delar av rätten som inte omnämns i avtalet eller uttryck-

ligen framgår av avtalet anses stanna kvar hos upphovsmannen.
135

 Principen finns inte 

lagstadgad i svensk rätt, till skillnad från motsvarande lagstiftning i Norge
136

 och Dan-

mark
137

. Jan Rosén har dock i sitt uppdrag för Upphovsrättsutredningen i del-

betänkandet ”Avtalad upphovsrätt” likväl framfört förslaget att ”en bestämmelse som 

utgör en kodifiering och en precisering av den s.k. specialitetsgrundsatsen införs i upp-

hovsrättslagen”.
138

 Emellertid har en kodifiering hittills inte ansetts nödvändig då prin-

cipen ansetts underförstådd.
139

 Praxis gällande specifikationsprincipen är sparsmakat 

men principen har i doktrin ansetts tydligt framgå av två avgöranden i Högsta domsto-

len, NJA 1964 s. 99 samt NJA 1967 s. 143. I det förstnämnda fallet gällde frågan ägan-

derätt till en kartong som framställts på beställning av en konstnärinna. Konstnärinnan 
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 Se avsnitt 3.5.1 och då särskilt om specifikationsprincipen och upphovsmannens lojalitetsplikt. 

134
 Se avsnitt 3.1 och avsnitt 3.3. 

135
 Se dock Nordell, Tolkningsprinciper i upphovsrättsavtal, NIR, 2008, s. 307 f., som delar upp specifi-

kationsprincipen i två skilda principer, dels specialitetsgrundsatsen, som innebär att inte mer ska anses 

övergå än vad som uttryckligen följer av avtalet, dels den underliggande s.k. specialitetsprincipen, som 

innebär att omfattande och otydliga eller tysta avtal ska tolkas restriktivt eller inskränkande till upp-

hovsmannens förmån. 

136
 39 a § Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (Åndsverkloven), LOV-1961-05-12-2, där det stadgas: 

”Har opphavsmannen overdratt rett til å bruke verket på en bestemt måte eller ved bestemte midler, har 

erververen ikke rett til å gjøre det på andre måter eller ved andre midler.”. 

137
 53 § Stk. 3 Lov om ophavsret (Ophavsretsloven), LBK nr 202 af 27/02/2010, där det stadgas ”Har op-

havsmanden overdraget en ret til at udnytte værket på en bestemt måde eller ved bestemte midler, giver 

overdragelsen ikke erhververen ret til at udnytte værket på andre måder eller ved andre midler.”. 

138
 SOU 2010:24, s. 102. 

139
 SOU 1956:25, s. 310, se även; Svea hovrätts dom av den 8 april 2004 i mål nr T 1958-03, och Eskils-

tuna tingsrätts dom av den 25 april 2002 i mål T 9315-03. 
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hade haft kartongen i sin ägo i 30 år och tvisten gällde hennes rätt till reproducering en-

ligt förlaga. Högsta domstolen kunde konstatera att överlåtelsen inte utan vidare kunde 

innebära att förlaga, skisser och förstudier innefattades i överlåtelsen. Konstnärinnan 

fick dock rätt till förlagan mot bakgrund av att kartongen varit i hennes ägo i 30 år och 

hon disponerat den på sådant sätt att hon ansåg sig vara ägare till den utan att någon in-

vändning framställts. Noterbart är att konstnärinnan endast förvärvat kartongen. Något 

som skulle kunna jämställas med förvärvande av exemplar. Högsta domstolen fann 

emellertid att avtalets ursprungliga utformning inte kunde anses förhindra att hon 30 år 

senare skulle anses har rätt till reproducering enligt förlaga. Ett köp som från början 

skulle kunnat anses utgöra förvärv av exemplar omvandlades därmed till ett förvärv av 

ett verk och därmed tillhörande rätt till reproducering. Det senare fallet gällde även det 

en konstnär som slutit avtal med ett bolag gällande utelämnande av teckningar för re-

producering i en tidskrift. Vissa av teckningarna återlämnades efter reproducering men 

flertalet hade förstörts. Högsta domstolen fann att det var ostridigt att bolaget endast 

förvärvat rätten till reproducering av teckningarna och således inte äganderätten. Bola-

get dömdes att utge ersättning för den uppkomna skadan.  

Vad som utgör en upphovsrättslig överlåtelse är således inte okomplicerat att bestämma 

och kan, i vissa avtalssituationer mellan upphovsrättshavare och förvärvare, alltså kom-

pliceras ytterligare av allmänna upphovsrättsliga tolkningsprinciper vilka normalt inne-

bär en tolkning till upphovsmannens fördel.
140

  

Specifikationsprincipen är inte den enda förhärskade principen vid äganderättsövergång 

på upphovsrättens område. Överlåtaren och tillika upphovsmannen åläggs vid över-

låtelse av upphovsrätt även särskilda skyldigheter som går utöver avtalets egentliga in-

nehåll. I detta sammanhang brukar man tala om en lojalitetsplikt mot förvärvaren. Loja-

litetsplikten innebär att överlåtaren av upphovsrätten begränsas i sina möjligheter att ut-

nyttja sina eventuellt kvarstående rättigheter och åläggs en skyldighet att inte förrycka 

grunden för avtalet i sin fortsatta verksamhet.
141

 Förenklat kan man säga att lojalitets-

plikten innebär att överlåtaren inte exempelvis kan starta konkurrerade verksamhet, eller 

disponera ett verk så att den överlåtna rättigheten minskar i värde.
142

 Lojalitetsplikten 
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 Auktorrättskommittén, NJA II 1961, s. 213. 

141
 Levin, Lärobok i Immaterialrätt, Norstedts Juridik, 2007, s.119 och 475. 
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 Se t.ex. NJA 1957 s. 770 och NJA 1985 s. 909. 
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innebär vidare att överlåtaren begår ett upphovsrättsintrång om denne fortsätter att ut-

nyttja den överlåtna rätten.
143

 Brott mot lojalitetsplikten kan därmed innebära grund för 

ersättningsanspråk för intrång i upphovsrätten enligt 54 § 1st. URL.  

3.5.2 Upphovsrättsliga upplåtelser 

Utöver vad som beskrivits ovan i avsnitt 3.5.1 gällande överlåtelse kan ett upphovs-

rättsligt skyddat verk även upplåtas. Upplåtelse, eller partiell överlåtelse
144

, där alltså 

endast vissa ekonomiska rättigheter övergår på förvärvaren, torde vara den mest före-

kommande överlåtelsetypen.
145

 Förenklat uttryckt kan skillnaden mellan en överlåtelse 

och en upplåtelse sägas vara att upplåtelse avser nyttjanderätt och är begränsad i vissa 

hänseenden. En upplåtelse kan vara begränsad i såväl tid som geografiskt och kan alltså 

exempelvis avse utgivande av en bok under viss tid eller framförande i ett visst geo-

grafiskt begränsat område. Ett vanligt sätt varigenom en upphovsrättsligt skyddad rät-

tighet, med rättighetshavarens samtycke, introduceras på marknaden är att upphovs-

rättshavaren upplåter en del av sin rätt till någon annan genom ett tillstånd att flerfaldiga 

och/eller försälja den skyddade rättigheten.  

Liksom vid överlåtelse är upplåtelse av upphovsrätt inte formbunden. Upplåtelse kan 

därmed ske genom skriftliga som muntliga överenskommelser, konkludent handlande 

och branschpraxis m.m.
146

 Till följd av sakens natur kommer emellertid de viktigare 

överenskommelserna om upplåtelse vara i skriftlig form.
147

  

För de skriftliga avtalen kan det särskilt påpekas att upphovsrättsliga upplåtelseavtal kan 

förekomma i många olika former. Till de mer vanligt förekommande hör dock förlags-
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 Levin, Lärobok i Immaterialrätt, Norstedts Juridik, 2007, s. 476. 

144
 Som påpekats i avsnitt 3.5.1 använder upphovsrättslagen genomgående begreppet överlåtelse i alla fall 

då upphovsmannen eller hans rättsinnehavare låter någon förvärva rättigheter. Begreppet överlåtelse är 

naturligtvis adekvat i fråga om fullständig övergång av en rättighet. Vid partiell överlåtelse eller på 

andra sätt inskränkta förvärv ter sig begreppet emellertid otillfredsställande. I denna uppsats används 

därför begreppet upplåtelse. För ett liknande resonemang se Rosén, Upphovsrättens avtal – Regler för 

upphovsmäns, artisters, fonogram-, film- och databas producenters, radio- och TV-bolags samt fotogra-

fers avtal, Norstedts Juridik, 2006, s.87. 

145
 Olsson, Copyright – Svensk och internationell upphovsrätt, Norstedts Juridik, 2006, s. 288. 
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 SOU 2010:24, s. 93. 

147
 Levin, Lärobok i Immaterialrätt, Norstedts Juridik, 2007, s. 471, se även; Olsson, Upphovsrättslag-

stiftningen – En kommentar, Norstedts Juridik, 1996, s. 203. 
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avtalet, se 31 § 1 st. URL, samt upphovsrättsliga avtalslicenser.
148

 Beställningsavtal, 

uppdragsavtal, hyresavtal och så kallade legoavtal förekommer även.
149

 Gemensamt för 

upplåtelseavtalet, oavsett form, är att förvärvaren endast har en från upphovsmannen ur-

skiljd rätt, den självständiga upphovsrätten stannar hos upphovsmannen. Som ett illu-

strerande exempel för upplåtelseavtalets funktion kan förlagsavtalet användas. För-

läggaren ansvarar för distribution och mångfaldigande och bär risken för lagerhållning, 

framställning och marknadsföring. Upphovsmannen står inte risken för framställning 

och mångfaldigande men får heller ingen ersättning om försäljning uteblir. Ersättning 

utgår istället genom royalty betalningar med en viss procent av förläggarens försälj-

ningspris till marknaden.
150

 Är förlagsavtalet begränsat till en viss upplaga, geografiskt 

område eller ett visst antal får förläggaren inte utan upphovsmannens samtycke repro-

ducera utöver förlagsavtalets innehåll. Här uppkommer en intressant gräns-

dragningsproblematik vad gäller olovliga utnyttjanden utöver avtalsförhållandet. Utgör 

ett sådant utnyttjande avtalsbrott eller intrång i upphovsrätten? Det torde stå klart att 

rena avtalsbrott, t.ex. att royalty inte betalas i tid, inte kan utgöra grund för skadestånds-

talan enligt upphovsrättslagen.
151

 Däremot kan det vara svårare att avgöra huruvida 

framställning utöver förlagsavtalets begränsning utgör intrång eller avtalsbrott. Troligen 

kan käranden i en tvist välja den grund som anses ge det förmånligaste resultatet. Det är 

dock av intresse att i detta sammanhang att åter påpeka upphovsrättens formlösa upp-

komst och avsaknaden av formkrav för upplåtelse av rättigheter. I en situation där ett 

avtal visserligen träffats med upphovsmannen men där avtalet saknar, eller endast har 

bristfällig reglering vad gäller sanktioner vid avtalsbrott kan följaktligen de speciella 

normerna i 54 § 1 st. URL för upphovsmannens ersättningsrätt vid otillåtna utnyttjande 

finna tillämpning vid bedömningen av avtalsbrottets sanktion.
152

  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att upplåtelse av upphovsrätt är sammankopplat 

med någon typ av begränsning. Den i avsnitt 3.5.1 beskrivna specifikationsprincipen 
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 SOU 2010:24, s. 93. 
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 SOU 2010:24, s. 93. 

150
 Levin, Lärobok i Immaterialrätt, Norstedts Juridik, 2007, s. 487. 
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 Bengtsson, Lyxell, Åtgärder vid immaterialrättsintrång, Norstedts Juridik, 2006, s. 50. 

152
 Rosén, Upphovsrättens avtal – Regler för upphovsmäns, artisters, fonogram-, film- och databas produ-

centers, radio- och TV-bolags samt fotografers avtal, Norstedts Juridik, 2006, s. 24-26. 
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och lojalitetsplikten finner därmed tillämpning även vid upphovsrättslig upplåtelse. I en-

lighet med specifikationsprincipen ger själva upplåtelsen endast en rätt att utnyttja ver-

ket på ett visst angivet sätt och utesluter därmed rätten att utnyttja verket på annat 

sätt.
153

 Precis som vid tolkning av upphovsrättsliga överlåtelser gäller avtalets lydelse 

och endast då avtalet inte ger tillräcklig ledning för att bedöma upplåtelsens omfattning 

och karaktär bör omständigheter som t.ex. ändamålet med avtalet, graden av uppdrags-

tagarens självständighet, verkets art, i hur stor grad upphovsmannen personligen präglat 

verket, betalningens storlek samt branschpraxis vägas in för att bedöma avtalets ända-

mål.
154

 

3.6 Samlad bedömning av den mervärdesskatterättsliga han-
teringen av upplåtelse och överlåtelse av upphovsrätt 

Upphovsrätt är den ensamrätt som författare, kompositörer, konstnärer och andra upp-

hovsmän har till sina litterära eller konstnärliga verk.
155

 Upphovsrättens objekt, det så 

kallade verket måste dock ha verkshöjd för att omfattas av ensamrätten. Med andra ord 

måste verket uppvisa en viss grad av självständighet och originalitet.
156

 Resultatet av 

den upphovsrättsliga ensamrätten består i den ekonomiska rätten och den ideella rätten. 

Den ekonomiska rätten utgörs dels av rätten att framställa exemplar av verket, vilket av-

ser all slags reproduktion, dels av rätten att göra verket tillgängligt för allmänheten.
157

 

En överlåtelse eller upplåtelse avseende den ekonomiska rätten avser alltså förfogande-

rätten. Ensamrättighetens konstruktion innebär vidare att det krävs samtycke från rätts-

innehavaren för att få utnyttja ett upphovsrättsligt skyddat verk. Någon form för över-

låtelse av upphovsrätt är däremot inte föreskriven i lagen. Parterna i upphovsrättsliga 

avtal får därmed tillämpa obligationsrättens och kontraktsrättens allmänna regler.
158

 I 

relation till den mervärdesskatterättsliga hanteringen av ersättningar baserade på upp-

hovsrätt får upphovsrättens övergång betydande konsekvenser. Även om det för mer-

värdesskatteplikt förutsätts att en omsättning av ekonomiska värden är för handen inne-

                                                 
153

 Calissendorff, Rätten till beställt verk, Ny Juridik, 1998, s. 91. 

154
 Calissendorff, Rätten till beställt verk, Ny Juridik, 1998, s. 91. 

155
 Se 1 § URL. 

156
 SOU 1956:25, s. 66. 

157
 SOU 2010:24, s. 64. 

158
 Se avsnitt 3.5.1. 
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bär förekomsten av en upphovsrättsligt giltig upplåtelse eller överlåtelse att trans-

aktionen blir föremål för den reducerade skattesatsen om 6 procent i 7 kap. 1 § 3 st. 8-9 

p. ML.
159

 Mervärdesskattelagens koppling, vad gäller den reducerade skattesatsen, är 

således ovillkorlig.  

För att intrångsersättning enligt 54 § 1 st. URL ska kunna falla inom ramen för 7 kap. 1 

§ 3 st. 8-9 p. ML krävs, förutom en mervärdesskatterättslig omsättning av ekonomiska 

värden, att transaktionen kan jämställas med upplåtelse eller överlåtelse enligt upphovs-

rättens regler och principer för upphovsrättens övergång.      

                                                 
159

 Se den schematiska uppställningen i avsnitt 3.1. 
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4 Ersättning enligt 54 § 1st. URL vid intrång i upphovs-
rätten 

4.1 Ersättningen i relation till det mervärdesskatterättsliga 
omsättningsbegreppet 

Mervärdesskatt ska erläggas vid omsättning av tjänster
160

 som görs i en yrkesmässig 

verksamhet
161

 inom landet
162

. Omsättningsbegreppet bygger således på att det finns ett 

förhållande mellan prestation och motprestation. EU-rättslig praxis har förtydligat rela-

tionen mellan prestation och motprestation och uttalat att det måste föreligga ett direkt 

samband mellan den tillhandahållna tjänsten och det erhållna vederlaget varvid de er-

lagda beloppen utgör det faktiska vederlaget för en tjänst som kan individualiseras och 

som tillhandahålls inom ramen för ett rättsförhållande som innebär ett ömsesidigt utbyte 

av prestationer.
163

 Sammantaget innebär detta att t.ex. stöld och skadestånd faller utan-

för mervärdesskattens tillämpningsområde då de inte utgör vederlag för en prestation. 

