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Sammanfattning 

Sedan den gällande skattelagstiftningen för ideella föreningar implementerades 1977 har 

allmännyttiga elitidrottsföreningar haft en skatterättslig särställning mot andra 

verksamhetsformer i Sverige. Detta på grund av att allmännyttiga idrottsföreningar har varit 

skattebefriade för intäkter som har nära anknytning till föreningens verksamhet. Det är i 

dagsläget oklart hur vissa intäkter med anknytning till idrottsföreningarnas kommersiella 

verksamhet, som intäkter från medierättigheter, ska hanteras skatterättsligt.  Detta eftersom 

beskattningen av dessa intäkter ännu inte är specifikt reglerad genom lagstiftning. 

Elitidrottsföreningar har numera möjligheten att genom en bolagisering av elitverksamheten 

ändra verksamhetsform, vilket sker när föreningen beslutar att flytta elitverksamheten från 

föreningen till ett idrottsaktiebolag. Ett förfarande som särskiljer den professionella 

elitverksamheten från den ideella verksamheten men även medför att elitverksamheten 

hamnar i en annan skatterättslig situation. 

 

I denna masteruppsats har författaren i syfte att utreda hur den nuvarande skattelagstiftningen 

för ideella föreningar är anpassad för att belysa elitidrottsföreningarnas skatterättsliga 

situation utifrån beskattningen av intäkter från medie- och reklamrättigheter, samt redogöra 

hur en ändring av skattelagstiftningen skulle kunna formuleras. Uppsatsen ämnar även 

klargöra för vilka skillnader som kan föranleda en förenings beslut att flytta sin 

elitverksamhet till ett idrottsaktiebolag och om en bolagisering kan vara fördelaktig för 

föreningen. 

 

I analysen kommer författaren fram till slutsatsen att en ny skattelagstiftning för 

beskattningen av idrottsföreningars intäkter är nödvändig. En sådan lagstiftning bör enligt 

författaren förslagsvis inkludera bestämmelser som reglerar att intäkter från medierättigheter 

och reklamrättigheter förvärvade från ett externt bolag ska vara skattefria upp till ett visst 

belopp. Författaren kommer även fram till slutsatsen att det för större elitidrottsföreningar, 

förutsatt att ingen lagändring sker, finns vissa argument som talar för att en bolagisering av 

elitverksamheten kan vara fördelaktig för elitidrottsföreningar med betydande omsättning från 

kommersiella inslag. Skulle däremot ny lagstiftning som innebär att intäkter från medie- och 

reklamrättigheter blir skattefria för idrottsföreningar införas, finns det skäl som talar för att ett 

fortsatt bedrivande av en elitidrottsförening i verksamhetsformen ideell förening förefaller 

mer gynnsam. 
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Abstract 

This Master Thesis addresses and analyses how tax legislation affects Swedish sports 

organizations. The current tax legislation for sport organizations, implemented in 1977, 

allows elite sport organizations to operate under laws designed for non-profit sport 

organizations. This legislation does not take into account the significant increase in revenue 

for elite sports organizations through the commercialization of elite sports including income 

from media, advertising and merchandising rights. 

 

At this time, sports organizations have the option of changing their organizational structure by 

separating the elite organization from the rest, through a process that in Swedish is referred to 

as “Bolagisering”. This is achieved by the elite organization becoming a sporting limited 

company enabling the organization to clearly distinguish its elite organization from its non-

profit part of the organization.  

 

Through analysis of relevant legal texts, cases and literature, the author comes to the 

conclusion that new tax legislation, which is better adjusted to the more commercialized 

world of sports, is absolutely necessary. The author’s suggestion is that new tax legislation 

ought to include legal rules that state that revenue from television and commercial rights 

earned from another company should be exempted from tax up to a certain amount, while the 

exceeding revenue should be taxed to a percentage equivalent to the Swedish company 

taxation. 

 

Furthermore, the author comes to the conclusion that based on the current tax legislation for 

sports organizations, an incorporation of the organization’s elite team could be beneficial for 

the major Swedish elite sports organizations with significant revenue from commercial 

sources. Among the major reasons for this is the current uncertainty regarding the taxation of 

television rights as well as the differences regarding VAT between the two organizational 

forms explained within this Master Thesis. However, if new tax legislation which states that 

earnings from television and commercial rights should be exempt from tax would be 

implemented in the future, it is likely that an incorporation of a sports organization will not be 

as beneficial for sport organizations with significant revenue from these types of revenue 

sources.  
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Förkortningar 

AB – Aktiebolag 

ABL – Aktiebolagslag (2005:551) 

Dnr - Diarienummer 

Ds – Departementserien 

HA – Hockeyallsvenskan 

HFD – Högsta förvaltningsdomstolen 

IdrottsAB – Idrottsaktiebolag 

IL – Inkomstskattelag (1999:1229) 

Jmf. – Jämför  

ML – Mervärdesskattelag (1994:200) 

OL – Ordningslag (1993:1617) 

Prop. – Proposition  

RF – Riksidrottsförbundet 

RÅ – Regeringsrättens Årsbok 

SEF – Svensk Elitfotboll 

SEK – Svenska kronor 

SHL – Svenska Hockey Ligan  

SIL – Lag (1947:576) om statlig inkomstskatt  

SOU – Statens Offentliga Utredningar 

SvFF – Svenska Fotbollsförbundet 

SvJT – Svensk Juristtidning 

TfR - Tidsskrift for Rettsvitenskap 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 V 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  
 
SAMMANFATTNING ................................................................................................................................ II 
ABSTRACT ............................................................................................................................................ III 
FÖRKORTNINGAR ................................................................................................................................. IV 

1 INLEDNING ........................................................................................................................................ 1 
1.1 BAKGRUND ........................................................................................................................................ 1 
1.2 SYFTE ................................................................................................................................................. 3 
1.3 PROBLEMFORMULERING .................................................................................................................. 4 
1.4 METOD ............................................................................................................................................... 4 
1.5 AVGRÄNSNINGAR .............................................................................................................................. 6 
1.6 DISPOSITION ...................................................................................................................................... 7 

2 BESKATTNINGEN AV ALLMÄNNYTTIGA ELITIDROTTSFÖRENINGAR ........................ 8 
2.1 INLEDNING ......................................................................................................................................... 8 
2.2 GÄLLANDE RÄTT - IDEELLA FÖRENINGARS INKOMSTBESKATTNING ........................................... 9 
2.3 OM BEGREPPEN NATURLIG ANKNYTNING OCH HÄVD .................................................................. 11 
2.4 PROP. 1976/77:135 OM ÄNDRADE REGLER FÖR BESKATTNING AV IDEELLA FÖRENINGAR M.M.
 ................................................................................................................................................................ 13 
2.5 KORT OM MERVÄRDESSKATTERÄTTSLIGA BESTÄMMELSER ...................................................... 14 
2.6 AVSLUTANDE KOMMENTARER ....................................................................................................... 15 

3 MEDIERÄTTIGHETER OCH REKLAMRÄTTIGHETER ...................................................... 17 
3.1 INLEDNING ....................................................................................................................................... 17 
3.2 BESKATTNING AV REKLAMRÄTTIGHETER .................................................................................... 17 
3.3 BESKATTNING AV MEDIERÄTTIGHETER ........................................................................................ 18 
3.4 SKATTEVERKETS AVISERADE GRANSKNING AV MEDIE- OCH REKLAMRÄTTIGHETER .............. 20 
3.5 FINANSDEPARTEMENTETS PROMEMORIA OCH REGERINGENS LAGRÅDSREMISS ...................... 22 
3.6 AVSLUTANDE KOMMENTARER ....................................................................................................... 23 

4. ÖVRIGA BETÄNKANDEN ........................................................................................................... 25 
4.1 INLEDNING ....................................................................................................................................... 25 
4.2 SOU 1995:63 - ÖVERSYN AV SKATTEREGLERNA FÖR STIFTELSER OCH IDEELLA FÖRENINGAR
 ................................................................................................................................................................ 25 
4.3 SOU 2006:23 - NYA SKATTEREGLER FÖR IDROTTEN ................................................................... 26 
4.4 SOU 2009:65 - MODERNISERADE SKATTEREGLER FÖR IDEELL SEKTOR ................................... 27 
4.5 AVSLUTANDE KOMMENTARER ....................................................................................................... 28 

5 BOLAGISERING FRÅN IDEELL FÖRENING TILL IDROTTSAB ....................................... 29 
5.1 INLEDNING ....................................................................................................................................... 29 
5.2 BESTÄMMELSER FÖR VERKSAMHETSFORMEN IDROTTSAB ........................................................ 29 
5.3 SKATTERÄTTSLIGA FÖLJDER VID ÖVERLÅTELSEN AV TILLGÅNGAR VID EN BOLAGISERING AV 
ELITVERKSAMHETEN ............................................................................................................................ 31 
5.4 SKILLNADER IDROTTSAB/AB ........................................................................................................ 32 
5.5 SKILLNADER IDROTTSAB/ELITIDROTTSFÖRENING ..................................................................... 33 
5.6 AVSLUTANDE KOMMENTARER ....................................................................................................... 35 

6. ANALYS ........................................................................................................................................... 36 
6.1.1 BESKATTNING AV ELITIDROTTFÖRENINGARS INTÄKTER ......................................................... 36 
6.1.2 NATURLIG ANKNYTNING OCH HÄVD .......................................................................................... 37 
6.1.3 REKLAMRÄTTIGHETER ............................................................................................................... 37 



  

 VI 

6.1.4 MEDIERÄTTIGHETER ................................................................................................................... 39 
6.1.5 SAMMANFATTNING – BESKATTNING AV ELITIDROTTFÖRENINGARS INTÄKTER .................... 42 
6.2.1 JÄMFÖRELSE AV VERKSAMHETSFORMERNA ELITIDROTTSFÖRENING OCH IDROTTSAB, 
VILKA SKILLNADER MELLAN VERKSAMHETSFORMERNA KAN TÄNKAS FÖRANLEDA EN 
BOLAGISERING? .................................................................................................................................... 43 
6.2.2 SAMMANFATTNING - JÄMFÖRELSE AV VERKSAMHETSFORMERNA ELITIDROTTSFÖRENING 
OCH IDROTTSAB, VILKA SKILLNADER MELLAN VERKSAMHETSFORMERNA KAN TÄNKAS 
FÖRANLEDA EN BOLAGISERING? ......................................................................................................... 45 

7. SLUTSATS ....................................................................................................................................... 47 

KÄLLFÖRTECKNING: ..................................................................................................................... 48 
	
	
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



  

 1 

1 Inledning  
1.1 Bakgrund 

Skattelagstiftningen för svenska elitidrottsföreningar som bedrivs genom verksamhetsformen 

ideell förening har sedan införlivandet av prop. 1976/77:135 om ändrade regler för 

beskattning av ideella föreningar m.m. år 1977 inte varit föremål för omfattande förändringar. 