Det är emellertid inte själva klassificeringen av ersättningen som medför att ersättning-

en faller utanför mervärdesskattens tillämpningsområde. Den rättsliga klassificeringen 

dock en viktig indikation som indirekt kan få konsekvenser för den mervärdesskatte-

rättsliga hanteringen.  

Ersättning enligt 54 § 1 st. URL är i dagsläget inte föremål för mervärdesskatt. Er-

sättningen har av lagstiftaren ansets falla utanför mervärdesskattelagens tillämpnings-

område då den utbetalas till följd av ett intrång i upphovsrätten. Bakgrunden till detta 

ställningstagande är att ersättningen inte utgår på grundval av ett mellan parterna före-

liggande avtal, något som ur mervärdesskatterättslig synpunkt talar för att någon om-

sättning av ekonomiska värden inte föreligger.
164

 För att undersöka omsättnings-

                                                 
160

 Med omsättning av tjänst avses att en tjänst mot ersättning utförs, överlåts, eller på annat sätt tillhan-

dahålls någon, se avsnitt 2.4. 

161
 Yrkesmässig verksamhet, eller med EU-rättslig terminologi ekonomisk verksamhet, definieras av 13 

kap. 1 § inkomstskattelagens, yrkesmässigt självständigt bedriven förvärvsverksamhet. I ljuset av EU-

domstolens dom Case 89/81, Hongkong Trade Development Council framgår att någon typ av ekono-

miskt utbyte av prestationer måste föreligga, innebärande att omsättning sker till annan utomstående, för 

att ekonomisk verksamhet ska anses föreligga, se avsnitt 2.3. 

162
 I denna uppsats undersöks endast omsättning inom landet, se uppsatsens avgränsning avsnitt 1.4. 

163
 Se C-277/05, Société thermale d'Eugénie-les-Bains v Ministère de l'Économie, des Finances et de l'In-

dustrie, CELEX 62005J0277, p. 19. 

164
 Se För ett liknande resonemang se C-16/93, Tolsma, p. 14-17. 
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begreppet i relation till ersättning enligt 54 § 1 st. URL ska avsnitt 4.2 utreda den rätts-

liga klassificeringen av ersättningen varefter avsnitt 4.3 och 4.4 behandlar grunderna för 

ersättning och ersättningens beräkning.  

4.2 Rättslig klassificering av ersättningen 

4.2.1 EU-lagstiftning  

På upphovsrättens område, liksom på mervärdesskattens område, är EU-lagstiftningen 

viktig. Merparten av de modifikationer och förändringar som genomförts på upphovs-

rättens område har sitt ursprung från EU-lagstiftningen. Genom infosoc-direktivet
165

 

och sanktionsdirektivet
166

 har EU sökt harmonisera medlemsstaternas immaterial-

rättslagstiftning
167

 för att därmed minimera handelshinder och tillse en likvärdig och 

enhetlig skyddsnivå för immateriella rättigheter på den inre marknaden.
168

 I förhållande 

till varandra anger sanktionsdirektivet uttryckligen att direktivets bestämmelser inte in-

kräktar på infosoc-direktivet utan att infosoc-driektivet är lex-specialis i förhållande till 

det senare.
169

 Sanktionsdirektivet ämnar, som direktivets namn vittnar om, främst att re-

glera immaterialrätternas skyddsnivå inom det harmoniserade området. Noterbart i 

sammanhanget är att sanktionsdirektivet dock endast ämnar fastslå en lägstanivå vad 

gäller medlemsstaternas sanktionslagstiftning.
170

 Medlemsstaterna är sålunda fria att 

lagstifta om ett mer förmånlig sanktionssystem för upphovsmän än vad direktivet anger.  

Vad gäller sanktioner vid intrång i t.ex. upphovsrätten framgår av Art. 3 sanktions-

direktivet att medlemsstaterna ska tillhandahålla de åtgärder, förfaranden och sanktioner 

som är nödvändiga för att säkerställa skyddet för de immateriella rättigheter som om-

fattas av direktivet. Vidare stadgar artikeln att de åtgärder som införts med anledning av 

                                                 
165

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa 

aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, infosoc-direktivet. 

166
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet 

för immateriella rättigheter, sanktionsdirektivet. 

167
 Direktivet innehåller ingen definition av begreppet immaterialrätt. Dock har kommissionen uttalat att 

direktivet ska tillämpas på bl.a. upphovsrätter, se EUT L 94, 13.4.2005 ( Uttalande från Kommissionen 

om artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG om säkerställande av skyddet för 

immateriella rättigheter (2005/295/EG) ) , s. 37.  

168
 Skäl (9)-(10), sanktionsdirektivet. 

169
 Skäl (16) samt Art. 2, sanktionsdirektivet.  

170
 Art. 2, sanktionsdirektivet. 
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direktivet ska vara skäliga och att åtgärderna, förfarandena och sanktionerna också ska 

vara effektiva, proportionella och avskräckande och ska tillämpas så att hinder för lag-

enlig handel inte uppkommer och så att missbruk inte sker. Stadgandet överensstämmer 

med infosoc-direktivets 8:e artikel där det stadgas att ”sanktionerna skall vara effektiva, 

proportionella och avskräckande”.  

I avsnitt 6 sanktionsdirektivet behandlas enligt avsnittsrubriken skadestånd och kostna-

der för förfarandet. Avsnitt 6 är indelad i två artiklar varav Art. 13 behandlar ska-

destånd och Art. 14 kostnader för förfarandet. Att Art. 13 behandlar skadestånd framgår 

av artikelrubriken. Inledningsvis behandlar artikeln skadestånd vid uppsåt och/eller 

oaktsamhet och hur skadeståndets storlek ska bestämmas. Intressant för uppsatsen är 

andra punkten av Art. 13 där följande stadgas: ”för de fall då en intrångsgörare har be-

gått ett immaterialrättsintrång utan att ha vetat eller rimligen borde ha vetat om det, får 

medlemsstaterna föreskriva att de rättsliga myndigheterna får förordna om återbetalning 

av vinst eller betalning av skadestånd som kan vara fastställt i förväg.”. Ersättning enligt 

54 § 1st. URL har ansetts falla in under Art. 13.2 sanktionsdirektivet och utgöra sådant 

skadestånd som artikeln ger utrymme för.
171

 Noterbart är att direktivet i realiteten ger 

utrymme för föreskrift om återbetalning av vinst eller skadestånd. Direktivet gör således 

åtskillnad på ersättning på grund av olovlig vinst vid intrång och skadestånd på grund 

av intrång. Något undersökande resonemang i den juridiska doktrinen om huruvida er-

sättning enligt 54 § 1st. URL i direktivets mening utgör skadestånd eller återbetalning 

av vinst har dock veterligen inte diskuterats.
172

 

4.2.2 Nationell rätt 

Man kan utifrån den historiska bakgrunden analysera den aktuella situationen för er-

sättning vid intrång i upphovsrätten. Syften är då att utreda bakgrunden och ändamålet 

med ersättningen. En jämförelse med den aktuella situationen påvisar bland annat vilken 

påverkan EU-rätten haft på paragrafens syfte och om ersättningens klassificering histo-

riskt varit entydig. Avsnitt 4.2.3 har visat att gällande EU-rättsliga direktiv på området 

för immateriella sanktionsmedel medger nationella ersättningsregler vid intrång i upp-

                                                 
171

 Se prop. 2008/09:67, s. 234, se även Ds 2007:19, Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens områ-

de - genomförande av direktiv 2004/48/EG, s. 285. 

172
 Se dock prop. 1960:17, s. 35, och Talle-Holmqvist, Tonell, Mervärdesskatt på upphovsrättsersättning 

– ett genuint problem, Skattenytt, 2009, s. 34. 
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hovsrätten i form av återbetalning av vinst eller skadestånd. Huruvida den svenske lag-

stiftaren, i enlighet med direktivet, tagit ställning till 54 § 1 st. URL:s rättsliga klassi-

ficering är dock oklart.  

En föregångare till 54 § URL:s nuvarande lydelse är 27 a § Lagen den 30 maj 1919 om 

rätt till litterära och musikaliska verk, författarlagen. Paragrafens andra stycke mot-

svarade vad som idag utgör 54 § 1st. URL och stadgade att; om någon företagit hand-

ling, eller ej fullgjort skyldighet, och om härav uppkommit vinst för honom, han, ändå 

att ansvar icke kan ådömas honom, är pliktig att intill vinstens belopp utge ersättning för 

målsäganden tillskyndat förfång.
173

 Paragrafens lydelse ändrades genom införandet av 

upphovsrättslagen. I förarbetena diskuterade lagstiftaren införandet av 54 § 1 st. och an-

förde bland annat följande ”det synes kommittén vara en naturlig grundprincip på hela 

detta område att den, som – oavsett om det sker i ond eller god tro – obehörigen utnytt-

jar ett verk, skall utge vederlag därför.”.
174

 Vidare framhöll lagstiftaren särskilt att ”gäl-

lande regler om skyldighet att utge s.k. obehörig vinst
175

 har ersatts med en skadestånds-

regel.”
176

. I propositionen diskuterades huruvida en bestämmelse om återbetalning av 

vinst skulle kvarstå eller återinstiftas men på hemställan av lagrådet togs förslaget bort 

från propositionsförslaget.
177

 En skadeståndsregel tillskapades således och regeln som 

propositionen hänvisar till är den tidigare lydelsen av 54 § 1 st. upphovsrättslagen.  

Med hänsyn till propositionens uttalande kan man konstatera att lagstiftaren genom in-

förandet av upphovsrättslagen ersatte en tidigare gällande ersättningsregel, där vinst 

som tillkommit intrångsgöraren skulle återbetalas, med en skadeståndsregel.
178

 Lag-

stiftaren uppmärksammade dock att ersättning, enligt 54 § 1 st. URL i sin nya ut-

formning, utgjorde ett avsteg från allmänna skadeståndsrättsliga grundsatser men moti-

verade paragrafens konstruktion med att ”Det bör emellertid icke i något fall före-

                                                 
173

 Prop. 1960:17, s. 289-290. 

174
 Prop. 1960:17, s. 291. 

175
 För en djupare diskussion om begreppet ”Obehörig vinst” och dess eventuella återinträde i svensk rätt 

se Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten – Obehörig vinst rediviva, SvJt, 2009, s. 

946.  

176
 Prop. 1960:17, s. 35. 

177
 Se Auktorrättskommittén, NJA II 1961, s. 351. 

178
 Se även Svea hovrätts remissyttrande i prop. 1960:17 s. 293. 
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komma, att verk utnyttjas obehörigen utan att målsäganden erhåller skäligt vederlag där-

för; den skyldige skulle eljest kunna komma i bättre ställning än den som vid verkets 

utnyttjande iakttager lagens föreskrifter.”.
179

 Intressant i sammanhanget är att principen 

om återbetalning av vinst, under tiden för arbetet med upphovsrättslagstiftningen, var 

utsatt för hård kritik.
180

 Bland annat framfördes att uppfattningen om en självständig 

rättsprincip rörande återbetalning av vinst var ”ett nonsensuttryck som inte hörde hem-

ma i en rationell argumentation.”
181

 I ett sådant klimat är det inte förvånande att lag-

stiftaren ansåg att en ändring i klassificering av intrångsersättning var påkallad.  

Med anledning av direktiv sanktionsdirektivet omarbetades den svenska immaterial-

lagstiftningen och upphovsrättslagen genomgick ett antal förändringar för att uppnå 

konformitet med direktivet.
182

 De förändringar som genomfördes avseende 54 § 1 st. 

URL var dock endast redaktionella.
183

  

I sin nuvarande lydelse är 54 § placerad i det 7:e kapitlet i upphovsrättslagen under ru-

briken ”Ansvar och ersättningsskyldighet m.m.”. Kapitelrubriken står oförändrad sedan 

upphovslagens införande 1960 och ger föga ledning vad gäller den rättsliga kvali-

ficeringen av ersättningen. Av förarbetena framgår dock lagstiftarens tydliga inställning 

till ersättningens karaktär som ett skadestånd.
184

 Med hänvisning till Art. 13.2 sank-

tionsdirektivet uttalas bland annat ”Bestämmelsen innebär alltså att medlemsstaterna får 

ha regler som föreskriver skadeståndsskyldighet vid intrång som har skett i god tro.”
185

 

                                                 
179

 Auktorrättskommittén, NJA II 1961, s. 350. 

180
 Se t.ex. Hellner, Om obehörig vinst. Särskilt utanför kontraktsförhållanden. Ett civilrättsligt problem i 

komparativ belysning, Almqvist och Wiksells Boktryckeri AB, 1950. För en djupare diskussion gällan-

de den historiska synen på principen om obehörig vinst se Schultz, Nya argumentationslinjer i förmö-

genhetsrätten – Obehörig vinst rediviva, SvJt, 2009. 

181
 Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten – Obehörig vinst rediviva, SvJt, 2009, s. 947. 

182
 Läsaren ska dock notera att EU-kommissionen den 1 juni 2006 riktade en formell underrättelse till 

Sverige med anmodan att inkomma med yttrande avseende de åtgärder som vidtagits för att säkerställa 

införlivandet av direktivet. Då Sverige inte på ett tillfredställande sätt kunde tillförsäkra konformitet 

dömdes Sverige för fördragsbrott 2008-05-15 i dom C-341/07, Fördragsbrott – Direktiv 2004/48/EG – 

Säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter – Underlåtenhet att införliva inom den föreskriv-

na fristen, CELEX 62007J0341. 

183
 Prop. 2008/09:67, s. 354. 

184
 Prop. 2008/09:67, s. 234. 

185
 Prop. 2008/09:67, s. 234. 
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och att ett sådant skadestånd som 54 § 1 st. URL utgör därmed är förenligt med direkti-

vet.  

I doktrin har den rättsliga klassificeringen av ersättning enligt 54 § 1st. URL diskuterats. 

Bland annat Rosén benämner ersättningen som ”en mekaniskt verkande vederlags-

regel”
186

 och konstaterar att ersättningen inte utgör ersättning för någon skada och där-

med inte heller utgör skadestånd.
187

 Även Eltell och Radetzki ger medhåll till denna 

klassificering.
188

 Talle-Holmqvist och Tonell utgår från att ersättningen inte utgör ett 

skadestånd och tar diskussionen ett steg längre och genom att anföra att ersättningen bör 

kunna jämställas med en upplåtelse av den aktuella rättigheten.
189

 Å andra sidan ifråga-

sätter inte Olsson klassificeringen av ersättningen och konstaterar bland annat att er-

sättning, oavsett det subjektiva element som ligger bakom åtgärden, ter sig naturligt då 

den som olovligen utnyttjar en rättighet inte ska komma i bättre ekonomiskt läge än den 

som fått tillstånd att nyttja rättigheten.
190

 Gällande principen om återbetalning av vinst, 

även kallar principen om obehörig vinst, och dess funktion som en som ett komplement 

till de obligationsrättsliga och skadeståndsrättsliga ansvarssystemen har Schultz bland 

annat uttalat att principen är ”tydlig i de europeiskt påverkade ansvarsregler som sjö-

satts, t.ex. i immaterialrätten genom det från den allmänna debatten välkända sanktions-

direktivet”.
191

 Uttalandet har bäring med tanke på Art 13.2 sanktionsdirektivet och dess 

uttalanden om återbetalning av vinst. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att 54 § 1 st. URL klassificerats som ska-

destånd av lagstiftaren. En klassificering som även återfinns i de EU-direktiv som före-

ligger på området.
192

 EU-direktiven medger dock å ena sidan återbetalning av vinst och 
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 Rosén, Upphovsrättens avtal – Regler för upphovsmäns, artisters, fonogram-, film- och databas pro-

ducenters, radio- och TV-bolags samt fotografers avtal, Norstedts Juridik, 2006, s. 319.  
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 Rosén, Upphovsrättens avtal – Regler för upphovsmäns, artisters, fonogram-, film- och databas pro-

ducenters, radio- och TV-bolags samt fotografers avtal, Norstedts Juridik, 2006, s. 319-320. 
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 Eltell, Radetzki, Skadeståndsbedömning vid intrång i upphovsrätt, NIR, 2005, s. 227. 