Genom lagstiftningen fastslogs att allmännyttiga ideella föreningar skulle vara skattebefriade 

för inkomster av näringsverksamhet som har naturlig anknytning till föreningens verksamhet,1 

samt för hävdvunna intäkter,2 och dessa bestämmelser gäller än idag.3 Under de dryga 40 år 

som har passerat sedan riksdagen godkände propositionen har den svenska elitidrotten 

förändrats väsentligt och elitidrottsrörelsen har tagit steg mot allt mer marknadsbaserade och 

kommersiella verksamheter.4 Parallellt har skattelagstiftningen för ideella idrottsföreningar 

inte varit föremål för några omfattande förändringar. Trots att olika betänkanden har 

presenterats genom åren, däribland betänkanden från 1995,5 2006,6 och 2009,7 med avsikt att 

förändra skattereglerna för ideella idrottsföreningar har lagstiftningen från 1977 till stor del 

förblivit oförändrad. 

 

Svenska elitidrottsföreningar inom framförallt fotboll och ishockey har sedan lagstiftningen 

infördes 1977 i flera fall sett sina intäkter öka markant som ett resultat av den 

kommersialisering av idrotten som har fortlöpt.8 Föreningarna har idag andra intäktskällor, i 

form av exempelvis intäkter från medierättigheter och reklamrättigheter, som inte var lika 

betydande för idrottsföreningarna vid skattelagstiftningens införlivande.9 9  Svenska 

allmännyttiga elitidrottsföreningar är skattebefriade för vissa intäkter som kan anses ha direkt 

                                                   
1 7 kap. 3 § 2 st.1 p. IL. Se även bestämmelsen i 7 § 5 mom. 2 st. SIL. Se även Lundén, Björn och Lindblad, Jan, 
Ideella föreningar, 9 Uppl. Nösviken, Björn Lundéns Information AB, 2015, s. 223. 
2 7 kap. 3 § 2 st.1 p. IL. Se även bestämmelsen i 7 § 5 mom. 3 st. SIL samt Lunden, s. 230. 
3 Prop. 1976/77:135. Se kapitel 2 om ideella föreningars beskattning. 
4Dimitrievski, Nick, Allmännytta som norm i svensk skatterätt – Om inkomstskattefrihet för ideella föreningar, 
Författaren och Jure Förlag AB, Stockholm, 2010, s. 258. Se även Peterson, Tomas, Svensk Idrottsforskning. 
Idrott mellan folkrörelse och kommersialism, Nr 2-2003 [http://centrumforidrottsforskning.se/wp-
content/uploads/2014/04/Idrott-folkrorelse-kommersialism.pdf], (2017-04-27), s. 62.   
5 SOU 1995:63. 
6 SOU 2006:23. 
7 SOU 2009:65. 
8 Dimitrievski, s. 259. Se även Lindholm, Johan, Idrottsjuridik, 1 Uppl. Stockholm, Författaren och Nordstedts 
Juridik AB, 2014, s. 241. 
9Deloitte, Penningligan – En inblick i den svenska elitfotbollens ekonomi. Säsongen 2015, 2016-10-04, 
[https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/se/Documents/about-deloitte/penningligan-sasongen-
2015.pdf], (2017-04-27) s. 5; EY. Hur mår svensk elithockey? – En 
analys av den finansiella ställningen i SHL, 2017-02-16, [http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Hur-
marsvensk/$FILE/EY_%20Sport%20Business_Hockey_LR.pdf], (2017-04-27), s. 9. 
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anknytning till den allmännyttiga verksamheten och för intäkter som är hävdvunna. Men det 

faktum att intäktskällorna för de allmännyttiga elitidrottsföreningarna har förändrats markant 

genom åren, utan att ny lagstiftning har tillkommit som riktar sig mot dessa nya typer av 

intäktskällor, har skapat en ökad problematik gällande möjligheten att avgöra vilka intäkter 

som ska anses ha naturlig anknytning eller vara hävdvunna.10 Även Skatteverket har noterat 

att elitidrottsföreningarnas inkomstkällor har förändrats.11 Skatteverket har genom åren varit 

involverad i olika avgöranden som har berört idrottsföreningar och dess olika bolag gällande 

tolkningen över huruvida vissa intäktskällor, däribland intäkter hänförliga till 

reklamrättigheter och medierättigheter, ska anses ha naturlig anknytning eller vara hävdvunna 

och därigenom vara skattebefriade. Skatteverket aviserade 2014 att de hade för avsikt att 

utföra revisioner av ett antal elitidrottsförningar med utgångspunkten att bland annat intäkter 

från medierättigheter och varumärkesrättigheter skulle vara skattepliktiga.1212  Ett sådant 

synsätt gällande beskattningen av dessa intäkter skulle tänkas föranleda stora konsekvenser 

för beskattningen av allmännyttiga elitidrottsföreningar som har intäkter för betydande belopp 

som är hänförliga till dessa intäktskällor. Även finansdepartementet har i en promemoria från 

2016 presenterat ett förslag gällande skattelagstiftningen för idrottsföreningars beskattning av 

intäkter med en föreslagen lagändring som innebär att intäkter från bland annat 

medierättigheter och varumärkesrättigheter skulle bli skattefria för allmännyttiga 

föreningar.13 13   Denna promemoria har föranlett ett lagförslag som innebär att 

finansdepartementets föreslagna ändringar kan träda ikraft 2018.14  Finansdepartementets 

synsätt över beskattningen av idrottsföreningarnas intäkter skiljer sig väsentligt från 

Skatteverkets syn i samband med de aviserade revisionerna. 

 

Idrottsföreningarna har idag även alternativet att bedriva sin elitverksamhet genom en annan 

verksamhetsform än verksamhetsformen ideell förening. Det styrande organet inom svensk 

idrott Riksidrottsförbundet, nedan kallat RF, beslutade 1999 att tillåta en alternativ 

verksamhetsform inom den svenska idrottsrörelsen genom att ge idrottsföreningarna 
                                                   
10 Jmf. Hagström, Johan och Lundqvist, Kristina, Skatteverkets besked lämnar elitidrotten i osäkerhet, PWC, Tax 
Matters, 2015-01-22, [http://blogg.pwc.se/taxmatters/skatteverkets-besked-lamnar-elitidrotten-i-osakerhet], 
(2017-04-27). 
11 Karlsson, Thomas, Svensk Idrott, Skatteverket aviserar stora förändringar i behandlingen av ”professionell 
elitidrott”, 2014-10-10, 
[http://www.svenskidrott.se/Juridik/Skatterochavgifter/Forandringaribehandlingenavprofessionellelitidrott?], 
(2017-04-27). 
12 Ibid. 
13 Dnr Fi2016/04212/S1, s. 4. 
14 Lagrådsremiss 2017-04-06, Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och 
kollektivavtalsstiftelser. 
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alternativet att bedriva sin elitverksamhet genom verksamhetsformen idrottsaktiebolag, ett så 

kallat idrottsAB.15 Genom att föreningen bildar ett idrottsAB flyttar föreningen över delar av 

sin elitverksamhet med tillhörande tillgångar till ett underliggande bolag. Detta bolag kommer 

att behandlas som en egen juridisk person och lyda under bestämmelserna i aktiebolagslagen, 

nedan kallad ABL, civilrättsligt samt behandlas som ett AB skatterättsligt. Däremot kommer 

idrottsAB-et till en majoritet att fortsatt ägas av föreningen.16 Möjligheten att bedriva sin 

organisation som ett idrottsAB har funnits sedan 1999. Trots detta är det först på senare år 

som ett flertal elitidrottsföreningar har valt att ändra sin verksamhetsform för sin 

elitverksamhet från att tillhöra den allmännyttiga ideella föreningen till att vara placerat i ett 

idrottsAB.17  

 

Att avgöra hur beskattningen för olika viktiga rättigheter för allmännyttiga 

elitidrottsföreningar, som exempelvis medierättigheter och reklamrättigheter, kommer se ut 

framöver kan förefalla ovisst i en idrottsvärld som blir allt mer kommersialiserad. Med 

beaktande av Skatteverkets avisering att utföra revisioner mot elitidrottsföreningar, 

regeringens förslag att låta intäkter medierättigheter och reklamrättigheter vara skattefria för 

allmännyttiga idrottsföreningar i kombination med det ökade antalet idrottsföreningar som 

valt att bolagisera sin elitverksamhet, kan det enligt författaren anses finnas ett behov av att 

utreda det skatterättsliga läget för elitidrott och intäkter hänförliga till elitidrottsföreningars 

rättigheter. Det kan även finnas ett intresse av att analysera hur det skatterättsliga läget för 

elitidrottsföreningar och för intäkter hänförliga till reklam- och medierättigheter kan tänkas se 

ut framöver. Därutöver kan det anses synnerligen relevant att med de två 

verksamhetsformerna i beaktande, ideell förening samt idrottsAB, jämföra de skatterättsliga 

och mervärdesskatterättsliga skillnaderna mellan de två verksamhetsformerna, samt 

undersöka huruvida den ena verksamhetsformen kan bedömas vara mer skatterättsligt 

fördelaktig än den andra verksamhetsformen. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda de skatterättsliga bestämmelserna för verksamhetsformen 

ideell förening, i jämförelse med verksamhetsformen idrottsAB, för att kunna belysa 

                                                   
15 RF, Alternativ Associationsform för Idrottslig Verksamhet, 1998, s. 23.  
16 RF Stadgar, RF:s Stadgemall för idrottsföreningar,	11 kap. 3 §.	
17 Ågren, Bengt, Beskattning av idrottskoncern, Skattenytt 2011 s. 254. Se även RF, Utredning om ägandet i 
idrottsAB, 2012, s. 19.  
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problematiken avseende den skatterättsliga regleringen för elitidrott och beskattningen av 

intäkter från medie- och reklamrättigheter i en elitidrottsförening. 

 

Uppsatsens tilltänkta läsekrets är jurister med intresse för beskattningsrätt och/eller 

idrottsjuridik vilka kan tänkas ha ett intresse av att fördjupa sina kunskaper över det 

skatterättsliga läget för idrottsföreningar inom svensk elitidrott. Även representanter från 

idrottsrörelsen med grundläggande skatterättsliga kunskaper som vill ta del av de 

skatterättsliga bestämmelserna för, och skillnaderna mellan, de två verksamhetsformerna 

ideell förening och idrottsAB kan finna uppsatsens innehåll av intresse. 

 

1.3 Problemformulering 

Hur är skattelagstiftningen för allmännyttiga elitidrottsföreningar utformad med 

utgångspunkt i beskattningen av intäkter från medie- och reklamrättigheter och hur skulle en 

ny skattelagstiftning för allmännyttiga elitidrottsföreningar kunna utformas? 

 

Vilka skatterättsliga och mervärdesskatterättsliga skillnader kan föranleda en ideell förenings 

beslut att genom en bolagisering flytta sin elitverksamhet till ett idrottsaktiebolag? 

 
1.4 Metod 

För att besvara uppsatsens frågeställningar avseende utformningen av skattelagstiftningen för 

ideella elitidrottsföreningar, avser författaren att använda sig av en rättsdogmatisk metod.18 

Med rättsdogmatisk metod avses att författaren, i enlighet med rättskälleläran,19 kommer att 

redogöra för gällande rätt, rättspraxis och relevant litteratur inom området för 

idrottsföreningars beskattning för att beskriva den gällande skatterättsliga lagstiftningen för 

idrottsföreningar.20 De rättsfall som redogörs i uppsatsen kommer att belysa hur olika typer av 

intäkter för idrottsföreningar, som av idrottsföreningarna bedömts ha naturlig anknytning eller 

varit hävdvunna och därigenom skattebefriade, har hanterats skatterättsligt. Uppsatsen 

kommer även att innehålla komparativa inslag vid jämförelsen av verksamhetsformerna ideell 

                                                   
18 Sandgren, s. 43. 
19 Sandgren, s. 40. Se även Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, TfR 2005 s. 649. 
20 Sandgren, s. 43. 
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förening och idrottsAB, för att visa på de olika bestämmelserna samt skillnaderna mellan de 

två verksamhetsformerna.21  

 

Författaren kommer i uppsatsen även att använda sig av sekundärkällor i form av ekonomiska 

rapporter samt nyhetsartiklar.22 De ekonomiska rapporterna kommer att användas i syfte att 

visa på det ekonomiska tillståndet för de största svenska idrottsföreningarna i nuläget och 

avser att ge läsaren en ökad förståelse över elitidrottsföreningarnas ekonomiska situation. 

Nyhetsartiklarna kommer att användas för att bistå läsaren med ekonomisk information om 

elitidrottsföreningar och dess beskattning, samt för att belysa företeelsen med 

idrottsföreningar som bolagiserar sina olika verksamheter. En metodutmaning för författaren 

är att Skatteverkets aviserade revisioner av elitidrottsföreningar inte omnämns på 

Skatteverkets egen hemsida och har i nuläget ännu inte renderat i ett fastställt förhandsbesked. 

Författaren har därför valt att vid beskrivningen av de aviserade revisionerna mot 

elitidrottsföreningarna hänvisa till information från den sekundära källan Svensk Idrott,23 en 

källa nära anknuten till RF. Författaren har gjort bedömningen att informationen i källan 

gällande revisionerna mot elitidrottsföreningar är trovärdig,24 och har därför valt att inkludera 

uppgifterna från den nämnda källan i syfte att åskådliggöra Skatteverkets planer på att utföra 

revisioner mot elitidrottsföreningar.  

 

Vid behandlingen av verksamhetsformen idrottsAB kommer hänvisningar ske till RFs stadgar 

för verksamhetsformen samt den utredning som föranledde stadgeändringen som innebar att 

idrottsAB tilläts att bedrivas att redogöras. 25  En självständig organisations stadgar och 

utredningar är material som enligt rättskällelärans hierarki inte har samma tyngd som 

lagstiftning och lagförarbeten.26 Författaren bedömer att i avsaknad av egen skatterättslig och 

civilrättslig lagstiftning för verksamhetsformen idrottsAB, samt i avsaknad av litteratur som 

behandlar det skatterättsliga läget för verksamhetsformen, är det av betydande karaktär att 

                                                   
21 Olsen, Lena, Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004 s. 125. Jmf. Olsens beskrivning av termen ”intern 
komparation” som avser tillämpandet av material inom ett ”… närliggande rättsområde för att belysa det 
område som är huvudföremålet för uppsatsen.”. 
22 Sandgren, s. 109. Exempel på sekundära källor som kommer att användas är finansiella rapporter från Deloitte 
och EY. 
23 Karlsson 2014. 
24 Pålitligheten i källan bekräftas enligt författarens bedömning av att andra oberoende källor har tagit upp 
samma information. Däribland Hagström, 2015.  
25 RF, Alternativ Associationsform för Idrottslig Verksamhet, 1998. 
26 Jmf. Sandgren, s. 40. 
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hänvisningar görs till RFs stadgar och utredningar samt specialidrottsförbundens regelverk 

vid redogörelsen av verksamhetsformen.  

 

Till följd av att den nuvarande skattelagstiftningen för ideella föreningar inte har varit föremål 

för omfattande förändringar sedan införlivandet av prop. 1976/77:135 kommer utvalda delar 

ur betänkandena SOU 1995:63, SOU 2006:23 samt SOU 2009:65 som berör elitidrott och 

beskattningen av idrottsföreningarnas intäkter att redogöras. Detta trots att betänkandena inte 

mynnade ut i någon förändrad skattelagstiftning. Dessa betänkanden redogörs i syfte att visa 

för läsaren på vilken riktning utvecklingen av idrottsskatterättsliga frågor har varit på väg mot 

och är inkluderade för att ge läsaren ett djupare perspektiv över hur synen på den 

skatterättsliga situationen för elitidrottsföreningar har förändrats genom åren. 27 

 

1.5 Avgränsningar 

Denna uppsats har i syfte att visa på beskattningen för elitidrottsföreningar och behandla 

skillnaderna mellan de två olika verksamhetsformerna ideella föreningar och idrottsAB. 

Eftersom de föreningar som väljer att ändra sin verksamhetsform från en ideell förening till 

ett idrottsAB närmast uteslutande är svenska elitidrottsföreningar med professionella utövare 

kommer uppsatsen inte att fördjupat behandla skatterättsliga och mervärdesskatterättsliga 

frågeställningar för ideella föreningar utan professionella inslag och stiftelser, trots att dessa 

verksamhetsformer omfattas av samma skattelagstiftning som allmännyttiga 

elitidrottsföreningar enligt 7 kap. IL. Däremot kommer ett antal rättsfall som berör ideella 

föreningar utan professionella inslag att uppmärksammas.28 Detta eftersom dessa rättsfall ger 

en vägledning gällande vilka intäktskällor som idrottsföreningar kan bli skattebefriade för, till 

följd av att intäkterna kan bedömas ha naturlig anknytning till föreningens verksamhet eller 

bedömas vara hävdvunna.  

 

Skatterättsliga frågor som berör utländska verksamhetsformer och idrottsföreningar kommer 

inte heller att behandlas närmare i uppsatsen. Uppsatsens huvudsakliga fokus kommer istället 

att vara på de skatterättsliga och mervärdesskatterättsliga bestämmelser som gäller för 

svenska elitidrottsföreningar och svenska idrottsAB.  

 

                                                   
27 Bengtsson, Bertil, SOU som rättskälla, SvJT 2011 s. 781. 
28 Exempelvis RÅ 1988 not. 600, RÅ 1999 ref. 50 samt RÅ 2005 not. 96. 
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1.6 Disposition 

Uppsatsens andra kapitel kommer att beskriva de gällande skatterättsliga och 

mervärdesskatterättsliga bestämmelserna för ideella elitidrottsföreningar. Det tredje kapitlet 

kommer att specifikt beröra beskattningen av intäkter från medie- och reklamrättigheter, samt 

redogöra för Skatteverkets granskning av elitidrottsföreningar och regeringens förslag 

avseende beskattningen av intäkter från medie- och reklamrättigheter. Uppsatsens fjärde 

kapitel kommer att redogöra för innehållen i de betänkanden som har berört tilltänkta 

ändringar rörande skattelagstiftningen för idrottsföreningar vilka har tillkommit efter 1977. I 

uppsatsens femte kapitel kommer bestämmelserna för verksamhetsformen idrottsAB att 

beskrivas och detta kapitel kommer även att ta upp skillnaderna mellan verksamhetsformen 

idrottsAB och andra svenska verksamhetsformer. I det sjätte kapitlet följer uppsatsens 

analysdel där författaren ämnar besvara uppsatsens två ställda frågeställningar innan 

uppsatsen avslutas med författaren slutsats i uppsatsens sjunde kapitel. 