189
 Talle-Holmqvist, Tonell, Mervärdesskatt på upphovsrättsersättning – ett genuint problem, Skattenytt, 

2009, s. 34.   
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 Olsson, Upphovsrättslagstiftningen – En kommentar, Norstedts Juridik, 1996, s. 374, se även Olsson, 

Copyright – Svensk och internationell upphovsrätt, Norstedts Juridik, 2006, s. 328. 
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 Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten – Obehörig vinst rediviva, SvJt, 2009, s. 948. 
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 Se Art. 13.2, sanktionsdirektivet. 
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å andra sidan skadestånd. Något ställningstagande gällande vilken av de ersättningsmöj-

ligheter som EU-direktivet medger som 54 § 1 st. URL utgör framgår emellertid inte av 

förarbetena. Historiskt sett har ersättning vid upphovsrättsintrång klassificerats som 

återbetalning av vinst. Något som lagstiftaren senare uttryckligen frångått till förmån för 

en skadeståndsersättning.  

Av uppsatsens avsnitt 4.1 framgår att, i förhållande till det mervärdesskatterättsliga om-

sättningsbegreppet, själva klassificeringen av ersättningen inte är avgörande för be-

dömningen av huruvida ersättningen faller inom eller utanför mervärdesskattens til-

lämpningsområde. Den rättsliga klassificeringen är emellertid en viktig indikation som 

får indirekt kan få konsekvenser för den mervärdesskatterättsliga hanteringen. Med hän-

syn till vad som uttalats i doktrin synes det finnas oklarheter vad gäller ersättningens 

syfte.
193

 Fråga uppkommer då hur denna i lag givna rätt till ersättning vid upphovs-

rättsintrång ska betraktas ur ett mervärdesskatterättsligt perspektiv. Även om lag-

stiftaren klassificerar ersättningen som ett skadestånd utgår den mervärdesskatterättsliga 

bedömningen själva transaktionen. Kan en omsättning av ekonomiska värden anses vara 

för handen har således lagstiftarens uttalanden mindre betydelse. Syftet med er-

sättningen i förhållande till de grunder varmed ersättning tillerkänns en upphovsman för 

intrång i upphovsrätten, tillsammans med förfarandet vid beräkningen av ersättningens 

storlek, är däremot alla omständigheter som kan sägas ligga till grund för bedömningen 

om någon omsättning av ekonomiska värden föreligger. 

4.3 Grunder för ersättning och skadeståndsbegreppet enligt 
skadeståndslagen 

Mervärdesskattelagen och mervärdesskattedirektivet innehåller inga särskilda regler för 

skadestånd, viten eller andra typer av ersättningar som utbetalas till följd av skada. Av-

görande för bedömningen av omsättning och beskattningsunderlag är istället de gene-

rella bestämmelserna i mervärdesskattelagen och mervärdesskattedirektivet. Detta inne-

bär att en individuell prövning ska göras i varje enskilt fall. Klassificeringen av er-

sättningen får därmed underordnad betydelse. Av förarbetena framgår att en nödvändig 

förutsättning för att en omsättning ska anses föreligga är att ett avtal om köp eller byte 

                                                 
193

 Se t.ex. Rosén, Upphovsrättens avtal – Regler för upphovsmäns, artisters, fonogram-, film- och data-

bas producenters, radio- och TV-bolags samt fotografers avtal, Norstedts Juridik, 2006, s. 319-320, 

Talle-Holmqvist, Tonell, Mervärdesskatt på upphovsrättsersättning – ett genuint problem, Skattenytt, 

2009, s. 34 samt Eltell, Radetzki, Skadeståndsbedömning vid intrång i upphovsrätt, NIR, 2005, s. 227. 
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har ingåtts.
194

 Vidare uttalas att omsättningskravet medför att från beskattning utesluts 

sådana intäkter som visserligen har ett samband med den skattepliktiga verksamheten 

men som inte kan sägas erhållna till följd av en försäljning av tjänsterna. Ersättningar i 

form av skadestånd betalas generellt sett på grund av civilrättsliga bestämmelser vilka i 

många fall är av dispositiv natur. Möjligheten att fritt avtala om förutsättningarna för 

skadestånd medför att det är svårt att konkretisera vad som ska förstås med begreppet 

skadestånd.
195

 Grundtanken med ett skadestånd är emellertid att det ska utgöra vederlag 

till den som lidit skada. Vederlaget syfte är då att försätta den skadelidande i samma 

ställning som om skadan aldrig inträffat. Ett vite eller skadestånd enligt lagregel eller 

avtal kan också ha ett preventivt syfte dvs. utgöra ett incitament för att tillhandahålla det 

som förväntas genom att fullfölja avtalet och undvika att brister och fel uppkommer.
196

 

Lagstiftaren har klassificerat ersättning enligt 54 § 1 st. URL som skadestånd.
197

 Klassi-

ficeringen av ersättningen har emellertid underordnad betydelse för den mervärdes-

skatterättsliga bedömningen av omsättning och beskattningsunderlag.
198

 En individuell 

prövning måste företas från fall till fall. Det är därför av intresse att utreda förut-

sättningarna för ersättning enligt 54 § 1 st. URL samt jämföra ersättningens karaktär 

med gällande regler och principer på skadeståndsrättens område.  

Enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer kan skadestånd endast utkrävas vid brott 

samt vid person- eller sakskada. Ersättning för ren förmögenhetsskada kräver särskilt 

lagstöd om ersättningen inte följer av ett avtalsförhållande.
199

 Skadeståndslagen
200

 inne-

håller ingen definition av begreppen person- och sakskada. Av förarbetena framgår dock 

att med personskada avses kroppsliga och psykiska sjukdomstillstånd orsakade av en 

skadehändelse.
201

 Vidare framgår att begreppet sakskada är synonymt med egendoms-

                                                 
194

 Prop. 1993/94:99, om ny mervärdesskattelag, s.134 f . 

195
 Skatteverkets ställningstaganden, Skadestånd; mervärdesskatt, meddelat 19 oktober 2009, Dnr 131 

709491-09/111. 

196
 Skatteverkets ställningstagande, Skadestånd ; mervärdesskatt, meddelat 19 oktober 2009, DNR 131 

709491-09/111. 

197
 Se avsnitt 4.2.2 och prop. 2008/09:67, s. 234. 

198
 Se avsnitt 2.4 samt 4.1. 

199
 1 kap. 1 § samt 2 kap. 4 § Skadeståndslag (1972:207), (SkL). 

200
 Skadeståndslag (1972:207), (SkL). 

201
 Prop. 1972:5, KungI. Maj:ts proposition med förslag till skadeståndslag m.m., s. 576. 
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skada och att begreppet även omfattar förlust av föremål.
202

 Av 1 kap. 2 § SkL följer 

även att med ren förmögenhetsskada förstås sådan ekonomisk skada som uppkommer 

utan samband med att någon lider person- eller sakskada. Exempel på ren förmögen-

hetsskada utgör således skada orsakad genom bedrägeri, otillbörlig marknadsföring, in-

trång i upphovsrätt och liknande.
203

 

Sanktionsreglerna i upphovsrättslagen saknar kopplingen till straffansvar och utgör så-

lunda ett sådant särskilt lagstöd som gör det möjligt att söka ersättning för ren förmö-

genhetsskada. Även om ersättning enligt 54 § 1st. URL utgör speciallagstiftning i för-

hållande till skadeståndslagen finner skadeståndslagen däremot tillämpning i fall där 

speciallag inte föreskriver annat. Skadeståndslagens regler är såtillvida generella men 

kan tillämpas vad gäller t.ex. beräkningen av skadeståndets storlek
204

 samt vid jämkning 

av skadeståndets storlek.
205

 

När sålunda det konstaterats att ersättning enligt 54 § 1st. URL utgör speciallag gäller 

det att avgöra på vilka grunder ersättning kan erhållas. Av paragrafens lydelse framgår 

att ersättning ska utgå från den som i strid med lagen eller mot föreskrift enligt 41 § 

URL utnyttjar ett verk eller annan skyddad prestation.
206

 Beräkningen av ersättningens 

storlek anges genom att paragrafen stadgar att intrångsgöraren ska betala skälig er-

sättning för utnyttjandet. Mot bakgrund av paragrafens lydelse kan det konstateras att en 

av grundförutsättningarna för ersättning är att verket eller prestationen är av sådant slag 

att det faller inom upphovslagens tillämpningsområde och därmed är skyddad. Är ver-

ket eller prestationen av sådan karaktär att de faller utanför, eller utesluts från lagens 

tillämpningsområde genom någon av reglerna i 2 kap. URL, kan ersättning enligt 54 § 

URL inte utgå. Bedömningen om verket eller prestationen faller inom upphovs-

                                                 
202

 Prop. 1972:5, s. 579. 

203
 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, Norstedts Juridik, 2006, s. 65. 

204
 Se 5 kap. SkL. 

205
 Se 6 kap. SkL. 

206
 Första stycket av 54 § URL lyder: ”Den som i strid mot denna lag eller mot föreskrift enligt 41 § 

andra stycket utnyttjar ett verk ska betala skälig ersättning för utnyttjandet till upphovsmannen eller hans 

eller hennes rättsinnehavare.”. 
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rättslagstiftningens tillämpningsområde får göras mot bakgrund av verkets eller presta-

tionens karaktär enligt de kriterier som redogjorts för ovan.
207

  

Något ekonomiskt skaderekvisit uppställs inte av paragrafen. Sålunda krävs inte att 

upphovsmannen lidit någon ekonomisk skada för att ersättning enligt 54 § 1st. URL ska 

utgå.
208

 En förutsättning för ersättning enligt 54 § 1st. URL är däremot att någon otill-

börligen nyttjat ett skyddat verk eller prestation. Det fordras därmed att intrångsgöraren 

på något sätt kränkt eller tagit i anspråk upphovsmannens förfoganderätt.
209

 Vid en jäm-

förelse med 2 § URL kan det t.ex. konstateras att ett utnyttjande föreligger då någon 

tillgängliggjort eller framställt exemplar av det ifrågavarande verket.
210

 Skälig er-

sättning utgår således inte från ett skaderekvisit utan har sin grund i själva utnyttjandet. 

Följaktligen ska ersättning enligt 54 § 1st URL utgå även om intrånget skett i god tro så 

länge ett utnyttjande kan konstateras.
211

 Skyldigheten att betala ersättning enligt 54 § 1 

st. URL föreligger sålunda redan vid rent objektivt rättsstridiga förfaranden.
212

  

Vid en jämförelse med begreppet skadestånd och dess syfte som antingen en preventiv-, 

reparativ- eller kostnadsfördelande funktion ter sig ersättning enligt 54 § 1st. URL täm-

ligen säregen.
213

 Som framhållits tidigare i avsnitt 4.2.2 var dock lagstiftarens utgångs-

punkt, vilket sedermera även senare bekräftats av praxis, 
214

att det inte i något fall skulle 

förekomma att verk utnyttjats obehörigen utan att upphovsmannen erhåller skälig er-

sättning.
215

 Något motsägelsefullt föreligger dock grund för ersättning även i fall där 

                                                 
207

 Se avsnitt 3.2, 3.3 och 3.4. 

208
 Påståendet stöds av prop. 1993/94:122, Skärpta åtgärder mot immaterialrättsliga intrång, s. 50, där 

det uttalats att ”Ersättning skall betalas även om rättighetshavaren inte har lidit någon förlust av intrång-

et”. 

209
 Brott mot den ideella rätten eller intrång i titelskydd omfattas sålunda inte, se Rosén, Upphovsrättens 

avtal – Regler för upphovsmäns, artisters, fonogram-, film- och databas producenters, radio- och TV-

bolags samt fotografers avtal, Norstedts Juridik, 2006, s. 319. 

210
 Eltell, Radetzki, Skadeståndsbedömning vid intrång i upphovsrätt, NIR, 2005, s. 232. 

211
 Prop. 2008/09:67, s. 225. 

212
 Se Hovrätten för Västra Sveriges dom av den 31 oktober 2008 i mål FT3542-07. 

213
 För en djupare diskussion angående grunderna för skadeståndsrättens utformning se Hellner, Radetzki, 

Skadeståndsrätt, Norstedts Juridik, 2006, s. 39-59. 

214
 Se t.ex. NJA 1998 s 633. 

215
 Auktorrättskommittén, NJA II 1961, s. 429 samt prop. 1960:17, s. 290 f. 
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positiva sidoeffekter uppkommit på grund av intrånget, så som t.ex. ökad försäljning.
216

 

Rent praktiskt betyder detta att intrångsgöraren är ersättningsskyldig även i ett fall där 

han i god tro utnyttjat ett verk och detta utnyttjande tillskapat vinst för upphovsmannen. 

Förhållandet blir särskilt intressant med hänsyn till de skadeståndsrättsliga grundsatser-

na. Vid sidan av lagregleringen har nämligen domstolarna, i mål om skadestånd, även 

att ta hänsyn till vad propositionen hänvisar till som oskrivna skadeståndsrättsliga 

grundsatser.
217

 Dessa grundsatser, t.ex. adekvat kausalitet, passiv identifikation och 

jämkning vid underlåten skadebegränsning tillämpas i förhållande till regelsystemet och 

kompletterar lagstiftningen eller begränsar dess tillämpningsområde. Som exempel på 

grundsatsernas tillämpning kan vara då den skadevållande handlat i nödvärn, tjänste-

plikt eller med samtycke från den skadelidande. Vid ett sådant förhållande utesluts 

handlingens rättsstridighet och därmed även talan om skadestånd.
218

 Att grundsatserna 

utgör en del av skadeståndslagen står inte inskrivet i lag men lagrådet har uttalat att dess 

tillämplighet är ställt ”utom allt tvivel”.
219

 Icke desto mindre är det osäkert huruvida de 

skadeståndsrättsliga grundsatserna finner tillämpning då speciallagstiftning utgör grund 

för ersättningsanspråket och om de ska tillämpas t.ex. vid sidan av upphovsrättslagens 

intrångsparagrafer. I det massmedialt uppmärksammade åtalet mot grundarna av fildel-

nings sajten The Pirate Bay berördes t.ex. frågan om jämkning utan att fråga om jämk-

ning vid underlåten skadebegränsning aktualiserades.
220

 Än mer intressant blir förhål-

landet när man jämför principen om compensatio lucri cum damno
221

  med skälig er-

sättning enligt 54 § 1 st. URL. Principen om compensatio lucri cum damno utgår från 

situationen där den skadegörande handlingen medfört, inte bara skada, utan även för-

tjänst för den skadelidande. I den mån förtjänsten är av ekonomisk natur och dessutom 

utgör en adekvat följd av den skadegörande handlingen kan förtjänsten avräknas från 

skadeståndet.
222

 I enlighet med ovan avsnitt har det konstaterats att ersättning alltid ska 

                                                 
216

 I prop. 1993/94:122, s. 50 uttalades ”Ersättning skall betalas även om rättighetshavaren inte har lidit 

någon förlust av intrånget”.  

217
 Prop. 1972:5, s. 448. 

218
 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, Norstedts Juridik, 2006, s. 63. 