 

De olika kapitlen i referensramen kommer att inkludera en kortare inledning som introducerar 

kapitlet ifråga. Referensramens olika kapitel kommer även att avslutas med några avslutande 

kommentarer som innefattar en summering av kapitlet och en kortare analys. En mer 

omfattande och fördjupad analys kommer, som nämnt ovan, att inkluderas i uppsatsens sjunde 

kapitel.  
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2 Beskattningen av allmännyttiga elitidrottsföreningar  
2.1 Inledning 

Den svenska idrottsföreningskulturen är i sin särart unik och drygt var tredje individ återfinns 

idag som medlem i någon av Sveriges över 20 000 idrottsföreningar. 29  Den ideella 

idrottsföreningen är en verksamhetsform som delvis påminner om verksamhetsformen 

ekonomisk förening, med den betydande skillnaden att de ideella föreningarna måste ha ett 

ideellt ändamål och inte främja medlemmarnas ekonomiska intressen.30 

  

De ideella idrottsföreningarnas storlek och omsättning skiljer sig väsentligt mellan varandra, 

från de små föreningarna med en begränsad omsättning till föreningarna i bland annat 

Svenska Hockey Ligan, nedan kallad SHL, och fotbollsallsvenskan som omsätter över 100 

miljoner SEK årligen.31 Sett till det betydande antal idrottsföreningar som bedrivs som 

verksamhetsformen ideell förening är det tämligen intressant att det saknas civilrättslig 

lagstiftning som riktar sig mot denna säregna verksamhetsform.32  De regleringar som styr 

utformningen av de ideella idrottsföreningarna är primärt de stadgar som RF har utfärdat för 

idrottsföreningar, vilka föreningarna genom sitt bildande binder sig att följa.33 Utöver RFs 

specifika bestämmelser ställer specialidrottsförbunden ytterligare krav på idrottsföreningarna 

för att dessa ska erhålla elitlicens och ges möjligheten att tävla på nationell elitnivå.34 Dessa 

krav gäller huvudsakligen för föreningar på högsta nationell inom de olika idrotterna, såsom 

fotboll och ishockey, och omfattar krav på föreningarnas ekonomier och deras verksamheter. 

Exempel på dessa krav är att föreningarna måste kunna redovisa ett visst eget kapital,35 krav 

på att föreningens arena håller en viss standard,36 samt krav på att föreningen upprätthåller 

och bedriver en ungdomsverksamhet i rimlig omfattning.37   

  

                                                   
29 Hellman, Jonas, Etik och Ekonomi i idrottsföreningar, Centrum för idrottsforskning, 3 uppl. 2014, TMG 
Tabergs, s. 19.  
30 Prop. 1976/77:135, s. 24.  
31 Deloitte 2016, s. 6 samt EY 2017, s. 8. 
32 Prop. 1976/77:135, s. 27. Se även SOU 2009:65, s. 57 samt Lundén, s. 9. 
33 RF, RF:s Stadgemall för idrottsföreningar.  
34 SIF, Reglemente för Licensnämnden, 2015, [http://www.swehockey.se/globalassets/svenska-
ishockeyforbundet/om-forbundet/bestammelser/reglemente-for-licensnamnden.pdf], (2017-04-27) samt SvFF, 
Reglemente för Elitlicensen med Anvisningar. 
[http://svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_28424/ImageVaultHandler.aspx], (2017-04-27).    
35 SvFF, Reglemente för Elitlicensen med Anvisningar. 
36 SIF, Reglemente för Licensnämnden, s. 1.  
37 SIF, Reglemente för Licensnämnden, s. 5.  
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Detta kapitel kommer att redogöra för de gällande inkomstskatterättsliga och 

mervärdesskatterättsliga bestämmelserna för elitidrottsföreningar som bedrivs som 

verksamhetsformen ideell förening. 

 

2.2 Gällande rätt - Ideella föreningars inkomstbeskattning  

Avseende det skatterättsliga området finns inga aktuella bestämmelser för idrottsföreningarna 

som är lika specifika som RFs stadgar och specialidrottsförbundens olika krav. De nuvarande 

skattereglerna för ideella föreningar infördes för drygt 40 år sedan och dessa bestämmelser 

har inte varit föremål för omfattande justeringar. Bland de justeringar som kan lyftas upp bör 

nämnas att rekvisiten för att en intäkt ska anses hävdvunnen eller ha naturlig anknytning till 

en förenings verksamhet som tidigare reglerades i 7 § 5 mom. SIL togs ur lagtexten i samband 

med införandet av IL. 

 

Skatterättsligt ses en ideell idrottsförening som ett självständigt skattesubjekt vilket har egen 

rättskapacitet.38 En idrottsförening kommer därför att bedömas som oinskränkt skattskyldig, i 

samma omfattning som andra juridiska personer,39 och således bli beskattningsbar till en 

skattesats om 22 procent motsvarande den statliga inkomstskatten. 40  Idrottsföreningen 

kommer även att skatterättsligt ses som arbetsgivare för de anställda idrottarna.41 Föreningen 

har därigenom en skyldighet att betala sociala avgifter för idrottarnas löner och pensioner, i 

likhet med bestämmelserna för andra aktörer inom näringslivet.42 

 

Under vissa förutsättningar kan en ideell idrottsförening betraktas som en allmännyttig ideell 

förening och istället ses som inskränkt skattskyldig, vilket innebär att föreningen bara blir 

skattskyldig för vissa inkomster. 43  För att en idrottsförening ska bedömas vara en 

allmännyttig idrottsförening förutsätts det att föreningen uppfyller de krav som regleras i 7 

kap. IL. De krav som ställs på idrottsföreningarna i IL för att föreningarna ska bedömas vara 

allmännyttiga är kortfattat förklarat följande: 

 

                                                   
38 Prop. 1976/77:135, s. 27. 
39 6 kap. 3 § IL. Se även Gunne, s. 90. 
40 65 kap. 10 § IL.  
41 Ågren, Bengt, Idrotten och Direktpensionsutfästelser, Skattenytt 2002 s. 658. 
42 Jmf. RÅ 85 1:39 samt RÅ 2001 ref. 50. 
43 7 kap. 3 § 1 st. IL. Se även Lundén, s. 202. 



  

 10 

- Ändamålskravet regleras genom 7 kap. 4 § 1 st. IL och innebär att föreningen med 

sin verksamhet för att kunna ses som inskränkt skattskyldig ska ha ett allmännyttigt 

ändamål som främjar bland annat idrott, kultur eller utbildning. 

- Verksamhetskravet regleras genom 7 kap. 5 § IL och innebär att föreningens 

verksamhet så gott som uteslutande måste främja något av de ideella ändamål som 

anges i 7 kap. 4 § IL. Med uteslutande, eller så gott som uteslutande, avses att minst 

90-95 procent av verksamhetens ändamål främjar ett ideellt ändamål.44 

- Fullföljdskravet regleras genom 7 kap. 6 – 9 §§ IL och innebär att en förening i 

skälig omfattning ska använda ett huvudsakligt belopp av sin avkastning för att främja 

ett allmännyttigt ändamål. Som huvudsakligt belopp har det genom praxis framgått att 

en avkastning om minst 80 procent förutsätts för att fullföljdskravet ska bedömas vara 

uppfyllt. 45  Vid en beräkning avseende kravet om fullföljd kommer dock 

idrottsföreningen inte behöva beakta intäkter från bland annat kapitalvinster, 

medlemsavgifter eller bidrag.46 

- Öppenhetskravet regleras genom 7 kap. 10 – 11 §§ IL och innebär att en förening ska 

vara öppen för alla och inte vägra någon individ inträde som medlem i föreningen, 

förutsatt att det inte finns några synnerliga skäl till att neka någon inträde sett till 

föreningens verksamhet.  

 

Om dessa krav bedöms vara uppfyllda kommer idrottsföreningen att ses som allmännyttig och 

föreningen blir därigenom skattebefriad för vissa fastighetsinkomster, kapitalinkomster och 

rörelseinkomster av näringsverksamhet.47 Detta förutsätter att inkomsterna till huvudsaklig 

del, det vill säga minst 75 procent av inkomsterna,48 kommer från intäkter som har naturlig 

anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål eller intäkter som av hävd utnyttjas för att 

finansiera föreningens allmänna ändamål.49 Även intäkter som saknar naturlig anknytning, 

eller ej anses hävdvunna, kan bli skattebefriade för en allmännyttig förening.  För att dessa 

intäkter ska bedömas vara skattebefriade förutsätts det att verksamhetens olika intäktskällor 

först blir föremål för en huvudsaklighetsbedömning. Genom huvudsaklighetsbedömningen 

måste det framgå att intäktskällorna från föreningens självständiga verksamhet, till 

                                                   
44 Prop. 1999/2000:2, s. 504. 
45 Prop. 2013/14:1, s. 316. 
46 7 kap. 7 § IL. 
47 7 kap. 3 § 2 st. 1 p. IL. 
48 Prop. 1999/2000:2, s. 504. 
49 7 kap. 3 § 2 st. 1 p. IL. 
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huvudsaklig del,50 härstammar från intäkter som har naturlig anknytning eller anses vara 

hävdvunna, för att även intäkterna från intäktskällor som saknar naturlig anknytning, eller ej 

anses hävdvunna, ska vara skattebefriade.51  

 

2.3 Om begreppen naturlig anknytning och hävd 

En allmännyttig idrottsförening som uppfyller kriterierna som ställs i 7 kap. 4 -11 §§ IL 

kommer att ses som inskränkt skattskyldig och enbart bli skattskyldig för den inkomst av 

näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 § IL. 52 Föreningen kommer då att bli skattebefriad 

för inkomster som har naturlig anknytning till verksamheten och för inkomster som anses 

vara hävdvunna.53  

 

Vissa typer av intäkter har genom skrivelser i äldre lagtext och olika domstolsavgöranden, 

uttryckligen bedömts ha naturlig anknytning till en idrottsförenings verksamhet.54 Exempel på 

intäkter som bedömts ha direkt naturlig anknytning till föreningen, och därigenom medfört att 

föreningen blir skattebefriad för dessa intäkter, är biljettintäkter, anmälningsavgifter och 

medlemsavgifter.55 Att dessa intäktskällor bedömdes ha naturlig anknytning omnämndes 

uttryckligen i den numera upphävda lagen om statlig inkomstskatt, nedan kallad SIL, i 7 § 5 

mom. 2 st. SIL. Beskrivningen av dessa intäktskällors naturliga anknytning till en förenings 

verksamhet togs dock ur lagtexten i samband med införandet av IL.56   Även andra intäkter 

som är kopplade till försäljning av märken, affischer m.m. samt intäkter som är en del av 

föreningens ideella arbete har bedömts ha naturlig anknytning till en förenings verksamhet 

under vissa förutsättningar.57    

 

Vilka intäkter som ska vara skattebefriade genom att de anses vara hävdvunna har även det, i 

likhet med bestämmelserna gällande intäkter med naturlig anknytning, tidigare redogjorts i 

SIL för att senare tas ur lagtext i samband med införandet av IL.58 I den numera upphävda 

bestämmelsen i 7 § 5 mom. 3 st. SIL har som hävdvunna källor exempelvis anordnande av 
                                                   
50 Prop. 1999/2000:2, s. 504. 
51 RÅ 1987 ref. 53. Se även Skatteverket, SKV 324 Skatteregler för ideella föreningar, Utgåva 23, 2016, s. 5. 
52 7 kap. 3 § 1 st. IL. 
53 7 kap. 3 § 2 st.1 p. IL. Med hävdvunna intäkter avses intäktskällor som genom tradition har använts för att 
finansiera föreningens ideella verksamhet, se Skatteverket, s. 5. 
54 Prop. 1976/77:135 s. 46. För praxis där procentsatsen gällande fullföljdskravet har behandlats, se RÅ 2001 ref. 
17 samt RÅ 2004 ref. 76.  
55 Prop. 1976/77:135, s. 46. 
56 Prop. 1999/2000:2, s. 37.   
57 Prop. 1976/77:135, s. 85. Se även 7 § 5 mom. 2 st. SIL. 
58 Prop. 1999/2000:2, s. 37.   
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bingo och andra lotterier, fester, samt en förenings möjlighet att upplåta reklamutrymme på 

klubbdräkter eller i föreningarnas lokaler omnämnts.59 

   

Vilka inkomstkällor som har en naturlig anknytning till en föreningens verksamhet, eller kan 

anses vara hävdvunna, har inte alltid varit möjligt att avgöra utifrån bestämmelserna i lagtext. 

Vid tiden för införandet av skattelagstiftningen för ideella föreningar 1977 var det ideella 

inslaget i svensk elitidrott betydande och vilka intäkter som ansågs ha naturlig anknytning till 

en förenings verksamhet eller vara hävdvunna intäkter reglerades genom den idag upphävda 

SIL. Läget idag däremot är väsentligt annorlunda till följd av den kommersialisering av 

idrotten som har pågått under de senaste decennierna,60 där allt fler intressenter är beredda att 

investera i idrotten.61 Något som kan ses genom den ökade mängden intäkter som kommer 

från intäktskällor i form av exempelvis sponsring och medierättigheter samt det faktum att 

föreningarnas intäktskällor även har kommit att förändras under årens lopp.62 Exempelvis 

omsatte de 16 klubbarna i fotbollsallsvenskan år 2015 över 1,7 miljarder SEK.63 Av denna 

omsättning var över 800 miljoner SEK hänförlig till intäkter från sponsring, reklam och 

rättigheter medan intäkterna från medierättigheterna uppgick till ett belopp om 360 miljoner 

SEK, ett belopp i paritet med föreningarnas matchintäkter.64 

 

De skatterättsliga bestämmelserna är inte helt uttömmande i alla avseenden, vilket kan 

innebära att tolkningen av vilka intäktskällor som ska bedömas vara skattebefriade ska följa 

samhällsutvecklingen.65 Detta har resulterat i ett antal avgöranden genom åren. I avgörandena 

har domstolarna fått ta ställning till vilka olika typer av intäkter som har naturlig anknytning 

till verksamheten eller anses vara hävdvunna. Nedan följer ett antal rättsfall som visar på 

domstolarnas syn rörande beskattningen för vissa typer av idrottsföreningars intäkter.66  

 

I avgörandet RÅ 1988 not. 600 fann HFD att en idrottsförenings intäkter som erhållits genom 

bedrivandet av en campingverksamhet inte skulle medföra någon skattebefrielse för dessa 

                                                   
59 Prop. 1976/77:135, s. 85. Se även 7 § 5 mom. 3 st. SIL. 
60 Larsson von Garaguly Joacim, Vasaloppet – Resan från skidtävling och skidlöpare till produkter och kunder, 
Göteborg, SSE och författaren, 2016, s. 5. 
61 Larsson von Garaguly, s. 24. 
62 Lindholm, s. 241. 
63 Deloitte 2016, s. 7. 
64 Ibid. 
65 Dimitrievski, s. 174. 
66 Fler rättsfall som berör beskattningen av idrottsföreningars intäkter, däribland RÅ 2000 ref 53 och RÅ 2005 
not. 155, kommer att behandlas mer utförligt i uppsatsens kommande kapitel. 
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intäkter. HFD gjorde i detta fall bedömningen att den bedrivna campingverksamheten var en 

rörelse som inte kunde anses ha naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga 

verksamhet, eller till någon verksamhet som ansetts vara hävdvunnen. Därigenom kunde inte 

intäkten anses vara skattebefriad. I avgörandet RÅ 1999 ref. 50 fann HFD att den ersättning 

en idrottsförening hade erhållit genom att tillsammans med ett externt bolag årligen anordna 

en rockkonsert skulle vara skattebefriad. Detta eftersom HFD ansåg att en rockkonsert var en 

aktivitet som gick att jämställa med festverksamhet, en aktivitet som enligt tidigare 

lagstiftning funnits vara hävdvunnen för att finansiera en förenings ideella arbete.67  I 

avgörandet RÅ 2005 not. 96 hade en ideell idrottsförening sålt abonnemang för ett onlinespel 

i samverkan med SIF och ett lotteriföretag. I samtliga instanser konstaterades att intäkterna 

från försäljningen av abonnemangen saknade naturlig anknytning till föreningens verksamhet. 

HFD ansåg att onlinespelet inte heller kunde likställas med en lotteriverksamhet som genom 

hävd har kunnat utnyttjas som en intäktskälla för ideella föreningar.68 Intäkten kunde därmed 

inte heller anses vara hävdvunnen och därav beslutade HFD att intäkten var beskattningsbar 

för föreningen.  

 

Dessa avgöranden berör intäktskällor som möjligen inte är av större relevans för 

elitidrottsföreningar idag. Däremot visar den olika hanteringen av intäktskällorna på en viss 

tolkningsproblematik och en förutsägbarhetsproblematik gällande den skatterättsliga 

behandlingen avseende vilka intäkter som kan anses ha naturlig anknytning eller bedömas 

vara hävdvunna. 

 

2.4 Prop. 1976/77:135 om ändrade regler för beskattning av ideella föreningar m.m. 

Skattelagstiftningen för ideella föreningar har varit gällande sedan 1977, då regeringen 

beslutade att fastslå de ändringar av skattelagstiftningen för ideella föreningar som lades fram 

av utredaren genom propositionen prop. 1976/77:135. Vid propositionens framläggande 

saknades en enhetlig skattemässig reglering för verksamhetsformen ideell förening. 69 

Regeringen fick därför i uppdrag att ta fram ett regelverk som var enklare för de ideella 

föreningarna att behärska.70 I propositionen framlades det att de äldre skattebestämmelser som 

gällde för ideella föreningar skulle slopas och att de ideella föreningarna framöver, för att 

                                                   
67 7 § 5 mom. 3 st. SIL. 
68 7 § 5 mom. 3 st. SIL. 
69 Prop. 1976/77:135, s. 24. 
70 Prop. 1976/77:135, s. 25. 



  

 14 

undvika gränsdragningsproblematik, skulle delas in i två olika kategorier.71 Föreningarna 

skulle antingen ses som oinskränkt skattskyldiga verksamheter eller som verksamheter vilka 

har rätt till skattebefrielse för vissa inkomster i inkomstslaget kapital och inkomstslaget 

näringsverksamhet.72 För att en ideell förening skulle ha rätt till skattebefrielse förutsattes det 

att föreningens verksamhet bedömdes vara allmännyttig, genom att föreningen uppfyllde de 

krav gällande föreningens verksamhet och ändamål som idag omnämns i 7 kap. IL.73 

 

Lagstiftningen skulle enligt utredarens förslag inte göra någon särskillnad mellan mindre 

ideella föreningar och allmännyttiga elitidrottsföreningar med professionella inslag.74  Detta 

som en följd av att utredarnas primära mål med propositionen var att förenkla den befintliga 

lagstiftningen och att en sådan särskillnad skulle kunna föranleda en ökad 

gränsdragningsproblematik.75  

 

I utredningen nämndes det att det kunde vara svårt att tydligt ange vilken typ av verksamhet 

som anses ha naturlig anknytning till föreningarnas ideella ändamål, vilket kunde förefalla 

problematiskt.76 Av de intäkter som utredaren ändock uttryckligen menade hade naturlig 

anknytning omnämndes entréintäkter till idrottsevenemang samt intäkter som kunde härledas 

till tjänster utförda av ideella krafter i föreningen.77 Utredaren bedömde att vilka intäkter som 

skulle anses ha naturlig anknytning till verksamheten, och därigenom vara skattebefriade, inte 

borde föranleda några större tolkningssvårigheter för någon part, under förutsättning att 

intäkten har ett direkt samband med den ideella verksamheten.78 Immateriella intäkter i form 

av exempelvis medierättigheter och reklamrättigheter benämndes dock inte specifikt i 

propositionen. Detta möjligen på grund av att dessa intäkter vid propositionens tillkomst inte 

var av lika betydande karaktär för föreningarna som fallet är idag. 

 

2.5 Kort om mervärdesskatterättsliga bestämmelser 

En allmännyttig elitidrottsförening som anses uppfylla de krav som ställs i 7 kap. IL,79 och 

bedöms vara inskränkt skattskyldig enligt 7 kap. 3 § IL, kommer inte räknas som en 

                                                   
71 Prop. 1976/77:135, s. 30. 
72 Prop. 1976/77:135, s. 34. 
73 Prop. 1976/77:135, s. 40-41. Se avsnitt 2.2 för de specifika kraven i 7 kap. IL. 
74 Prop. 1976/77:135, s. 71. 
75 Prop. 1976/77:135, s. 30. 
76 Prop. 1976/77:135, s. 46. 
77 Prop. 1976/77:135, s. 46. 
78 Prop. 1976/77:135, s. 84. 
79 7 kap 4-11 §§ IL. Se avsnitt 2.2. 
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ekonomisk verksamhet. 80  Föreningen kommer således att undantas från ingående och 

utgående mervärdesskatt. 81  Föreningen kommer därigenom även att undantas från 

mervärdesskatt för intäkter hänförliga till matchintäkter och utövande av idrottslig 

verksamhet.82 En mervärdesskatt som för andra tjänster inom idrottsområdet utgår till en 

procentsats om sex procent.83 En skillnad gällande idrottsföreningars mervärdesskatterättsliga 

behandling mot andra mervärdesskattebefriade verksamhetsformer, vilket primärt berör 

ideella elitidrottsföreningar som gör affärer med utländska klubbar, är att idrottsföreningar vid 

förvärv av spelare från utländska klubbar bedöms agera som näringsidkare, och blir skyldig 

att betala mervärdesskatt för transaktionen. Detta har konstaterats genom avgörandet i mål 

RÅ 2007 ref. 57.  