219
 Prop. 1972:5, s. 623. 

220
 Stockholms tingsrätts dom av den 17 april 2009 i mål nr B 13301-06. 

221
 Principen om avdrag för den nytta som följt med förlusten. 

222
 Eltell, Radetzki, Skadeståndsbedömning vid intrång i upphovsrätt, NIR, 2005, s. 231. 
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utgå, oavsett den om intrånget skett i god tro och oberoende av om upphovsmannen tjä-

nat på intrånget. Principens tillämpning i förhållande till skälig ersättning enligt 54 § 1 

st. URL har dock inte prövats. Det kan likafullt konstateras att principen rent teoretiskt 

står i motsättning med ersättningens utformning. 

Skadeståndslagens funktion som lex generalis i förhållande till speciallag eller avtal vål-

la även andra särskilda tillämpningsproblem. Ett exempel på en sådan konflikt är då 

speciallag stipulerar ett ofördelaktigare skadeståndsansvar än skadeståndslagen.
223

 Fråga 

uppkommer då om skadevållaren kan åberopa ansvar enligt skadeståndslagen. Något 

entydigt svar från lagen går inte att finna men av förarbetena synes det framgå att man i 

en sådan situation av konkurerande ansvarsgrunder får undersöka speciallagen och dess 

syfte för att utreda om ett kringgående är möjligt.
224

 En närliggande fråga är även att 

skadeståndslagen endast gäller egentlig skadeståndslagstiftning och alltså inte kan till-

lämpas i rena ersättningsfrågor
225

 eller då ersättningen avser något annat än skada.  

Lagstiftaren har vid införandet av 54 § 1 st. URL uppmärksammat att ersättningen utgör 

ett avsteg från allmänna skadeståndsrättsliga grundsatser.
226

 Vid en objektiv granskning 

av paragrafens syfte i jämförelse med gällande regler och principer på skadestånds-

rättens område synes lagstiftarens påpekande riktigt. Syftet med paragrafen är att ge er-

sättning vid intrång. Det obehöriga nyttjandet är vad som utlöser ersättnings-

skyldigheten. I relation till mervärdesskatteområden kan det konstateras att någon om-

sättning inte föreligger vid ersättningar av skadeståndskaraktär, dvs. när avsikten är att 

försätta den som lidit skada i samma ställning som om skadan aldrig inträffat. Sådan er-

sättning för att åtgärda skadan står då normalt i proportion till kostnaden för den skada 

som köparen lidit och inte i proportion till det pris som köparen skulle erlagt.
227

 Er-

sättning enligt 54 § 1 st. URL syfte är emellertid att förhindra ”att verk utnyttjas obe-

                                                 
223

 Se t.ex. NJA 1951 s. 656 där en ägare till konstverk som skadats genom en brand vid en järnvägstrans-

port endast erhöll begränsad ersättning enligt 1925 års järnvägstrafikstadga. 

224
 Prop. 1993/94:122, s. 50. 

225
 Som exempel kan nämnas det allmännas ingrepp så som vid expropriation eller kompensation för in-

grepp i den enskildes rättigheter. Se även NJA 2008 s. 100 där fråga om ersättning för bekämpning av 

salmonella var för prövning. 

226
 Auktorrättskommittén, NJA II 1961, s. 350. 

227
 Skatteverkets ställningstagande, Skadestånd ; mervärdesskatt, meddelat 19 oktober 2009, DNR 131 

709491-09/111. 
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hörigen utan att målsäganden erhåller skäligt vederlag därför”.
228

 Huruvida er-

sättningens storlek står i proportion till kostnaden för den skada som uppkommit kvar-

står dock att utreda. 

4.4 Ersättningens storlek 

Utgångspunkten för ersättning enligt 54 § 1 st. URL är att intrångsgöraren ska ersätta 

upphovsmannen på grund av ett olovligt utnyttjande.
229

 Enligt allmänna skadestånds-

rättsliga bevisregler måste den skadelidande normalt sett kunna styrka skadans storlek. 

Ersättning enligt 54 § 1 st. URL utgör emellertid speciallagstiftning och ersättningen be-

räknas därför med hänsyn till uttalanden i förarbeten och utvecklad praxis på det upp-

hovsrättsliga området.  

I förarbetena har lagstiftaren uttalat att beräkningen av ersättningen tar avstamp i den 

uppskattade avgift som borde utgått vid upplåtelse eller överlåtelse.
230

 Vad gäller fast-

ställandet av storleken på den uppskattade avgift som borde ha utgått överlämnar lag-

stiftaren däremot till rättstillämpningen att avgöra och uttalar att, denna får avgöras med 

hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.
231

 Hur skälig ersättning enligt 54 § 1 

st. URL beräknas enligt nuvarande ordning, efter upphovsrättslagens omarbetning i 

samband med sanktionsdirektivet, har inte närmare beskrivits.
232

  

Överlag är förarbetena relativt återhållsamma med ställningstaganden gällande be-

räkningsgrunder för ersättning enligt 54 § 1 st. URL. Däremot företar lagstiftaren en re-

lativt omfattande utredning vad gäller beräkning av skadeståndets storlek enligt 54 § 2 

st. URL. Diskussionen sker med hänvisning till Art. 13.1 (a) och 13.1 (b), sanktions-

direktivet. Sanktionsdirektivets Art. 13.1 och tillhörande beräkningsgrunder i Art. 13.1 

(a) och 13.1 (b) gäller skadestånd vid intrång av den som visste eller rimligen borde ha 

vetat att han eller hon ägnade sig åt intrångsgörande verksamhet. Art. 13.1 (a) rör de ge-

nerella beräkningsgrunderna för det traditionella skadeståndet medan Art 13.1 (b) rör 

                                                 
228

 Auktorrättskommittén, NJA II 1961, s. 350. 

229
 Se avsnitt 4.3. 

230
 Prop. 2008/09:67 s. 226. 

231
 Prop. 2008/09:67 s. 226, se även prop. 1993/94:122, s. 50 f. 

232
 Se Prop. 2008/09:67, s. 227 f. där skadestånd vid uppsåt eller oaktsamhet och där tillhörande beräk-

ning endast diskuteras. Hur beräkning av skälig ersättning enligt 54 § 1 st. URL ska genomföras berörs 

dock ej närmare. 
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beräkningsgrunder för ett till storleken fastställt skadestånd. Eftersom beräknings-

grunderna hör samman med Art 13.1 som rör skadestånd vid intrång av den som visste 

eller rimligen borde ha vetat att han eller hon ägnade sig åt intrångsgörande verksamhet 

kan beräkningsgrunderna inte utan vidare läggas till grund för ersättning enligt 54 § 1 st. 

URL då denna typ av ersättning inte är beroende av ond tro hos intrångsgöraren. Lag-

stiftaren uppmärksammar, som påpekats tidigare, emellertid inte skadestånds-

beräkningen vid intrång i god tro utan konstaterar istället i en diskussion gällande Art. 

13.1 (b) att samtliga immaterialrättsliga lagar inleds med en bestämmelse som innebär 

”att skälig ersättning för utnyttjandet ska betalas. Enligt klara och entydiga förarbets-

uttalanden innebär skälig ersättning den licensavgift som borde ha utgått om licens hade 

upplåtits. Reglerna innebär alltså en minimiregel för skadeståndets beräkning”.
233

 Huru-

vida detta ställningstagande är i enlighet med direktivets syfte återstår att se.  

I Art. 13.2 i sanktionsdirektivet, som reglerar intrång vid god tro, stadgas att medlems-

staterna får föreskriva om återbetalning av vinst eller skadestånd som kan vara fastställt 

i förväg. Lagstiftarens ställningstagande vid diskussionen gällande Art. 13.1 (b) innebär 

att skadestånd som kan vara fastställt i förväg i Art. 13.2 sanktionsdirektivet ska tolkas 

så att en beräkning kan företas enligt Art. 13.1 (a) eller Art. 13.1 (b) vid intrång i god 

tro.
234

 

Praxis rörande skälig ersättning enligt 54 § 1st. URL är begränsat. Troligen beror detta 

på möjligheterna till förlikning och möjligen även att intrånget i efterhand läkes genom 

parternas överenskommelse om ersättning för intrånget.
235

 Av den praxis som finns att 

tillgå framgår emellertid att ersättning enligt 54 § 1st. URL tidigare huvudsakligen 

grundats på licensavgifter, royaltyersättning samt tariffbaserad ersättning.
236

 Vad som 

utgör skälig ersättning beräknades sålunda från de förutsättningar för ersättning som i 
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 Prop. 2008/09:67, s. 233. 

234
 Resonemanget bygger på en jämförelse mellan Art. 13.1 (a) och 13.1 (b) i sanktionsdirektivet. Efter-

som direktivet, vid intrång i god tro enligt Art. 13.2, använder ordet ”kan” vara fastställt i förväg torde 

detta få till innebörd att Art. 13.1 (b) som reglerar skadestånd som är fastställda i förväg kan tillämpas 

vid sidan av ett traditionellt skadestånd som i sådana fall ska beräknas enligt de generella beräknings-

grunderna i Art. 13.1 (a). 

235
 Bengtsson, Lyxell, Åtgärder vid immaterialrättsintrång, Norstedts Juridik, 2006, s. 206.  

236
 Se t.ex. NJA 1980 s 123 och NJA 1984 s 34 där tariffer och licensavgifter för intresseorganisationer 

användes som beräkningsunderlag. I NJA 1985 s. 807 och NJA 1993 s. 390 användes gängse licensav-

gifter som underlag för bedömningen av skälig ersättning. 
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normala fall föreligger inom den bransch och på den marknad där utnyttjandet ägt rum. 

Efter omarbetningen av upphovsrättslagen, i och med införandet av sanktionsdirektivet, 

har dock intrångsgörarens uppskattade eller fastslagna vinst framkommit som be-

räkningsgrund i praxis.
237

 En sådan beräkningsgrund har i all väsentligt uppfattats som 

tillfredställande och är i överensstämmelse med Art. 13.2 sanktionsdirektivet.  

I detta avsnitts första stycke framgick att den skadelidande enligt allmänna skadestånds-

rättsliga bevisregler normalt sett måste kunna styrka skadans storlek. Ersättning enligt 

54 § 1 st. URL utgör emellertid speciallagstiftning och ersättningen beräknas därför 

med hänsyn till uttalanden i förarbeten och utvecklad praxis på det upphovsrättsliga om-

rådet. Det dock ska erinras om att ersättning enligt 54 § 1 st. URL inte nödvändigtvis 

fråntar rättighetsinnehavaren skyldigheten att bevisa vad som ska anses vara skälig er-

sättning.
238

 I fall där full bevisning inte kan föras eller medför betydande svårigheter 

och därtill även fall där full bevisning skulle innebära stora kostnader som inte står i 

rimlig proportion till ersättningen, får rätten uppskatta skadan. Uppskattningen kan då 

ske vid sidan av de upphovsrättsliga reglerna enligt 35 kap. 5 § rättegångsbalken
239

.
240

 

En sådan uppskattning innebär däremot inte att rättighetshavaren är befriad från skyl-

digheten att lägga fram den utredning som skäligen kan åstadkommas.
241

 

4.5 Sammanfattande diskussion 

I avsnitt 4.2 har det konstaterats att för det fall ett upphovsrättsintrång kan konstateras 

ska skälig ersättning enligt 54 § 1 st. URL alltid utgå, oavsett om intrånget skett i god 

tro. Till skillnad från t.ex. 54 § 2 st. URL har ersättningen ingen direkt koppling till den 

                                                 
237

 Se t.ex. Stockholms tingsrätts dom av den 3 april 2002 i mål T 178-02 där ersättningen beräknades ut-

ifrån svarandes marginal vid försäljning. Se även Svea hovrätts dom av den 30 november 2005 i mål B 

10202-04 där ersättningen beräknades efter den antagna vinst som gjorts.  I doktrin har det även ansetts 

rimligt att skälig ersättning i fall av god tro, mot bakgrund av sanktionsdirektivets Art. 13.2, kan utgå 

från intrångsgörarens vinst, se Levin, Lärobok i Immaterialrätt, Norstedts Juridik, 2007, s. 536. 
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 Se t.ex. NJA 2010 s. 135 där Högsta domstolen endast tilldömde rättighetshavaren ett belopp om 1 000 
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en. I fallet tillämpades upphovsrättslagen i dess lydelse efter den 1 december 2005 på det påstådda in-

trånget. Den ändring av 54 § upphovsrättslagen som trädde i kraft den 1 april 2009 var därmed inte till-

lämplig. Anledningen till detta var att det av allmänna skadeståndsprinciper följer att nya bestämmelser 

om skadestånd inte är tillämpliga vid intrång som begåtts innan de nya bestämmelserna har trätt i kraft. 
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skada som intrånget orsakat, istället är ersättningen direkt kopplad till ett olovligt nytt-

jande av en skyddad rättighet. För ersättning enligt 54 § 1 st. URL krävs således inte att 

någon faktisk skada har uppstått. Upphovsmannen kan i själva verket ha tjänat på in-

trånget genom t.ex. positiva sidoeffekter. Vad gäller den skäliga ersättningens storlek 

synes lagstiftarens inställning vara att denna ska motsvara den marknadsmässiga avgift 

som borde ha utgått vid en överenskommelse på förhand.
242

 Beräkningsgrunden är 

emellertid inte konsekvent tillämpad av praxis och i begreppet skälig ersättning synes 

det inrymmas beräkningar grundade på återbetalning av vinst, schabloniserade er-

sättningar grundade på skälighet och så kallade hypotetiska licensavgifter grundade på 

vad som borde utgått vid licensiering på förhand.
243

 Vad som emellertid står klart är att 

ersättningen är direkt kopplad till det olovliga förfogandet och inte till eventuell upp-

kommen skada. På grund av paragrafens syfte och konstruktion har det i doktrin höjts 

röster för att ersättningen inte är att hänföra till ett skadestånd.
244

 Lagstiftaren och gäl-

lande EU-direktiv på området har dock klassificerat ersättningen som just varande ett 

skadestånd.
245

  

Från mervärdesskatterättslig synpunkt är ersättningens koppling till det olovliga utnytt-

jandet särskilt intressant. Även om ersättningen inte utbetalas enligt avtal om upplåtelse 

eller överlåtelse innebär beräkningsgrunden i mångt och mycket att transaktionen åter-

speglar en snarlik situation.  