 

I det berörda avgörandet hade en svensk elitfotbollsklubb, Degerfors IF, köpt och sålt spelare 

från andra föreningar i fotbollseuropa under 1990-talet. Föreningen hade dock inte betalat 

mervärdesskatt i samband med dessa spelarförvärv, vilket Skatteverket ansåg att föreningen 

var skyldig att betala. Detta till följd av att de utländska föreningar som Degerfors IF hade 

förvärvat spelarna ifrån enligt Skatteverket var att bedöma som utländska näringsidkare.84 

HFD beslutade att föreningen var skyldig att betala mervärdesskatt för försäljningarna. HFD 

bedömde att de utländska föreningarna skulle ha ansetts bedriva yrkesmässig verksamhet och 

därigenom var den svenska föreningen skyldig att betala mervärdesskatt för transaktionerna 

med de utländska föreningarna. Det faktum att föreningens verksamhet inte skulle bedömas 

som en ekonomisk verksamhet,85  och således var befriad från mervärdesskatt, medförde inte 

enligt HFD att föreningen skulle bli skattebefriad för transaktioner med utländska föreningar 

som ses som näringsidkare.  

 

2.6 Avslutande kommentarer 

Sammantaget kan det konstateras att skattelagstiftningen för ideella idrottsföreningar innebär 

såväl inkomstskatterättsliga som mervärdesskatterättsliga skillnader i jämförelse med andra 

verksamhetsformer. En idrottsförening som uppfyller kriterierna i 7 kap. IL för att bedömas 

vara allmännyttig kommer att bli skattebefriad för intäkter som har naturlig anknytning till 

                                                   
80 4 kap. 8 § ML. 
81 1 kap. 8 § ML. 
82 3 kap. 11 a § 2 st. ML.  
83 7 kap. 1 § 3 st. 10 p. ML. 
84 1 kap. 15 § ML. 
85 4 kap. 8 § ML. 
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verksamheten eller som anses vara hävdvunna. Vilka intäkter det är som kommer att bedömas 

vara skattebefriade baseras i dagens läge till stor del på ordalydelsen i den numera upphävda 

SIL samt rättspraxis där domstolarna har haft att bedöma huruvida en intäkt ska anses 

skattepliktig eller skattebefriad. Således går det inte alltid att utröna huruvida en viss intäkt 

ska anses ha naturlig anknytning till en förenings verksamhet, eller anses vara hävdvunnen, 

innan HFD har fastställt ett avgörande som berör den aktuella intäkten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 17 

3 Medierättigheter och reklamrättigheter 
3.1 Inledning 

På senare år har intäktskällorna för elitidrottsföreningar kommit att förändras i betydande 

omfattning till följd av en ökad kommersialisering.86 Av de intäkter som har fått en allt 

viktigare roll för elitidrottsföreningarnas ekonomier är intäkter som idrottsföreningarna 

erhåller för upplåtandet av sina immateriella rättigheter i form av reklam- och 

medierättigheter, vilket tillsammans med bland annat en förenings matchintäkter tillhör 

elitidrottsföreningarnas huvudsakliga intäktskällor idag.87 Dessa intäktskällor har kommit att 

bli av allt större betydelse för föreningarnas omsättning, vilket kan illustreras genom den 

markanta del av elitidrottsföreningarnas omsättning dessa intäkter står för.88  

 

I detta kapitel kommer författaren att beskriva hur intäkter från reklam- och medierättigheter 

hanteras skatterättsligt idag, samt redogöra för de revisioner som Skatteverket har aviserat att 

utföra och regerings förslag på nya skatteregler utifrån finansdepartements promemoria. 

 

3.2 Beskattning av reklamrättigheter  

Intäkter som en idrottsförening erhåller för upplåtande av reklam på en idrottsförenings kläder 

har ansetts vara hävdvunna enligt den tidigare bestämmelsen i 7 § 5 mom. 3 st. SIL.89 

Beskattningen av idrottsföreningars reklamrättigheter, det vill säga intäkter för andra 

reklamrelaterade intäkter,90 är däremot inte uttryckligen formulerad genom skrivelser i lagtext 

eller genom propositionen. Det finns däremot ett fåtal avgöranden som visar på de rättsliga 

instansernas syn avseende beskattningen av reklamrättigheter och som ger en härledning av 

hur reklamrättigheter skatterättsligt kommer att behandlas,91 däribland avgörandet RÅ 2000 

ref 53 vilket kommer att redogöras för nedan. 

 

I avgörandet RÅ 2000 ref 53 ägde en allsvensk fotbollsförening Helsingborgs IF ett 

dotterbolag vilket hade rättigheten att nyttja varumärket HIF, en förkortning för Helsingborgs 

IF. Föreningen önskade besked om den ersättning som föreningen erhöll från dotterbolaget 

kopplat till försäljningen av reklamrättigheterna var skattebefriad eller inte. Såväl 

                                                   
86 Se avsnitt 2.3. Se även Dimitrievski, s. 258 ff. samt Lindholm, s 241. 
87 Karlsson, Henrik, Olsson, Bo-Arne, Mer om ideella föreningar och moms, Skattenytt 2011 s. 536. 
88 Deloitte 2016, s. 5 samt EY 2017, s. 9. 
89 Se avsnitt 2.3. 
90 Som intäkter från reklamrättigheter omfattas intäkter som är kopplade till intäkter för reklamrättigheter samt 
rättigheter som är hänförliga till upplåtandet av föreningens varumärke. Jmf. RÅ 2000 ref. 53. 
91 Se RÅ 2000 ref 53, RÅ 1993 ref 100 samt Kammarrätten i Göteborg, dom 2013-12-19, Mål nr 8770-12. 
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Skatterättsnämnden som HFD beslutade att Helsingborgs IF skulle vara skattepliktig för 

ersättningen från reklamintäkterna. Domstolarna fann att syftet med dotterbolagets 

verksamhet var att på kommersiell basis nyttja föreningens varumärke, eftersom 

dotterbolagets enda anknytning till den ideella verksamheten var att den fungerade som en 

finansieringskälla till den delen av föreningens verksamhet. Mot den bakgrunden kunde inte 

intäkterna enligt domstolarna bedömas ha naturlig anknytning till föreningens ideella 

verksamhet och därmed inte vara skattebefriade. Domstolarna konstaterade att om föreningen 

som juridisk person hade drivit verksamheten med att hantera varumärkesrättigheterna inom 

föreningen hade ersättningen möjligen ansetts hävdvunnen och således skattebefriad för 

föreningen. Men till följd av att verksamheten för förvärvandet av intäkterna inte bedrevs 

inom föreningen utan istället i ett annat bolag beslutade domstolarna att hävdrekvisitet inte 

kunde utnyttjas och därigenom skulle intäkterna från dotterbolaget vara skattepliktiga för 

föreningen. 
 

Således kan det konstateras att den av domstolarna gjorda bedömningen för beskattningen av 

intäkter från reklamrättigheter är att dessa intäkter är skattepliktiga för en idrottsförening när 

de förvärvas från ett externt bolag, men kan bedömas vara hävdvunna och skattefria under 

förutsättning att intäkterna är hänförliga från en verksamhet som ligger inom föreningen.  

 

3.3 Beskattning av medierättigheter  

Med medierättigheter avses rätten att distribuera delar av ett idrottsevenemang till 

allmänheten med ljud och bild via exempelvis TV eller internet medier.92 Idag innehar 

exempelvis mediebolaget CMore sändningsrättigheterna till Sveriges fyra främsta ligor i 

fotboll och hockey på herrsidan.93 Enbart rättigheterna från dessa ligor inbringar mer än en 

halv miljard kronor till ligornas olika föreningar årligen.94 Hur intäkterna kopplade till dessa 

rättigheter ska hanteras skatterättsligt för elitdrottsföreningar som bedrivs som ideella 

föreningar är inte fastställt och den skatterättsliga hanteringen har inte fastställts genom 

lagstiftning eller rättspraxis. En av anledningarna till denna osäkra skatterättsliga tolkning är 

att föreningarna sällan ansvarar direkt för produktionen och distributionen av sändningarna. 

Föreningarna överlåter oftast rätten att producera och distribuera idrottsevenemangen till 
                                                   
92 Lindholm, s. 246. 
93 Ligorna SHL och HA i ishockey samt Allsvenskan och Superettan i herrfotboll. 
94 Lindholm, Johan, Idrotten behöver bättre skydd för TV-rättigheter, Svensk Idrottsforskning, 2/2014, 
[http://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2014/06/Idrotten-behover-battre-skydd-tv-
rattigheter.pdf], (2017-04-27). 
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större mediebolag och förhandlingen av medierättigheter sker centralt mellan representanter 

för ligorna och mediebolagen och inte mellan bolagen och varje enskild förening.95  

 

En ytterligare problematik gällande beskattningen av intäkter hänförliga till medierättigheter 

är att den härledning som för närvarande finns för att avgöra huruvida medierättigheter ska 

anses ha naturlig anknytning till föreningens verksamhet eller vara hävdvunna, och därigenom 

även skattefria, är tämligen begränsad.96 För beskattningen av reklamrättigheter finns det 

avgöranden vari det framgår att en förenings intäkter från reklamrättigheter är hävdvunna och 

skattebefriade om rättigheten hanteras av föreningen själv medan intäkten är skattepliktig om 

rättigheten hanteras av ett annat bolag.97 Några tydliga riktlinjer över beskattningen av 

medierättigheter går däremot inte att utläsa genom propositioner, betänkanden, eller 

fastställda förhandsbesked. Den närmaste vägledning som finns gällande medierättigheters 

beskattningsbarhet för svenska idrottsföreningar är avgörandet RÅ 2005 not. 155. 
 