För den mervärdesskatterättsliga hanteringen har klassifikationen av ersättningen inte 

avgörande betydelse.
246

 Då en omsättning av ekonomiska värden kan konstateras ska 

transaktionen vara föremål för mervärdesskatt.
247

 Om sedermera ersättningens kon-

struktion kan jämställas med exempelvis en upplåtelse får eventuell enbart betydelse för 

den skattesats som ska användas.
248

   

                                                 
242

 Se avsnitt 4.4. 
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5 Samlad bedömning av ersättning enligt 54 § 1 st. URL 

5.1 Inledande kommentarer 

I enlighet med uppsatsens disposition kommer kapitel 5 göra en samlad bedömning av 

de sakomständigheter som presenterats i uppsatsen.
249

 Kapitlet har en diskuterande an-

sats och kommer först utreda 54 § 1 st. URL i relation till skadeståndsbegreppet, princi-

pen om återbetalning av vinst och upphovsrättslagens föreskrifter för rättighetens över-

gång.
250

 Slutligen ska de antaganden som presenterats vad gäller ersättningens karaktär 

och rättighetens övergång ställas i relation till de mervärdesskatterättsliga om-

sättningsbegreppet och den reducerade skattesatsen i 7 kap. 1 § 3 st. 8-9 p. ML.
251

 

5.2 54 § 1st. URL – skadestånd eller vederlagsregel 

5.2.1 Skälig ersättning och principen om återbetalning av vinst  

Det kan inledningsvis påminnas om att ersättningsskyldighet enligt 54 § 1 st. URL inte 

grundas på en konstaterad ekonomisk skada för upphovsmannen. Det olovliga för-

fogandet av ett skyddat verk är vad som utlöser ersättningsskyldighet.
252

 Anspråket till 

ersättning skapas därmed utifrån intrångsgöraren och dennes handlande. I själva verket 

kan upphovsmannen rentav ha tjänat på intrånget utan att detta påverkar ersättnings-

skyldigheten enligt 54 § 1 st. URL.
253

 I förarbetena uttalas att ersättning alltid ska utgå 

oavsett om det olovliga förfogandet skett i god tro och oavsett om ekonomisk skada kan 

konstateras hos upphovsmannen.
254

  

Huruvida ersättningen utgör skadestånd råder det däremot delade meningar om.
255

 Som 

konstaterats i avsnitt 4.2.2 ger själva paragrafen inte någon särskild ledning vad gäller 
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 Se avsnitt 1.4. 
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2006, s. 319. 
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rättslig klassifikation. Kapitelrubriken anger endast att det är fråga om ”Ansvar och er-

sättningsskyldighet m.m.”. Äldre förarbeten har emellertid uttalat, vid införandet av 

upphovsrättslagen, att ”gällande regler om skyldighet att utge s.k. obehörig vinst har er-

satts med en skadeståndsregel.”.
256

 Hur ett sådant skadestånd skulle beräknas berördes 

dock ej närmare utan det konstaterades endast att skälig ersättning för ett obehörigt nytt-

jande i form av ett skadestånd torde ”medföra större möjligheter till förlikning om ska-

deståndets storlek, enär parterna säkerligen ha lättare att enas om ett skäligt vederlag för 

nyttjandet än om den vinst, som den skyldige gjort genom sitt förfarande.”.
257

  

Vid införandet av upphovsrättslagen uppmärksammade lagstiftaren, på grund av para-

grafens säregna konstruktion, att skälig ersättning enligt 54 § 1st. URL utgör ett avsteg 

från allmänna skadeståndsrättsliga principer.
258

 Motivet för dess konstruktion rätt-

färdigades dock mot bakgrund av tanken att intrångsgöraren inte i något läge skulle 

kunna komma i bättre ställning än den som iakttar lagens föreskrifter.
259

 Vad detta ut-

talande rent praktiskt innebär för beräkningen av ersättningens storlek berördes dock 

inte. Rimligtvis bör man tolka uttalandet så att syftet med paragrafen är att ersättningen 

ämnar återställa ett obehörigt utnyttjande till en situation som är att efterlikna en lovlig 

upplåtelse eller överlåtelse. En tolkning som även stämmer överens med praxis från ti-

den efter införandet av upphovsrättslagen.
260

 

Vid en analys av 54 § 1 st. URL:s funktion och syfte måste paragrafen ställas i ljuset av 

54 § URL som helhet. Första stycket av 54 § URL är visserligen vad som undersöks i 

denna uppsats men även andra och tredje stycket av paragrafen är av intresse då de sins-

emellan ämnar reglera olika anspråk. Det andra och tredje stycket av 54 § URL får så-

ledes betydelse för att avgöra de yttre gränserna för 54 § 1 st. URL tillämpning. Andra 

stycket i paragrafen reglerar intrång vid uppsåt eller oaktsamhet och ämnar att möjlig-

                                                                                                                                               
2005, s. 227 ff., samt Talle-Holmqvist, Tonell, Mervärdesskatt på upphovsrättsersättning – ett genuint 

problem, Skattenytt, 2009, s. 34 ff. 
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göra full ersättning för den faktiska skadan intrånget orsakat. Här åsyftas alltså främst 

traditionell förmögenhetsskadeersättning. Beräkningsgrunderna ger emellertid uttryck 

för att ideell skada och sådana skadliga verkningar som intrånget orsakat, t.ex. nedgång 

i försäljningen av lagligen tillkomna upplagor, uteblivna beställningar, förlorad möjlig-

het att placera verket på ett särskilt vinstgivande sätt osv. också ska tas i beaktan vid be-

stämmande av skadeståndets storlek. Tredje stycket av paragrafen reglerar intrång i den 

ideella rätten enligt 3 § URL som, enligt paragrafens lydelse, kan aktualiseras även i fall 

då ekonomisk skada inte föreligger. Sammantaget kan man därmed konstatera att er-

sättning enligt andra stycket i paragrafen beräknas utifrån en konstaterad förlust och av-

ser förmögenhetsskada. Beräkningen för ersättning enligt tredje stycket utgår utifrån i 

allmänhet schabloniserade bedömningar av den ideella skadan. Frågan är då vad 54 § 

1st. URL avser att reglera då förmögenhetsskada, i sin traditionella mening, och ideell 

skada är särskilt reglerat.  

Skälig ersättning enligt 54 § 1 st. URL är enligt förarbetena utformad i enlighet med 

gällande EU-direktiv på det immaterialrättsliga området. I förarbetena konstaterar lag-

stiftaren detta med hänvisning till sanktionsdirektivet.
261

 Vid en grundlig genomgång av 

direktivets lydelse framgår emellertid följande. Avsnitt 6 i sanktionsdirektivet är indelat 

i två artiklar varav artikel 13 uttryckligen reglerar skadestånd. Både avsnittsrubriken och 

artikelrubriken anger att det är fråga om skadestånd. Vid en närmare granskning fram-

går dock att Art. 13 ämnar reglera två situationer. Dels skadestånd vid uppsåt och/eller 

oaktsamhet
262

 och dels ersättning vid intrång vid god tro. Gällande intrång vid god tro 

regleras detta särskilt och av Art. 13.2 framgår:  

”För de fall då en intrångsgörare har begått ett immaterialrättsintrång utan att ha vetat 

eller rimligen borde ha vetat om det, får medlemsstaterna föreskriva att de rättsliga 

myndigheterna får förordna om återbetalning av vinst eller betalning av skadestånd som 

kan vara fastställt i förväg.”
263

 

Art. 13.2 sanktionsdirektivet stipulerar därmed en ytterligare avgränsning och delar in 

ersättningen i två ersättningstyper, skadestånd och återbetalning av vinst. Artikel-
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 Se Ds 2007:19, s. 285.  

262
 Art. 13.1, sanktionsdirektivet. 

263
 Art. 13.2, sanktionsdirektivet. 



 

 
59 

rubriken och avsnittsrubriken föranleder likväl antagandet om att det är fråga om ska-

destånd i båda fall. Frågan är likafullt om detta antagande kan göras gällande vad avser 

båda typer av ersättningar för intrång i god tro.  

Direktivet i sig själv ger ingen vidare ledning i frågan utan anger endast beräknings-

grunder för skadestånd vid uppsåt eller oaktsamhet. Av visst intresse är dock direktivets 

förhållande till TRIPS-avtalet
264

 vilket emellertid endast reglera internationella för-

hållanden.
265

 I sanktionsdirektivets skäl punkten (4) anges nämligen att direktivet vis-

serligen inte bör påverka medlemsstaternas internationella förhållanden men att avtalet 

utgör en gemensam norm för medlemsstaterna. Vid en jämförelse framkommer att di-

rektivet har till syfte att tillnärma lagstiftningarna i medlemsstaterna för att uppnå en 

hög, likvärdig och enhetlig skyddsnivå för immateriella rättigheter på den inre mark-

naden. TRIPS-avtalet däremot ämnar reglera internationella förhållanden. Rimligtvis 

har dock sanktionsdirektivet påverkats av TRIPS-avtalets utformning. Möjligen kan 

man därmed söka viss ledning från TRIPS-avtalets utformning vad gäller ersättning vid 

intrång i god tro. I TRIPS-avtalets artikel 45 stadgas att ”Members may authorize the 

judicial authorities to order recovery of profits and/or payment of pre-established dama-

ges even where the infringer did not knowingly, or with reasonable grounds to know, 

engage in infringing activity.”. Här är det alltså fråga om återbetalning av vinst och/eller 

ett skadestånd som är förbestämt till sin storlek. Skadestånd enligt TRIPS-avtalet ska 

alltså vara fastställt på förhand och utgå med ett bestämt belopp. Skadeståndsmöjlighe-

ten liknar därmed närmast en form av bot eller vite, något som inte återspeglas i sank-

tionsdirektivet där skadeståndet till sin storlek kan vara förutbestämt. Konsekvensen blir 

emellertid att om Sverige tolkar ersättning enligt 54 § 1 st. URL som ett skadestånd som 

inte är bestämt till sin storlek så är detta inte förenligt med Sveriges internationella åta-

ganden vad gäller upphovsrätt. Ersättning enligt 54 § 1 st. URL är inte förutbestämt till 

sin storlek. Tolkar man däremot ersättningen som återbetalning av vinst är 54 § 1 st. 
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URL både direktivkonformt och i enlighet med Sveriges internationella åtaganden. Frå-

gan är då hur Sverige har tolkat Art. 13.2 sanktionsdirektivet. 

I förarbetena konstaterar lagstiftaren först och främst att 54 § 1st. URL är direktiv-

konformt.
266

 Något ställningstagande till huruvida 54 § 1st. URL utgör skadestånd eller 

återbetalning av vinst berörs ej med mer än att man benämner ersättningen som just 

skadestånd. Principen om återbetalning av vinst uppmärksammas dock intressant nog av 

lagstiftaren gällande den generella beräkningsgrunden för förmögenhetsskada enligt 54 

§ 2 st. URL.
267

 Bland annat konstaterar lagstiftaren att utgångspunkten enligt direktivet 

inte är att den skadelidande ska få ersättning för såväl utebliven vinst som för intrångs-

görarens vinst, eftersom den senare i de allra flesta fall utgör bevisning för den egna 

uteblivna vinsten.
268

 Vidare anför man att den uteblivna vinsten ibland kan beräknas ut-

ifrån intrångsgörarens vinst och att hänsyn särskilt ska tas även till den vinst som den 

som har begått intrånget har gjort.
269

  Lagstiftaren tillerkänner här återbetalning av vinst 

ett rättsligt värde vad avser beräkningen av förmögenhetsskadans storlek enligt 54 § 2 

st. URL. Något motsvarande ställningstagande vad gäller ersättning enligt 54 § 1 st. 

URL görs emellertid inte. Beräkningsgrunder berörs över huvudtaget inte. Istället kon-

staterar man, som redan nämnts ovan, att Art. 13.2 medger möjlighet för medlems-

staterna att föreskriva om återbetalning av vinst eller betalning av skadestånd och att de 

svenska bestämmelserna i upphovsrättslagen är förenliga med direktivet som säger att 

sådana bestämmelser är tillåtna.
270

 Härmed saknas ett uttryckligt ställningstagande med 

betydelse för rättstillämpningen. Återbetalning av vinst och skadestånd skiljer sig näm-

ligen väsentligt ifrån varandra då skadeståndsansvaret ofta bestäms utifrån skade-

görarens culpa, medan en dylik subjektiv bedömning normalt sett inte torde bli aktuell 

vid återbetalning av vinst.
271

 Vidare bestäms ersättningsnivån vid återbetalning av vinst 

utefter mottagaren av prestationens ekonomiska ställning och med hänsyn till vinsten 

denne erhållit. Skadestånd däremot, utgår oavsett om den skadeståndsskyldiga berikat 
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sig eller inte. I normalfallet torde därmed en tillämpning av återbetalning av vinst ge en, 

för prestationsmottagaren, förhållandevis lindrig påföljd.
272

  

Vad som däremot är av intresse är lagstiftarens diskussion gällande Art 13.1 (b) som re-

glerar den alternativa beräkningsgrunden för uppsåtligt eller oaktsamt intrång i upp-

hovsrätten.
273

 Enligt Art 13.1 (b) kan medlemsstaterna fastställa sådan ersättning till ett 

engångsbelopp. Lagstiftaren hänvisar här till att någon sådan ersättningsregel inte är 

nödvändig att införstifta och konstaterar att samtliga immaterialrättsliga lagar inleds 

med en bestämmelse som innebär att skälig ersättning för utnyttjandet ska betalas.
274

 

Detta uppfyller enligt lagstiftaren Art 13.1 (b) syfte som en objektiv beräkningsgrund 

som samtidigt beaktar rättighetshavarens kostnader.
275

 Den svenska lagstiftarens ut-

gångspunkt synes därmed vara att ersättning enligt 54 § 1st. URL utgör skadestånd och 

att skadeståndets storlek ska bedömas i enlighet med Art. 13.2 (b) och således grundas 

på en objektiv beräkningsgrund, nämligen på grundval av en skälig licensavgift. Art. 

13.1 (b) hör dock samman med Art. 13.1 och är ämnad att reglera intrång vid uppsåt el-

ler oaktsamhet. Vid godtrosfall, som ju 54 § 1 st. URL även omfattar, saknas uttrycklig 

beräkningsgrund. Vid en tolkning av Art. 13.2 synes det emellertid framgå att de rättsli-

ga myndigheterna i medlemsstaterna har att välja mellan: 

 (i) återbetalning av vinst 

 (ii) Skadestånd som inte är bestämt till sin storlek 

 (iii) Skadestånd som är bestämt till sin storlek 

Punkterna (ii) och (iii) torde då motsvara beräkningsgrunderna i Art. 13.1 (a) och Art. 

13.1 (b), något som får intressanta konsekvenser. Ersättning enligt 54 § 1 st. URL ska 

alltid utgå. Om ersättningen ska beräknas enligt antingen Art. 13.1 (a) eller Art. 13.1 (b) 

torde beloppet, storleksmässigt, motsvara vad lagstiftaren enligt 54 § 2 st. URL ansett 

ska utgå. Det traditionella skadeståndet i 54 § 2 st. URL motsvarar nämligen Art. 13.1, 

och ska beräknas i enlighet med Art. 13.1 (a) eller Art. 13.1 (b). Även om 54 § 2 st. 
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URL beräknas uteslutande enligt Art. 13.1 (a) torde Art. 13.1 (b) reglera samma an-

språk.
276

 De olika sanktionsberäkningarna torde rimligtvis storleksmässigt motsvara 

varandra. Detta kvarlämnar punkten (i) återbetalning av vinst. Ett synsätt som även be-

kräftas i ett antal rättsfall.
277

  

Vid en historisk analys av 54 § 1 st. URL utformning ter sig emellertid detta för-

hållningssätt något paradoxalt. Av förarbetena från 1960, som låg till grund för den 

upphovsrättslag som idag är gällande, framgår lagstiftarens uttryckliga intention att er-

sätta en tidigare gällande regeln om återbetalning av obehörig vinst med en skadestånds-

regel.
278

 Att beräkning av ersättningens storlek fortsatt skulle kunna göras mot bakgrund 

av intrångsgörarens vinst nämns över huvudtaget inte. Efterföljande lagförändringar 

fram till Prop. 2008/09:67 har inte heller påtalat någon sådan möjlighet.
279

 Kanske är 

det därför rättstillämpningen inte är konsekvent.  

I relativt nya rättsfall från lägre instans har t.ex. begreppet skälig ersättning enligt 54 § 1 

st. URL tolkats så att ersättningen kan bestämmas med ett visst mått av skön.
280

 Även 

Högsta domstolen har nyligen meddelat ett avgörande där ersättningsberäkningen när-

mast liknar ett uppskattat vite.
281

 Beräkningen av ersättningens storlek har då grundats 

på tidigare uttalanden i förarbetena där det stadgas att ledning hämtas från tariffer, kol-

lektivöverenskommelser eller från grundläggande regler och förutsättningar som före-

ligger inom den bransch eller marknad där utnyttjandet ägt rum, en s.k. hypotetisk li-

                                                 
276

 Visserligen anger endast sanktionsdirektivet en miniminivå och överlåter till de rättsliga myndigheter-

na att lagstifta om mer förmånliga sanktionsmöjligheter.  

277
 Se t.ex. Stockholms tingsrätts dom av den 3 april 2002 i mål T 178-02, Svea hovrätts dom av den 30 

november 2005 i mål B 10202-04 samt Hovrätten övre Skåne och Blekinges dom av den 21 mars 2006 i 

mål T 1301-04. Även i äldre rättspraxis finns exempel på återbetalning av obehörig vinst, se t.ex. Hov-

rätten för Västra Sveriges dom av den 1 november 1996 i mål T 1098/94.  

278
 Prop. 1960:17, s. 35.  

279
 Se t.ex. uttalande i Prop. 2008/09:67, s. 229. där detta bekräftas”I motiven till skadeståndsbestämmel-

sen i upphovsrättslagen finns däremot inte något uttalande om att intrångsgörarens vinst särskilt ska be-

aktas.”. 

280
 Se t.ex. Svea hovrätts deldom av den 26 november 2010 i mål B 4041-09, Hovrätten övre Skåne och 

Blekinges dom av den 6 september 2010 i mål FT 2090-08, Hudiksvalls tingsrätt av den 10 november 

2010 i mål nr B 1230-09 samt Stockholms tingsrätts dom av den 17 april 2009 i mål nr T 13978-07 

(överklagad). 

281
 Se NJA 2010 s. 135 där domstolen först konstaterade att åberopade prislistor inte hade sådan efterlev-

nad att de kunde jämställas med tariffer eller att de av annat skäl kan utgöra grund för ett fastställande 

av ersättningen. Domstolen fastställde därefter ersättningen till ett skäligt belopp, till synes utan motive-

rad beräkningsgrund.   
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censavgift.
282

 Även äldre praxis har beräknat skälig ersättning baserat på gängse tariffer 

och licensavgifter.
283

 Frågan är då om skälig ersättning beräknat enligt en hypotetisk li-

censavgift utgör avsteg från principen om återbetalning av obehörig vinst. Frågan har 

behandlats i doktrin.  

Enligt doktrin behöver en hypotetisk licensavgift inte nödvändigtvis utgöra ett avsteg 

från principen om återbetalning av vinst. De fall av vinst som kan ge upphov till vinst-

krav kan nämligen sammanfattas som förvärv av äganderätt, överlåtelse av annans 

egendom, besparing av ersättning som annars skulle ha utgetts för utnyttjande av annans 

egendom eller tjänst samt befrielse från en förpliktelse.
284

 Vinstersättningens storlek, 

som bestäms först efter att ett utnyttjande konstaterats, kan då bestämmas av det gängse 

priset på den egendom som utnyttjats eller på annat sätt tillgodogjorts.
285

 Någon faktiskt 

ekonomisk vinst är därmed inte nödvändig utan det räcker med att ett utnyttjande kan 

konstateras. I praktiken ger denna metod samma resultat som om ett avtal om licens el-

ler tariff ingåtts, men där parterna inte avtalat om priset.
286

 Detta synsätt och beräk-

ningsgrund har använts av rättstillämpningen i flertalet fall och återfinns ofta i doktrin 

som ett stöd för obehörig vinst principens tillämplighet inom det svensk rätt.
287

 Tydliga 

                                                 
282

 Prop. 1993/94:122, s. 50, Intressant nog har denna beräkningsgrund även använts av Svea hovrätt, i 

den massmedialt uppmärksammade målet mot grundarna av fildelningssajten The Pirate Bay, deldom 

av den 26 november 2010 i mål B 4041-09. Se även Hudiksvalls tingsrätt i dom av den 10 november 

2010 i mål nr B 1230-09. 

283
 Se t.ex. NJA 1980 s 123 och NJA 1984 s 34 där tariffer och licensavgifter för intresseorganisationer 

användes som beräkningsunderlag. I NJA 1985 s. 807 och NJA 1993 s. 390 användes gängse licensav-

gifter som underlag för bedömningen av skälig ersättning. 

284
 Hellner, Om obehörig vinst. Särskilt utanför kontraktsförhållanden. Ett civilrättsligt problem i kompa-

rativ belysning, Almqvist och Wiksells Boktryckeri AB, 1950, s.156.   

285
 En av svårigheterna med principen om obehörig vinst är att det inte finns något enhetligt vinstbegrepp. 

Av doktrin framgår emellertid att vinstbegreppet inte ska tolkas efter sin direkta ordalydelse utan att be-

greppet inbegriper både en förbättring av intrångsgörarens förmögenhetsställning och samt även en be-

sparing av utgifter. Ändamålet med vinstersättningen är således avgörande för begreppets innebörd. 

Som gemensam nämnare i samtliga fall av vinstersättning torde dock vara att någon slags förbättring 

har skett i intrångsgörarens förmögenhetsställning och att denna förbättring kan användas som grund för 

beräkningen av vinstersättningen. Ersättningens storlek är beroende av situationen och kan bestämmas 

alltifrån den förtjänst som intrångsgöraren har gjort genom att utnyttja en annans rättighet till de utgifter 

som har besparats. För en mer ingående analys av vinstbegreppet se Hellner, Om obehörig vinst. Sär-

skilt utanför kontraktsförhållanden. Ett civilrättsligt problem i komparativ belysning, Almqvist och 

Wiksells Boktryckeri AB, 1950, s.165 ff.   

286
 Hellner, Om obehörig vinst. Särskilt utanför kontraktsförhållanden. Ett civilrättsligt problem i kompa-

rativ belysning, Almqvist och Wiksells Boktryckeri AB, 1950, s.157 ff.   

287
 Se t.ex. NJA 1993 s. 13, NJA 2006 s. 206 och NJA 2007 s. 519. 



 

 
64 

likheter framkommer även med vad Schultz
288

 beskriver som grundförutsättningar för 

principen om obehörig vinst. Enligt Schultz är grundförutsättningarna för ersättnings-

krav enligt principen att: 

 (i) Någon ska ha gjort en vinst. 

 (ii) Den ska vidare ha varit obehörig.  

 (iii) Vinsten ska ha skett ha skett på någon annans bekostnad.  

 (iiii) Den berikade parten får inte falla in under några ansvarsfrihetsgrunder. 

Då en obehörig vinst enligt ovan konstaterats kan man enligt Karlgren dela in den obe-

höriga vinsten, eller som av honom benämns som den obehöriga förmögenhets-

förskjutningen, i tre grupper:
289

 

 (i) Utomobligatoriska förmögenhetsförskjutningar. 

 (ii) Förmögenhetsförskjutningar med grund i ett kontraktsförhållande. 

 (iii) Förmögenhetsförskjutning där någon utan stöd av avtal eller rättshandling 

 förbättrat eller gjort en förmögenhetsuppoffring som kommit annan till del.  

För uppsatsen är den första gruppen intressant. I dessa fall har någon, utan stöd i avtal 

eller annan rättshandling, i god tro tillgodogjort sig något som tillhört någon annan. Det 

kan exempelvis röra sig om att någon obehörigt har utnyttjat eller konsumerat annans 

egendom.
290

 Det kan även röra sig om ett brukande av annans egendom och utmärks av 

att utnyttjandet inte resulterat i förstörelse, vanvård eller skada.
291

 Huruvida en förlust 

uppstått för bäraren av rättigheten är av underordnad betydelse och inte heller nöd-

vändig.
292

 Ersättning enligt 54 § 1 st. URL föreskriver endast att det ska vara fråga om 

utnyttjande av en skyddad rättighet och kan liknas vid konsumtion och/eller utnyttjande 

                                                 
288

 Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten – Obehörig vinst rediviva, SvJt, 2009, s. 946-

959. 

289
 Karlgren, Obehörig vinst och värdeersättning, P. A. Nordstedt & Söners förlag, 1982, s.14 f.  

290
 Karlgren, Obehörig vinst och värdeersättning, P. A. Nordstedt & Söners förlag, 1982, s.14 f.  

291
 Karlgren, Obehörig vinst och värdeersättning, P. A. Nordstedt & Söners förlag, 1982, s.155. 

292
 Se Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten – Obehörig vinst rediviva, SvJt, 2009, s. 

956 och Hellner, Om obehörig vinst. Särskilt utanför kontraktsförhållanden. Ett civilrättsligt problem i 

komparativ belysning, Almqvist och Wiksells Boktryckeri AB, 1950, s. 170. 
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av annans egendom. Att utnyttjandet varit obehörigt och skett på annans bekostnad före-

faller därmed naturligen uppfyllt. Vinsten består i själva utnyttjandet och behöver då 

inte nödvändigtvis har resulterat i ekonomisk vinst för intrångsgöraren och ej heller 

ekonomisk förlust för bäraren av rättigheten. 

Mot bakgrund av vad som anförts i detta avsnitt kan man dra slutsatsen att lagstiftaren 

anser att 54 § 1 st. URL ska beräknas mot bakgrund av sanktionsdirektivets Art. 13.1 

(b). Ersättningen och beräkningsgrunden är, till skillnad från direktivets, inte en alterna-

tiv beräkningsgrund till 54 § 2 st. URL. I stället utgår ersättning för utnyttjandet som en 

minimidel vid beaktandet av samtliga omständigheter enligt 54 § 2 st. URL. Lagstifta-

rens syn på ersättningen som en objektiv beräkningsgrund bedömd på grundval av en 

hypotetisk licensavgift har emellertid uppenbara likheter med principen om åter-

betalning av vinst. Vinsten är därmed inte nödvändigtvis fastställbar i relation till in-

trångsgörarens ekonomiska vinst utan istället kopplat till utnyttjandet. Något som 

stämmer väl överens med uttalanden i förarbeten där själva utnyttjandet anförs som 

primär grund för ersättningsskyldighet.
293

 Att använda återbetalning av vinst som be-

räkningsgrund är även i överensstämmelse med sanktionsdirektivets Art. 13.2 och Sve-

riges internationella åtaganden genom TRIPS-avtalet där, som redan nämnts, åter-

betalning av vinst anges som sanktionsmöjligheter vid olovliga förfoganden av upp-

hovsrätter.  

5.2.2 Återbetalning av vinst som självständig rättsprincip 

Frågan om principen om återbetalning av vinst och dess självständiga giltighet som en 

rättsprincip på det svenska rättsområdet är kontroversiell.
294

 I denna uppsats ges inte 

möjlighet att utreda frågan i sin helhet. Frågan ska dock översiktligt beröras för att ge 

läsaren en bättre förståelse för den fortsatta diskussionen.
295

  

                                                 
293

 Auktorrättskommittén, NJA II 1961, s. 429 samt prop. 1960:17, s. 290. 

294
 Principen återfinns dock i flertalet utländska rättsordningar se t.ex. tyska Burgerliches Gesetz Buch § 

812. Även Art. 1:101 DCFR (Draft Common Frame of Reference) VII., vilken anger modellbestämmel-

ser för europeisk privaträtt, och stadgar ” ”A person who obtains an unjustified enrichment which is at-

tributable to another’s disadvantage is obliged to that other to reverse the enrichment” och ger därmed 

uttryck för principens giltighet på den europeiska privaträttens område. DCFR:s rättsliga status i svensk 

rätt är dock osäker även om t.ex. Högsta domstolen i NJA 2009 s. 672 hänvisat till modellavtalet vid ut-

fyllnad av ett återförsäljaravtal.  

295
 För en utförlig behandling av principen om obehörig vinst se Hellner, Om obehörig vinst. Särskilt 

utanför kontraktsförhållanden. Ett civilrättsligt problem i komparativ belysning, Almqvist och Wiksells 

Boktryckeri AB, 1950, Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten – Obehörig vinst redi-
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På civilrättens område har Sverige, till skillnad från t.ex. Tyskland och England, inte 

tillerkänt en argumentation baserad på principen om återbetalning av vinst något större 

värde.
296

 Någon allmän bestämmelse som stipulerar återbetalning av vinst saknas i 

svensk civilrätt
297

 och vid en objektiv granskning kan det konstateras att principen är 

omdiskuterad och ifrågasatt i doktrin. Bara det faktum att principen är föremål för dis-

kussion visar att den som rättsprincip inte har samma självständiga karaktär som exem-

pelvis culparegeln. Juridiken är emellertid inte ett statiskt verktyg utan utvecklas till sin 

form och funktion. I doktrin påpekas det bland annat att svensk rätt i stor utsträckning 

påverkas av den europeiska rätten och att nya argumentationslinjer utvecklas och häm-

tar inspiration från europeisk rätt.
298

 Eftersom principen om återbetalning av vinst åter-

finns i ett antal europeiska rättsordningar torde principen inte passerat den svenska 

rättsordningen obemärkt. Som ett tydligt exempel på principens förekomst på det 

svenska rättsområdet är att principen har tagits upp och även lagts till grund för av-

göranden i flertalet överrättsfall.
299

 Kritiker menar dock att likheterna i de fall där principen 

lagts till grund för avgöranden har varit allt för olika och vaga för att tjäna som en allmän 

rättsprincip. Sådan kritik är berövar icke desto mindre principen en karaktär av självständig 

rättsprincip. Kanske är det till och med den allmänna karaktären som kännetecknar en rätts-

princip. Skälighetsnormen i svensk kontraktsrätt kan till exempel sägas vara precis lika 

oprecis som principen om återbetalning av obehörig vinst. 

Vad gäller återbetalning av vinst som en självständig rättsprincip har det i doktrin framförts 

delade åsikter. Bland annat har principen ansetts obehövligt på grund av befintliga möjlig-

                                                                                                                                               
viva, SvJt, 2009, s. 946-959 samt Karlgren, Obehörig vinst och värdeersättning, P. A. Nordstedt & Sö-

ners förlag, 1982. 

296
 Ramberg, Mot en gemensam europeisk civillagstiftning, SvJT, 2004, s. 471. 

297
 Det ska dock noteras att 74 § Växellag (1932:130) ger uttryck för en lagreglerad princip om återbetal-

ning av vinst: ”Är växelfordra preskriberad, eller har växelrätten gått förlorad genom försummelse att 

företaga någon för dess bevarande föreskriven handling, stånde dock växelinnehavaren öppet att, såsom 

i vanligt skuldfordringsmål, hos växelgäldenär utsöka vad denne till fordringsägarens skada skulle vin-

na, där fordringen förfölle.”. 

298
 Se t.ex. Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten – Obehörig vinst rediviva, SvJt 2009 

s. 946-959, Munukka, Är obehörig vinst en svensk rättsprincip?, Ny Juridik, 2009, s. 26-34 och Ram-

berg, Mot en gemensam europeisk civillagstiftning, SvJT, 2004, s. 471. 

299
 Se t.ex. NJA 1993 s. 13, NJA 2006 s. 206 och NJA 2007 s. 519. 
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heter till skadestånd eller värde ersättning.300 En möjlighet att få ersättning enligt andra reg-

ler skulle utesluta möjligheten att erhålla ersättning för obehörig vinst. Dessutom kan syftet 

med principen uppnås genom skadeståndslagens jämkningsregler. Rätten kan till exempel 

använda jämkningsregeln i 3 kap. 6 § SkL och därmed, utan att använda sig av vinstregeln, 

komma fram till samma resultat.301 Vid en genomgång av praxis verkar det dock som prin-

cipen om återbetalning av obehörig gjort ett återinträde i svensk rätt.302 Hellner skrev om 

återbetalning av obehörig vinst i relation till den tidigare regleringen i föregångaren till 

upphovsrättslagen, Lagen den 30 maj 1919 om rätt till litterära och musikaliska verk - 

författarlagen, i sin avhandling från 1950 och var skeptisk mot vinsttänkande i största 

allmänhet.
303

 Det är ett rimligt antagande att det var just den typ av kritik som gjorde att 

man under en lång period undvikit renodlade vinstresonemang på upphovsrättens områ-

de. Lagstiftaren har under lång tid istället valt att använda sig av mer svepande ersätt-

ningsbedömningar med utgångspunkt i skälighet. Principen om återbetalning av obehö-

rig vinst fyller emellertid ett syfte. Att ha vinsten som utgångspunkt för ersättningsskyl-

digheten gör nämligen att den vinnande parten i vart fall inte hamnar i en sämre sits än 

om situationen inte alls hade uppstått. Något som stämmer väl överens med uttalanden i 

propositionen vad gäller ersättning enligt 54 § 1 st. URL.
304

  

Huruvida principen om återbetalning av vinst är en självständig rättsprincip kan i denna 

uppsats inte slutligt utredas. Sammantaget ska det dock konstateras att principen om 

återbetalning av obehörig synes gjort ett återinträde i svensk rätt men att ”bakom varje i 

obehörig vinst principen ingående begrepp döljer sig hål av okunskap som bara kan bo-

tas genom kontinuerliga avvägningar och distinktioner. Även disciplinen som sådan 

                                                 
300

 Se t.ex. Hellner, Om obehörig vinst. Särskilt utanför kontraktsförhållanden. Ett civilrättsligt problem i 

komparativ belysning, Almqvist och Wiksells Boktryckeri AB, 1950, s. 174 och Karlgren, Obehörig 

vinst och värdeersättning, P. A. Nordstedt & Söners förlag, 1982, s. 55. 