I förhandsbeskedet RÅ 2005 not. 155 hade en tvist uppstått mellan en fotbollsförening i 

Damallsvenskan och Skatteverket angående beskattningen av föreningens erhållna intäkter för 

sina TV-rättigheter. Föreningen hade, tillsammans med de övriga föreningarna i ligan, avtalat 

med SvFF om att låta SvFF ansvara för försäljningen av arenareklam och andra immateriella 

rättigheter under en 5-års period. SvFF som hade ansvaret för försäljningen av de 

immateriella rättigheterna avyttrade därefter medierättigheterna till ett företag i Tyskland. 

Skatteverket ansåg att den inkomsten föreningen erhöll för upplåtandet av medierättigheterna 

skulle beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet som en skattepliktig ersättning. 

Skatterättsnämnden gjorde bedömningen att intäkten skulle anses vara skattebefriad. 

Skatterättsnämnden bedömde att föreningen uppfyllde kraven för att ses som en allmännyttig 

ideell förening.98 Därigenom kommer föreningen att vara skattebefriad för intäkter som har 

naturlig anknytning till föreningens verksamhet. Skatterättsnämnden tog upp att som intäkter 

som har naturlig anknytning och ska vara skattefria för en idrottsförening omnämndes i 

propositionen till nu gällande lagstiftningen entréavgifter.99 Skatterättsnämnden fann att en 

ideell förening som låter allmänheten ta del av ett evenemang via TV kunde likställas med att 

en förening tar emot entréavgifter från betalande åskådare på arenan. Skatterättsnämnden fann 
                                                   
95 Gunne, s. 121. Jmf. Konkurrensverket Dnr 417/2014, Påstått konkurrensproblem – fördelning av intäkter, 
2014-06-13. 
96 Se avsnitt 2.3. 
97 Se RÅ 2000 ref 53 samt RÅ 1993 ref 100. 
98 De krav som omnämns i 7 kap. IL, se avsnitt 2.2. 
99 Prop. 1976/77:135, s. 84. 
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att faktumet att det av tekniska och ekonomiska skäl kunde vara svårt för en mindre förening 

att på egen hand att producera större TV-sändningar, samt det faktum att föreningen saknade 

inflytande över det tyska bolagets verksamhet medförde att en överlåtelse från företaget av 

intäkter från medierättigheterna inte skulle medföra någon skattskyldighet för föreningen. 

Skatterättsnämnden beslutade att intäkterna för medierättigheterna skulle vara skattebefriade. 

Skatteverket överklagade Skatterättsnämndens beslut till HFD, vilka undanröjde 

förhandsbeskedet. HFD ansåg att de hade för lite ekonomisk information om avtalen mellan 

det tyska företaget och de andra föreningarna som omfattades av avtalet med det tyska 

företaget och beslutade på grund av detta att undanröja förhandsbeskedet. 

 

Avgörandet RÅ 2005 not. 155 renderade som ovan nämnt inte i ett fastställt förhandsbesked, 

till följd av att HFD inte fastställde Skatterättsnämndens beslut. Noterbart är att 

Skatterättsnämnden fann att intäkterna från medierättigheterna skulle bedömas ha naturlig 

anknytning till föreningens verksamhet och vara skattebefriade.  

 

3.4 Skatteverkets aviserade granskning av medie- och reklamrättigheter 

De svenska elitidrottsföreningarnas intäktskällor har förändrats väsentligt sedan 

skattelagstiftningen från 1977 implementerades, utan att ny skattelagstiftning för ideella 

föreningar har tillkommit. I avsaknad av ny skattelagstiftning har Skatteverket löpande varit 

involverade i olika avgöranden avseende idrottsföreningarnas intäktskällor, vilket har gett viss 

klarhet över huruvida vissa av föreningarnas intäktskällor ska anses vara skattefria genom att 

intäkterna har naturlig anknytning till föreningen,100 eller anses vara hävdvunna.101  Därtill har 

Skatteverket utfört granskningar som har varit riktade mot utvalda intäktskällor med koppling 

till elitidrottsföreningar och den ökade kommersialiseringen av idrotten. Av de granskningar 

som har utförts de senaste åren av betydelse för elitidrottsföreningars beskattning kan bland 

annat Skatteverkets nyligen utförda granskning av idrottsföreningar och deras arenabolag som 

ägde och vistades i olika evenemangsarenor nämnas, vilket har föranlett ett antal avgöranden. 

I de olika avgörandena fann domstolarna att idrottsföreningar vid ett flertal tillfällen hade fått 

                                                   
100 7 kap. 3 § 2 st.1 p. IL. Se även Skatteverket, Rättslig Vägledning, Naturlig Anknytning, 
[https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.13/323766.html], 2017, (2017-04-27).  
101 7 kap. 3 § 2 st.1 p. IL. Se även Skatteverket, Rättslig Vägledning, Hävdvunna finansieringskällor, 
[https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.13/323768.html], 2017, (2017-04-27). 
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hyra sina arenor till ett pris under marknadsvärdet av arenabolag som ingick i samma koncern 

som föreningen, vilket föranledde att arenabolagen kom att upptaxeras.102 

 

Skatteverket aviserade hösten 2014 till RF att de hade för avsikt att utföra nya revisioner mot 

idrottsföreningar.103 Men där Skatteverket i revisionerna mot arenabolagen riktade sig mot 

bolag som ingick i samma koncern som föreningarna, skulle de nya revisionerna istället rikta 

sig mer direkt mot de allmännyttiga elitidrottsföreningarnas intäkter. Skatteverket aviserade 

2014 till RF att de hade för avsikt att genomföra nya revisioner utifrån tre olika 

utgångspunkter. Dessa utgångspunkter var följande: 

 

1) Att den professionella elitverksamheten skulle särskiljas från den ideella 

verksamheten och ses som skattepliktig.  

2) Att de intäkter och utgifter som är hänförliga till elitverksamheten skulle räknas in i 

beskattningsunderlaget för elitverksamheten. 

3) Att medieintäkter och klubb- och varumärkesintäkter skulle bli skattepliktiga.104 

 

De tre utgångspunkterna visar på en väsentlig skillnad mot den syn på beskattning som har 

gällt för svenska elitidrottsföreningar under de senaste 40 åren, där ett visst professionellt och 

kommersiellt inslag i en förening har ansetts godtagbart.105 Likväl är det en utgångspunkt från 

Skatteverket som möjligen förefaller mer relevant sett till dagens idrottsvärld. Detta eftersom 

elitidrotten alltmer kan anses avvika från amatörismen och den elitverksamhet som bedrivs 

idag med allt mer och större intäktskällor från kommersiella intäkter.106 Att medierättigheter 

och professionell elitverksamhet kan tänkas bli skattepliktiga i sin helhet för 

elitidrottsföreningarna kan medföra tydliga konsekvenser för föreningarna i Sveriges största 

idrotter, vilket kan illustreras genom följande exempel: 

 

Exempel: 

Föreningen X HC symboliserar en genomsnittlig ishockeyklubb i SHL med en omsättning om 

ca 120 miljoner SEK, motsvararande den genomsnittliga omsättningen för föreningarna i 

                                                   
102 Se bland annat Kammarrätten i Sundsvall, dom 2013-03-18, Mål nr 1292-11 samt Kammarrätten i Stockholm, 
dom 2013-01-25, Mål nr 1655-13. 
103 Karlsson, 2014. 
104 Karlsson, 2014. 
105 Prop 1976/77:135, s. 76. 
106 Lindholm, s. 241. Jmf. EY 2017, s. 9. 
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ligan säsongen 2015/16.107 Av X HCs omsättning är cirka 25 miljoner SEK hänförlig till 

ersättning från SHL för kommersiella rättigheter, där merparten av ersättningen är kopplad till 

TV-avtal. 108  Om dessa intäkter skulle bedömas sakna naturlig anknytning och bli 

skattepliktiga kommer ersättningen om 25 miljoner SEK bli föremål för beskattning till en 22-

procentig skattesats.109 Detta medför en extra skatt för X HC om cirka 5,5 miljoner SEK, 

motsvarande cirka 4,6 procent av X HCs omsättning. Föreningarna i SHL har ett krav på att 

ha ett positivt eget kapital om 4 miljoner SEK för att erhålla elitlicens.110 Efter säsongen 

15/16 hade en majoritet av föreningarna i SHL ett eget kapital som understeg 10 miljoner 

SEK.111 Med den ekonomiska situationen bland föreningarna i SHL i beaktande är det möjligt 

att om X HC skulle påföras en skatt för medierättigheter om 5,5 miljoner SEK, skulle det 

föranleda ett omfattande krav på föreningen att kraftigt öka sitt resultat för att bibehålla ett 

eget kapital över 4 miljoner SEK och inte riskera sin elitlicens, om X HC skulle tillhöra en av 

de föreningar som har ett eget kapital som understiger 10 miljoner SEK. 

 

3.5 Finansdepartementets promemoria och regeringens lagrådsremiss  

Två år efter Skatteverkets avisering att genomföra revisioner med ett synsätt som innebär att 

elitidrottsföreningar ska vara skattepliktiga för professionell idrott och upplåtelsen av sina 

immateriella rättigheter, lät finansdepartementet 2016 författa en promemoria som bland 

annat avsåg en ändring av den skatterättsliga hanteringen av beskattningen av allmännyttiga 

föreningar och upplåtelsen av till idrotten anknutna rättigheter.112  

 

I promemorian argumenterar finansdepartementet för att det finns skäl att förtydliga att 

upplåtelsen av rättigheter till företag, som upplåtelsen av bland annat sändningsrättigheter och 

varumärkesrättigheter, ska anses vara hänförliga till idrottens allmännyttiga ändamål och vara 

skattebefriade för föreningen.113  I promemorian föreslås en utvidgning av bestämmelsen i 7 

kap. 3 § IL om vilka intäkter som ska vara skattefria för föreningen där det framgår att 

föreningen ska vara skattebefriad även för ” – verksamhet som avser upplåtelse av rättigheter 

                                                   
107 EY 2017, s. 8. 
108 EY 2017, s. 12. 
109 65 kap. 10 § IL. 
110 SIF, Reglemente för Licensnämnden, § 10. 
111 EY 2017, s. 21. 8 av 14 klubbar hade den aktuella säsongen ett eget kapital som understeg 10 miljoner SEK. 
112 Dnr Fi2016/04212/S1, Vissa skattefrågor gällande ideella föreningar, registrerade trossamfund och 
kollektivavtalsstiftelser. 
113 Dnr Fi2016/04212/S1, s. 12.  