301
 Karlgren, Obehörig vinst och värdeersättning, P. A. Nordstedt & Söners förlag, 1982, s. 61. 

302
 Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten – Obehörig vinst rediviva, SvJt, 2009, s. 959. 

303
 Hellner, Om obehörig vinst. Särskilt utanför kontraktsförhållanden. Ett civilrättsligt problem i kompa-

rativ belysning, Almqvist och Wiksells Boktryckeri AB, 1950, s. 165. 

304
 Se Auktorrättskommitténs uttalande i NJA II 1961, s. 350 ”Det bör emellertid icke i något fall före-

komma, att verk utnyttjas obehörigen utan att målsäganden erhåller skäligt vederlag därför; den skyldi-

ge skulle eljest kunna komma i bättre ställning än den som vid verkets utnyttjande iakttager lagens före-

skrifter.”. 
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fordrar djupare överväganden för att över huvud taget kunna betecknas som en autonom 

civilrättslig disciplin.”.
305

 

5.3 Upplåtelse eller överlåtelse enligt upphovsrättslagen 

Ersättning enligt 54 § 1 st. URL ska enligt lagstiftaren motsvara vad som borde utgått 

vid en licensiering i förskott och tanken är att ersättningen ska återspegla det för-

hållande som hade gällt om parterna ingått avtal på förhand.
306

 Även om ersättningen är 

tänkt att återspegla ett rättsligt förhållande kan det inledningsvis konstateras att er-

sättning enligt 54 § 1 st. URL inte utbetalas på grundval av ett mellan parterna före-

liggande avtal. I relation till upphovsrättsliga regler vad gäller upphovsrättens övergång 

framgår emellertid att en upplåtelse eller överlåtelse av upphovsrätt inte är beroende av 

förekomsten av ett avtal. Upplåtelse och överlåtelse är således inte formbunden utan kan 

genomföras på alla de sätt som förekommer inom den svenska obligationsrätten.
307

 Så-

väl skriftliga som muntliga överenskommelser, konkludent handlande och branchpraxis 

kan alltså utgöra grunder för ett rättsförvärv.
308

 Passivitet kan till och med i vissa speci-

ella fall konstituera ett rättsförvärv, åtminstone i form av försummelse att reklamera en-

ligt 4 § 2 st. avtalslagen
309

.
310

  

Vad gäller de lagreglerade föreskrifterna om upphovsrättens övergång innehåller upp-

hovsrättslagen endast ett fåtal allmänt hållna regler. Lagreglerna är även nästan genom-

gående av dispositiv natur, d.v.s. parterna har rätt att i avtal föreskriva annat än vad la-

gen stadgar. Lagrådet har förtydligat lagens disposivitet och anmärkt att man, vid tolk-

ning, ska beakta vad som utan särskild avtalsföreskrift framstår som avsett i avtalet.
311

 

Den rättsliga struktur som omger upphovsrättens övergång är således ett till sin natur av 

                                                 
305

 Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten – Obehörig vinst rediviva, SvJt, 2009, s.958. 

306
 Se avsnitt 5.2.1. 

307
 Se avsnitt 3.5. 

308
 SOU 2010:24, s. 93. 

309
 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, AvtL. 

310
 Rosén, Upphovsrättens avtal – Regler för upphovsmäns, artisters, fonogram-, film- och databas pro-

ducenters, radio- och TV-bolags samt fotografers avtal, Norstedts Juridik, 2006, s.83. 

311
 Prop. 1960:17, s. 389. 
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dispositiv natur och överlämnar i mångt och mycket parterna i en överenskommelse att 

själva reglera sina förehavanden.
312

      

Upplåtelse- och överlåtelsebegreppet har betydelse för uppsatsens syfte i relation till er-

sättning enligt 54 § 1 st. URL.
313

 Uppsatsen undersöker bland annat huruvida er-

sättningen kan jämställas med upplåtelse- eller överlåtelsebegreppet och därmed kan 

omfattas av 7 kap. 1 § 3 st. 8-9 p. ML.
314

 För att omfattas av den reducerade skatte-

satsen i 7 kap. 1 § 3 st. 8-9 p. ML krävs att det skett en upplåtelse eller överlåtelse. Vid 

en närmare granskning av begreppen upplåtelse och överlåtelse framgår att överlåtelse 

inbegriper en fullständig och slutgiltig övergång av en rättighet varmed begreppet upp-

låtelse avser temporära eller inskränkta förvärv av nyttjanderätt till rättigheten. Det lig-

ger i sakens natur att förekomsten av en upplåtelse eller överlåtelse fordrar att parterna i 

vart fall träffat en överenskommelse.
315

  

I enlighet med den diskussion som förts ovan i avsnitt 5.2.1 kan det konstateras att er-

sättning enligt 54 § 1 st. URL grundas på en objektiv beräkningsgrund, nämligen på 

grundval av en skälig licensavgift. Ersättningen ska därmed svara mot vad som borde 

utgått vid t.ex. en licensiering i förskott. Det finns därmed ett ovillkorligt samband mel-

lan nyttjandet av rättigheten och ersättningens storlek. Ersättning enligt 54 § 1 st. URL 

skiljer sig därmed från sådan ersättning som grundas på 54 § 2 st. URL. Intrångsgöraren 

ska för ersättningsskyldighet enligt 54 § 2 st. URL dels ha agerat uppsåtligt eller vårds-

löst och storleken av ersättningen bedöms utifrån en uppskattad ekonomisk skada. En 

sådan typ av ersättning är följaktligen inget som parterna skulle haft anledning att avtala 

om på förhand och motsvarar inte heller intrångsgörarens nyttjande av rättigheten.
316

 Att 

det härvidlag skulle vara fråga om upplåtelse eller överlåtelse för ersättning enligt 54 § 

2 st. URL är således uteslutet. Ersättning enligt 54 § 1 st. URL har emellertid vissa in-

                                                 
312

 Se dock avsnitt 3.5 och de förhärskade principerna på upphovsrättens område som bland annat innebär 

att mer inte ska anses övergå än vad som uttryckligen följer av avtalet 

313
 Se uppsatsens syfte avsnitt 1.2. 

314
 Se uppsatsens syfte avsnitt 1.2. 

315
 Överenskommelse ska här tolkas så att det inbegriper alla de sätt av överlåtelse och upplåtelse som fö-

rekommer inom den svenska obligationsrätten t.ex. konkludent handlande och bundenhet genom passi-

vitet.  

316
 Talle-Holmqvist, Tonell, Mervärdesskatt på upphovsrättsersättning – ett genuint problem, Skattenytt, 

2009, s. 35. 
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tressanta likheter med upplåtelsebegreppet. Överlåtelsebegreppet torde dock vara ute-

slutet mot bakgrund av att det i överlåtelsebegreppet innefattas en fullständig och slut-

giltig övergång av en rättighet. Någon sådan övergång kan det inte vara tal om vid ett 

konstaterat intrång med efterföljande ersättningsskyldighet enligt 54 § 1st. URL. Rät-

tigheten kvarstår hos upphovsmannen även efter ersättning erlagts. Frågan är dock om 

ersättning enligt 54 § 1st. URL kan liknas vid en upplåtelse av rättighet.  

Det står klart att upplåtelse inte kräver avtal. Som det konstaterats tidigare ligger det 

dock i sakens natur att större och viktigare överenskommelser om upplåtelse av nyttjan-

derätt till upphovsrättigheter avfattas skriftligen.
317

 Även om ersättning enligt 54 § 1 st. 

URL inte utgår som en direkt följd av avtal, vilket inte heller krävs, finns klara likheter 

med t.ex. upplåtelse av avtalslicens. Vid avtalslicens är det exempelvis inte ovanligt att 

vederbörliga tillstånd i efterhand inhämtas från rättighetshavaren avseende förfoganden 

som redan skett.
318

 De avtalsmässiga bristerna läks så att säga efter det att intrånget 

konstaterats. Här uppstår således en situation där intrångsgöraren kan välja att, i efter-

hand, inhämta upphovsmannens uttryckliga tillstånd och därefter komma överens om 

ersättning, eller välja att inte inhämta ett sådant tillstånd. Rent teoretiskt torde ersättning 

vid överenskommelse i efterhand vara likvärdig med sådan ersättning som utdöms en-

ligt 54 § 1 st. URL. Åtminstone vid tillämpning av s.k. hypotetisk licensavgift. Vad som 

särskiljer de två situationerna är dock överenskommelsen. Ersättning enligt 54 § 1 st. 

URL utbetalas mot bakgrund av att ett intrång kunnat konstateras. En upphovsrättsligt 

skyddad rättighet har nyttjats utan upphovsmannens uttryckliga tillstånd. Någon över-

enskommelse föreligger således inte mellan bäraren av rättigheten och intrångsgöraren. 

Skulle en sådan överenskommelse föreligga skulle ersättning enligt 54 § 1 st. URL inte 

utbetalas. Visserligen skulle en överenskommelse kunna uppstå genom konkludent 

handlande och/eller passivitet där upphovsmannen inte rent faktiskt, genom uttrycklig 

viljeförklaring, upplåter sin rättighet.
319

 Ett sådant förhållande skulle möjligtvis kunna 

likna en intrångssituation. Följden av ett konkludent handlande och / eller passivitet är 

                                                 
317

 Se avsnitt 3.5.2. 

318
 Talle-Holmqvist, Tonell, Mervärdesskatt på upphovsrättsersättning – ett genuint problem, Skattenytt, 

2009, s. 35. 

319
 Även situationer vid så kallad tvångslicens enligt 17§, 18§, 26a§ 1 st. eller 47 § URL kräver inte nå-

gon föregående rättsförklaring, däremot träffas ofta avtal om ersättningsnivå. 



 

 
71 

dock att en överenskommelse kan sägas ha ägt rum varmed ett intrång inte föreligger. 

Någon ersättningsskyldighet enligt 54 § 1 st. URL föreligger då inte heller. 

Sammantaget kan de likheter ersättning enligt 54 § 1 st. URL uppvisar i förhållande till 

upplåtelse inte anses tillräckligt för att jämställas med begreppet upplåtelse i upphovs-

rättslig mening.  Ersättning enligt 54 § 1 st. URL utbetalas inte på grundval av ett mel-

lan parterna föreliggande avtal. Det föreligger således inte någon överenskommelse om 

nyttjande och ersättning. Varje fall av upplåtelse kräver att en uttrycklig överens-

kommelse mellan parterna föreligger. Åtminstone tillskapas en sådan överenskommelse 

i fall där konkludent handlande eller passivitet skapar ett rättsförhållande mellan parter-

na. Eftersom en överenskommelse skulle utesluta en tillämpning av 54 § 1 st. URL kan 

ersättning för intrång i upphovsrätten inte heller jämställas med upplåtelse i upphovs-

rättslig mening. I mångt och mycket innebär utbetalning av ersättning enligt 54 § 1st. 

URL och upplåtelse genom inhämtande av tillstånd i efterhand en snarlik situation. Skil-

jelinjen mellan de båda ersättningsformerna är oklar. I realiteten innebär t.ex. inhämtan-

de av tillstånd i efterhand att ett intrång begåtts fram till dess tillståndet inhämtats. Er-

sättningsskyldighet enligt 54 § 1 st. URL föreligger således fram till dess tillståndet in-

hämtats. Rent faktiskt skulle man därför kunna hävda att ersättning enligt 54 § 1 st. 

URL ändock skulle utgå, trots att tillstånd inhämtats i efterhand. Ett intrång har skett in-

nan tillståndet inhämtades och enligt uttalanden i förarbetena ska ersättning alltid 

utgå.
320

 Det är betydelselöst att upphovsmannen rent faktiskt tjänar på intrånget i fråga 

genom att tillstånd i efterhand inhämtas. I realiteten är det dock inte troligt att en sådan 

situation skulle uppstå. Exemplet kan dock tjäna som en illustrativ beskrivning av upp-

låtelsebegreppets begränsning i relation till ersättning enligt 54 § 1 st. URL. Ersättning 

för intrång ska alltid utgå, även i fall där en överenskommelse träffats i efterhand. En 

upplåtelse kan däremot inte anses föreligga utan att ett obligationsrättsligt giltigt rätts-

förvärv föreligger. Om rättsförvärvet skett genom skriftliga avtal, muntliga överens-

kommelser, konkludent handlande, branchpraxis eller passivitet är sedan av underord-

nad betydelse.  

                                                 
320

 Prop. 2008/09:67, s. 225. 
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5.4 Utgör skälig ersättning enligt 54 § 1 st. URL omsättning 
enligt mervärdesskattelagen 

Om nu en upplåtelse eller överlåtelse inte föreligger i upphovsrättslig mening är fråga 

om omsättning av ekonomiska värden enligt mervärdesskattelagen ändock kan före-

ligga. I avsnitt 3.1 diskuterades huruvida en omsättning av ekonomiska värden av en 

upphovsrättsligt skyddad rättighet kan föreligga utan att en upplåtelse eller överlåtelse 

föreligger enligt upphovsrättslig lagstiftning. Svaret torde vara jakande. En mervärdes-

skatterättslig omsättning av upphovsrätter är inte begränsad av innebörden av en upp-

låtelse eller överlåtelse. Det förhållandet att en upplåtelse eller överlåtelse av en upp-

hovsrättsligt skyddad rättighet inte är för handen utesluter därmed inte nödvändigtvis 

transaktionen från mervärdesskattelagens tillämpningsområde. Enligt vad som beskri-

vits ovan i avsnitt 2.1 föreskriver 7 kap. 1 § 3 st. 8-9 p. ML endast vad vilka typer av 

upphovsrättsliga transaktioner som omfattas av den reducerade skattesatsen om 6 pro-

cent. Följaktligen är en undersökning enligt 7 kap. 1 § 3 st. 8-9 p. ML endast påkallad 

då det först konstaterats att transaktionen omfattas av mervärdesskattelagens tillämp-

ningsområde.  

Handel med upphovsrätter kan ske genom fullständig eller partiell övergång.
321

 I upp-

hovsrättsliga termer, överlåtelse eller upplåtelse. En rättshandlig som inte uppfyller de 

obligationsrättsliga förutsättningarna för en giltig upplåtelse eller överlåtelse, med hän-

syn till upphovsrättsliga principer, utgör därmed inte grund för ett rättsförvärv. Mer-

värdesskattelagens regler tar däremot sikte på vissa typer av kommersiella förfoganden, 

således där omsättning sker av ekonomiska värden, varför sådant konstaterande i princip 

bör utlösa lagens bestämmelser. Förenklat uttryckt ska mervärdesskatt erläggas vid om-

sättning av tjänster som görs i en yrkesmässig verksamhet inom landet. Med omsättning 

av tjänst förstås att en tjänst mot ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt tillhanda-

hålls någon.
322

 Omsättningsbegreppet förutsätter därmed att det finns en relation mellan 

den utförda prestationen och motprestationen. EU-domstolen har uttalat att det i omsätt-

ningsbegreppet inbegrips ett direkt samband mellan den tillhandahållna tjänsten och det 

erhållna vederlaget varvid de erlagda beloppen utgör det faktiska vederlaget för en tjänst 

som kan individualiseras och som tillhandahålls inom ramen för ett rättsförhållande som 
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 Se 3 kap. 27 § URL. 

322
 Se 2 kap. 1 § 3 st. ML 
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innebär ett ömsesidigt utbyte av prestationer.
323

 Förekommer en betalning utan en iden-

tifierbar motprestation föreligger således inte någon ersättning för en mervärdesskatte-

pliktig tjänst. Kravet på en ömsesidig prestation utesluter därmed t.ex. skadestånd från 

mervärdeskattelagens tillämpningsområde då ersättning som utbetalas på grund av att 

någon lidit skada inte kan anses utgöra ersättning för en tillhandahållen tjänst.
324

 Märk 

väl att det inte är ersättningens klassifikation som skadestånd som utesluter ersättningen 

från mervärdesskattelagens tillämpningsområde. Den rättsliga klassificeringen av er-

sättningen är inte avgörande för den mervärdesskatterättsliga hanteringen. Även om en 

ersättning rättsligt klassificeras som t.ex. skadestånd kan transaktionen beläggas med 

mervärdesskatt om den utgår som ett resultat av omsättning av tjänster eller varor i en 

yrkesmässig verksamhet inom landet.
325

 Även stöld utesluts från lagens tillämpnings-

område och utgör således inte omsättning av vara eller tjänst eftersom den bestulne inte 

erhåller något vederlag och stölden inte kan sägas utgöra leverans mot vederlag.
326

 Vad 

som är intressant är dock att i fall där tjuven, i ett senare led, säljer vidare det stulna 

godset kan denna transaktion utgöra leverans av vara eller tjänst mot vederlag som om-

fattas av tillämpningsområdet för mervärdesskatt.
327

 Den EU-rättsliga principen om 

skatteneutralitet hindrar nämligen att olagliga transaktioner behandlas på annat sätt än 

lagliga transaktioner.
328

 

I avsnitt 4.2 har den rättsliga klassifikationen av ersättning enligt 54 § 1 st. URL disku-

terats. Ersättningen bär särdrag som kan hänföras till vad som i doktrin beskrivits som 

principen om återbetalning av obehörig vinst. Oavsett om principen utgör en själv-

ständig rättsprincip kan transaktionen falla inom mervärdesskattelagens tillämpnings-

område genom ersättningens syfte och konstruktion. Ersättning enligt 54 § 1 st. URL 

utbetalas inte på grundval av ett mellan parterna föreliggande avtal. Det föreligger såle-
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 Se C-277/05, Société thermale d’Eugénie-les-Bains.  
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 Talle-Holmqvist, Tonell, Mervärdesskatt på upphovsrättsersättning – ett genuint problem, Skattenytt, 

2009, s. 34. 
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 Skatteverkets ställningstagande, Skadestånd ; mervärdesskatt, meddelat 19 oktober 2009, DNR 131 

709491-09/111. 
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 Se C-435/03, British American Tobaco International Ltd, p. 32. 

327
 Se bl.a. C-455/98, Tullihallitus mot Kaupo Salumets m.fl, CELEX 61998J0455, p. 19. 

328
 Se bl.a. mål 289/86, Vereniging Happy Family Rustenburgerstraat mot Inspecteur der Omzetbelasting, 

CELEX 61986J0289, p. 20 och C-283/95, Karlheinz Fischer v Finanzamt Donaueschingen, CELEX 

61995J0283, p. 21. 
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des inte någon överenskommelse om nyttjande och ersättning. Vidare utbetalas er-

sättning på grund av ett lagstridigt intrång och kan därmed liknas vid stöld med efter-

följande ersättningsskyldighet. Avsaknaden av överenskommelse mellan parterna kan i 

sig vara en omständighet som talar för att det inte föreligger mervärdesskatterättslig 

omsättning.
329

 Ersättningen enligt 54 § 1 st. URL ska emellertid motsvara vad som bor-

de ha utgått vid en licensiering i förskott eller åtminstone återspegla den vinst som in-

trångsgöraren gjord genom sitt förfogande. Det finns således ett samband mellan er-

sättningens storlek och det faktiska nyttjandet av rättigheten. Upphovsmannen erhåller 

ersättning för det nyttjande som skett och intrångsgöraren erlägger inte mer eller mindre 

än vad som det skulle kostat honom att ingå avtal om nyttjande på förhand. Vidare avser 

inte ersättningen att kompensera för en ekonomisk eller ideell skada hos bäraren av rät-

tigheten. Ersättningen syfte är istället att förhindra att verk utnyttjas obehörigen utan att 

målsäganden erhåller skäligt vederlag därför och dess storlek är direkt kopplad till det 

olovliga förfogandets omfattning. 
330

 Även om utnyttjandet som föregår en konstaterad 

ersättningsskyldighet enligt 54 § 1 st. URL inte uppfyller de obligationsrättsliga förut-

sättningarna för en giltig upplåtelse eller överlåtelse torde transaktionen, ur mervärdes-

skatterättslig synpunkt, kunna jämställas med en upplåtelse.  

Att jämställa transaktionen med en upplåtelse innebär dock en rad tillämpningsproblem. 

En upplåtelse av upphovsrätt är föremål för en reducerad skattesats och därmed föremål 

för en restriktiv tolkning.
331

 Det är därför ytterst tveksamt om ersättning enligt 54 § 1 st. 

URL skulle kunna jämställas med upplåtelse av upphovsrätt och därmed omfattas av 

den reducerade skattesatsen om 6 procent i 7 kap. 1 § 3 st. 8-9 p. ML. Detta resonemang 

bygger dock på antagandet att 7 kap. 1 § 3 st. 8-9 p. ML överlåter bedömningen av vad 

som utgör en upplåtelse och överlåtelse till upphovsrättslagen. Om så är fallet är 

oklart.
332

 Med stöd av förarbetena kan man åtminstone dra slutsatsen att det ”med över-
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 Se C-16/93, Tolsma, p. 14-17. 

330
 Auktorrättskommittén, NJA II 1961, s. 350. 
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 Se C-169/00, Kommissionen mot Finland, p. 34. 

332
 Intressant nog innehåller upphovsrättslagens tredje kapitel, som reglerar upphovsrättens övergång, inte 

begreppet upplåtelse. Genomgående används istället begreppet överlåtelse. Att lagstiftaren i 7 kap. 1 § 

8-9 p. ML väljer att använda begreppet upplåtelse är därför anmärkningsvärt. 
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låtelse eller upplåtelse av sådana rättigheter avses alla transaktioner varigenom upp-

hovsrätten helt eller delvis övergår till annan person.”
333

.  

Mot bakgrund av vad som nu anförts i detta kapitel kan man konstatera att en upphovs-

rättsligt giltig överlåtelse eller upplåtelse inte föreligger vid en transaktion som föranlett 

ersättningsskyldighet enligt 54 § 1 st. URL. Det emellertid klart att ersättning enligt 54 

§ 1 st. URL är tänkt att spegla de förhållanden som hade gällt om parterna ingått avtal 

på förhand. Det finns ett ostridigt samband mellan ersättningens storlek och det faktiska 

nyttjandet av rättigheten. Med hänsyn till den mervärdesskatterättsliga principen om re-

striktivitet vad gäller tillämpningen av reducerade skattesatser är det dock inte troligt att 

ett jämställande av ersättning enligt 54 § 1 st. URL med upplåtelse av upphovsrätt inte 

är möjligt. Det lämnar frågan om, vid ett jämställande med upplåtelse, ersättning enligt 

54 § 1 st. URL ska vara föremål för den generella skattesatsen om 25 procent i 7 kap. 1 

§ 1 st. ML. Denna lösning ter sig emellertid inte ändamålsenlig då syftet med mer-

värdesskattedirektivet, som ligger till grund för mervärdesskattelagen, är att beskatta 

ekonomisk aktivitet på ett sätt som inte snedvrider konkurrensen vid konsumtion av va-

ror och tjänster.
334

 Frågan är då huruvida mervärdesskattelagen ämnat överlämna frågan 

om en upplåtelse och överlåtelse av en upphovsrätt till upphovsrättslagen.  

Om begreppet upplåtelse skulle kunna tolkas i enlighet med mervärdesskattesystemets 

syfte skulle detta möjligtvis även kunna inbegripa ersättning enligt 54 § 1 st. URL. Att 

jämställa ersättningen med upplåtelse skulle därmed vara möjligt. Något svar på denna 

fråga är dock inte möjligt att utreda inom ramen för denna uppsats. Det kan emellertid 

påpekas att om ersättning enligt 54 § 1 st. URL helt skulle undgå beskattning skulle det-

ta kunna öppna för konstruktioner där parterna omvandlar överenskommen ersättning 

till intrångsersättning enligt 54 § 1 st. URL.
335

 Möjligheten till ett sådant förfarande är 

något som talar för att ersättning enligt 54 § 1 st. URL ur mervärdesskatterättslig syn-

punkt bör jämställas med en upplåtelse.
336
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 Prop. 1989/90:111 s. 194. 

334
 Skäl (4), mervärdesskattedirektivet. 

335
 För en vidare diskussion se Talle-Holmqvist, Tonell, Mervärdesskatt på upphovsrättsersättning – ett 

genuint problem, Skattenytt, 2009, s.35. 
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 När det är fråga om skatteflykt eller skatteundandragande innehåller mervärdesskattedirektivet inga 
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kringgående situation kan stävjas med hänvisning till principen om förfarandemissbruk. För en djupare 

diskussion se Skatteverkets ställningstaganden, Principen om förfarandemissbruk m.m., meddelat den 

17 november 2006, Dnr 131 500981-06/111, samt C-255/02, Halifax plc, Leeds Permanent Develop-

ment Services Ltd och County Wide Property Investments Ltd mot Commissioners of Customs & Exci-

se, CELEX 62002C0255.    
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6 Slutsatser 

Uppsatsens syfte är att utreda ersättning vid olovligt utnyttjande av upphovsrätt enligt 

54 § 1 st. URL i relation till upplåtelse- och överlåtelsebegreppet i 7 kap. 1 § 3st. 8-9 p. 

ML. Inom syftesramen inbegrips en undersökning av grunderna för ersättningen samt 

ersättningens karaktär i relation till mervärdesskattelagens omsättningsbegrepp.
337

  

Av uppsatsens utredning framgår att lagstiftaren klassificerat ersättningen som ska-

destånd. Lagstiftarens klassificering är i enlighet med gällande direktiv på det immateri-

alrättsliga området.
338

 I mervärdesskatterättsligt hänseende utesluts skadestånd från 

mervärdeskattelagens tillämpningsområde då ersättning som utbetalas på grund av att 

någon lidit skada inte kan anses utgöra ersättning för en tillhandahållen tjänst.
339

 Det 

står emellertid klart att ersättning enligt 54 § 1 st. URL inte utgår på grundval av en 

konstaterad skada. Ersättningen ska alltid utgå och är tänkt att spegla de förhållanden 

som hade gällt om parterna ingått avtal på förhand. Det finns således ett ostridigt sam-

band mellan ersättningens storlek och det faktiska nyttjandet av rättigheten.
340

 Syftet är 

att intrångsgöraren inte ska kunna komma i bättre ställning än den som iakttar lagens 

regler. Ersättningens karaktär bär vidare attribut som kan härledas till principen om 

obehörig vinst.
341

 En princip som inom den svensk rätt inte tillräckligt utretts.
342

 Sär-

skilda tillämpningsproblem uppstår exempelvis inom mervärdesskatten.  

Skadestånd utesluts från mervärdeskattelagens tillämpningsområde då ersättningen ut-

betalas på grund av att någon lidit skada. Varken 54 § 1 st. URL eller principen om 

obehörig vinst förutsätter emellertid ett konstaterande av skada. Prövningen av ersätt-

ningsskyldighet görs endast mot bakgrund av ett olovligt utnyttjande.
343

 Ersättning en-

ligt 54 § 1 st. URL utgör således ett avsteg från de allmänna skadeståndsrättsliga grund-

satserna och innebär ett praktiskt tillämpningsproblem för den mervärdesskatterättsliga 
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 Se avsnitt 1.2. 

338
 Se avsnitt 4.2 och avsnitt 5.2.1. 

339
 Se avsnitt 2.4 och avsnitt 5.4. 

340
 Se avsnitt 4.4 och avsnitt 5.4. 
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 Se avsnitt 5.2.1. 
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 Se avsnitt 5.2.2. 

343
 Se avsnitt 4.3. 



 

 
78 

hanteringen. Även om någon rättsligt giltig överenskommelse inte föregått transaktio-

nen finns ett direkt samband mellan utnyttjandet av rättigheten och vederlaget varvid det 

erlagda beloppet utgör det faktiska vederlaget för nyttjandet av rättigheten. Ersättningen 

ska motsvara vad som borde utgått vid en licensiering på förhand.
 344

 Även om transak-

tionen som föregår en konstaterad ersättningsskyldighet enligt 54 § 1 st. URL inte upp-

fyller de obligationsrättsliga förutsättningarna för en giltig upplåtelse torde transaktio-

nen, ur mervärdesskatterättslig synpunkt, kunna jämställas med en upplåtelse av rättig-

het.
345

 Om ersättning enligt 54 § 1 st. URL helt skulle undgå beskattning skulle detta 

kunna öppna för konstruktioner där parterna omvandlar överenskommen ersättning till 

intrångsersättning enligt 54 § 1 st. URL.
346

 Möjligheten till ett sådant förfarande är yt-

terligare något som talar för att ersättning enligt 54 § 1 st. URL, ur mervärdesskatte-

rättslig synpunkt, bör jämställas med en upplåtelse. 

För tillämpning av den reducerade skattesatsen i 7 kap. 1 § 3st. 8-9 p. ML är ett jäm-

ställande med upplåtelse ur mervärdesskatterättslig synpunkt emellertid inte tillräckligt. 

Mervärdesskattelagens ovillkorliga koppling till upphovsrättslagen i 7 kap. 1 § 3st. 8-9 

p. ML medför att en upplåtelse ska prövas enligt upphovsrättslagens regler för rättig-

hetens övergång.
347

 Ersättning enligt 54 § 1 st. URL utbetalas inte på grundval av ett 

mellan parterna föreliggande avtal. Det föreligger således inte någon överenskommelse 

om nyttjande och ersättning. Varje fall av upplåtelse kräver att en uttrycklig överens-

kommelse mellan parterna föreligger eller, att en sådan åtminstone obligationsrättsligt 

tillskapas i fall där konkludent handlande eller passivitet skapar ett rättsförhållande mel-

lan parterna.
348

 Eftersom en överenskommelse skulle utesluta en tillämpning av 54 § 1 

st. URL kan ersättning för intrång i upphovsrätten inte jämställas med upplåtelse i upp-

hovsrättslig mening. Slutsatsen leder till ett otillfredsställande resultat där ersättning en-

ligt 54 § 1 st. URL ur mervärdesskatterättslig synpunkt bör kunna jämställas med upplå-

telse men där mervärdesskattelagens ovillkorliga koppling till upphovsrättslagen i 7 

kap. 1 § 3st. 8-9 p. ML hindrar tillämpningen av den reducerade skattesatsen om 6 pro-

                                                 
344

 Se avsnitt 5.2.1. 

345
 Se avsnitt 5.4. 

346
 Se avsnitt 5.4. 

347
 Se avsnitt 3.1 och avsnitt 5.4. 

348
 Se avsnitt 3.5.2. 
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cent.
349

 Ersättningen skulle enligt detta resonemang istället omfattas av den generella 

skattesatsen om 25 procent.
350

 Något som inte ter sig ändamålsenligt och som även står i 

strid med principen om skatteneutralitet. Jämförbara lagliga och olagliga transaktioner 

ska mervärdesskatterättsligt behandlas lika.
351

  

Den samlade slutsatsen av uppsatsens utredning är följaktligen att ersättning enligt 54 § 

1 st. URL kan omfattas av det mervärdesskatterättsliga omsättningsbegreppet. Mer-

värdesskattelagens ovillkorliga koppling till upphovsrättslagen innebär emellertid att er-

sättningen inte kan omfattas av 7 kap. 1 § 3st. 8-9 p. ML och den reducerade skatte-

satsen om 6 procent. Ersättningen utbetalas till följd av ett intrång och avsaknaden av en 

uttrycklig överenskommelse hindrar en tillämpning av 7 kap. 1 § 3st. 8-9 p. ML.  

 

 

                                                 
349

 Se avsnitt 5.4. 

350
 Se avsnitt 5.4. 

351
 Se avsnitt 5.4. 
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