  

 23 

som uppkommit genom främjandet av sådana ändamål som avses i 4 § (IL),”.114 En sådan 

förändring skulle innebära att de allmännyttiga idrottsföreningarna blir skattebefriade för 

intäkter som är hänförliga till upplåtelsen av sina olika rättigheter. Förslaget har varit ute på 

remiss och bland annat RF har gett sitt stöd för de förslag som berör idrottsföreningars 

beskattning i promemoria.115  

 

Efter att finansdepartementets förslag har varit ute på remiss har regeringen våren 2017 

utkommit med en lagrådsremiss utifrån förslagen från finansdepartementets promemoria.116 

Regeringens förslag är, i likhet med finansdepartementets, att genom ett tillägg i 7 kap. 3 § IL 

låta ideella föreningar vara undantagna från skatt för inkomster hänförliga till upplåtelser av 

rättigheter som uppkommit genom främjandet av föreningens allmännyttiga ändamål.117 

Regeringen motiverar sitt förslag med att det bland annat kan vara nödvändigt med vissa 

kommersiella samarbeten för att uppnå föreningens ändamål.118 Regeringen konstaterar även 

att den tekniska utvecklingen hänförliga till idrottens inkomstkällor förväntas öka i 

omfattning och att denna utveckling leder till ökade samarbeten med olika företag.119  

Regeringen anför även som skäl för sitt lagförslag att det finns ett behov av att förtydliga 

skattereglerna för idrottsföreningarnas olika intäktskällor för upplåtandet av sina rättigheter 

och att det i nuläget kan anses finnas en rättslig osäkerhet när det gäller upplåtelsen av olika 

rättigheter.120 De föreslagna ändringarna förväntas träda i kraft 1 januari 2018, förutsatt att 

förslagen utifrån lagrådsremissen går igenom.121  

 
3.6 Avslutande kommentarer 

Vad som står klart avseende det gällande skatterättsliga läget för intäkter från reklam- och 

medierättigheter är att intäkter från reklamrättigheter är skattepliktiga när de förvärvas genom 

ett annat bolag, men att motsvarande intäkter kan vara hävdvunna om intäkterna är hänförliga 

från en verksamhet inom föreningen. Gällande beskattningen av intäkter från medierättigheter 

som förvärvas från ett externt bolag är rättsläget inte lika tydligt. Detta som en konsekvens av 

att avgörandet RÅ 2005 not. 155 aldrig kom att rendera i ett fastställt förhandsbesked. Det 

                                                   
114 Dnr Fi2016/04212/S1, s. 4. 
115 RF, Remissvar Fi 2016/04212/S1, 2017-01-08. 
116 Lagrådsremiss, Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och 
kollektivavtalsstiftelser. 
117 Lagrådsremiss, s. 11. 
118 Lagrådsremiss, s. 13. 
119 Lagrådsremiss, s.13 – 14. 
120 Lagrådsremiss, s. 14. 
121 Lagrådsremiss, s. 11. 
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kan vara intressant att notera skillnaden i synen på beskattningen för de två olika rättigheterna 

i domstolarna. I RÅ 2000 ref 53 ansågs reklamintäkter vara skattepliktiga om de förvärvades 

genom ett externt bolag, medan Skatterättsnämnden i RÅ not. 155 bedömde att intäkter från 

medierättigheter som förvärvades genom ett externt bolag hade naturlig anknytning till 

verksamheten och skulle vara skattebefriade. Det förefaller intressant att två kommersiella 

intäkter, vilka båda är av betydande karaktär för elitidrottsföreningar, 122  skatterättsligt 

behandlas så olika. 

 

De aviserade revisionerna mot föreningarnas intäkter från medie- och reklamrättigheter har i 

nuläget ännu inte resulterat i ett avgörande i rättslig instans. Vad som har påtalats är att om 

Skatteverkets synsätt och utgångspunkter efter revisionerna skulle få gehör av de olika 

rättsinstanserna, och rendera i ett ställningstagande eller förhandsavgörande där intäkterna 

anses skattepliktiga, skulle det leda till fundamentala ändringar för den svenska elitidrotten.123 

Om intäkter från medie- och reklamrättigheter inte ska anses ha naturlig anknytning till 

föreningens verksamhet eller anses vara hävdvunna kan intäkterna bedömas som 

skattepliktiga. Detta skulle riskera föranleda skatteeffekter för elitidrottsföreningar som 

tidigare varit skattebefriade för dessa intäkter, och påverka elitidrottsföreningarnas 

ekonomiska situation. Sett till den osäkerhet som föreligger gällande den skatterättsliga 

hanteringen av intäktskällor, skulle nya skatterättsliga bestämmelser gällande 

idrottsföreningars intäktskällor öka förutsägbarheten rörande vilka intäkter som ska anses vara 

skattefria respektive skattepliktiga. Exempelvis skulle en applicering av regeringens förslag 

avseende idrottsföreningars beskattning av intäkter medföra ett mer skatterättsligt förutsägbart 

läge för idrottsföreningarna.  

 

Några större förändringar av lagstiftningen från 1977 har i nuläget ännu inte applicerats. 

Däremot måste det i sammanhanget nämnas att det även tidigare under årens lopp har 

presenterats olika betänkanden, i syfte att få till en ändring av den gällande 

skattelagstiftningen för ideella föreningar.  

                                                   
122 Karlsson, s. 536. Se även Deloitte 2016, s. 5 samt EY 2017, s. 9. 
123 Hagström, 2015. 
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4. Övriga betänkanden 
4.1 Inledning 

Sedan den gällande rätten införlivades utifrån förslagen i prop. 1976/77: 135 har inga 

omfattande skattereformer applicerats inom området för ideella idrottsföreningar. Däremot 

har ett antal betänkanden presenterats i syfte att få till en ändring av den befintliga 

skattelagstiftningen för idrottsföreningar. Det rör sig om ett slutbetänkande från 1995,124 ett 

från 2006,125 samt ett från 2009.126 Även om förslagen i dessa betänkanden aldrig fastslogs 

och aktualiserades så ger innehållet i dessa betänkanden en bild av hur synen avseende den 

professionella idrottens intäktskällor, har förändrats genom åren. Författaren har därför valt 

att presentera utvalda delar av dessa betänkanden. 

 

4.2 SOU 1995:63 - Översyn av skattereglerna för stiftelser och ideella föreningar  

Drygt 20 år efter att den nu gällande skattelagstiftningen för ideella föreningar 

implementerades i lagtext presenterades 1995 slutbetänkandet SOU 1995:63, Översyn av 

skattereglerna för stiftelser och ideella föreningar. Betänkandet hade i uppgift att bland annat 

se över om de skäl som togs upp för att bevilja en förening skattefrihet fortfarande var 

aktuella,127 samt se över vilka intäkter som i framtiden skulle undantas från beskattning.128  

 

I betänkandet behandlades även frågeställningar som tydligare berörde avseende professionell 

idrott. Det poängterades i betänkandet att det professionella inslaget inom idrotten hade 

ökat. 129  Därav fanns det, enligt utredaren, anledning att se över ståndpunkten för 

professionellt idrottande och komplettera den befintliga lagstiftningen. 130  I betänkandet 

menade utredarna, i likhet med vad som togs upp i propositionen, att ekonomiska förmåner 

till professionella utövare i sig inte skulle anses motivera skattepliktiga förmåner. 131 

Utredaren påpekade i betänkandet att de professionella inslagen hade många fördelar för 

föreningen då de professionella inslagen bland annat kunde anses öka intresset för 

verksamheten och underlätta rekryteringen av medlemmar.132 Således borde det mervärde 

                                                   
124 SOU 1995:63. 
125 SOU 2006:23. 
126 SOU 2009:65.  
127 SOU 1995:63, s. 16. 
128 SOU 1995:63, s. 18. 
129 SOU 1995:63, s. 210. 
130 SOU 1995:63, s. 212. 
131 Se prop. 1976/77:135, s. 76. 
132 SOU 1995:63, s. 211. 
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som de professionella inslagen ger den ideella verksamheten beaktas vid en ny 

skattelagstiftning för ideella föreningar med professionella idrottare enligt utredarna.133  

 

Gällande vilka intäkter som skulle anses skattefria föreslogs det i betänkandet, i likhet med 

den gällande lagstiftningen, att idrottsföreningar fortsatt skulle beskattas förmånligare för 

intäkter kopplade till kvalificerade ändamål,134 förutsatt att föreningarna uppfyller de krav 

som ställs för att de ska ses som allmännyttiga föreningar. I betänkandet valde utredarna att 

beskriva sin syn gällande rekvisitet för att en intäkt ska anses ha naturlig anknytning. I 

betänkandet beskrevs naturlig anknytning som ett krav på ett samband mellan 

näringsverksamheten och föreningens allmänna ändamål. 135  Utredaren beskrev att det 

starkaste sambandet för att naturlig anknytning skulle anses föreligga när en förening 

fullföljer sitt ändamål, genom att exempelvis en idrottsförening anordnar en tävling, men att 

även intäkter med svagare samband till verksamheten, exempelvis kioskservering, kunde 

anses ha naturlig anknytning även om verksamheten bedrivs på marknadsmässiga villkor.136  

 

4.3 SOU 2006:23 - Nya skatteregler för idrotten 

Ett drygt decennium efter att slutbetänkandet SOU 1995:63 publicerades, presenterades 2006 

slutbetänkandet SOU 2006:23, Nya skatteregler för idrotten, av Idrottsskattekommittén. Ett 

slutbetänkande i vilket utredaren hade identifierat den ökade professionaliseringen inom den 

svenska idrotten. Idrottsskattekommittén konstaterade att professionaliseringen hade ökat och 

inte väntades minska,137 samt att kommersialiseringen av idrotten hade ökat kraftigt och att de 

nuvarande skattereglerna inte var anpassade till de förutsättningar som gäller för den moderna 

idrottsrörelsen.138  

 

Utredaren noterade att intäkter från intäktskällor som exempelvis souvenirförsäljning hade 

ökat markant det senaste decenniet och att det därav fanns ett behov av att förtydliga 

begreppet naturlig anknytning i de fall en ideell förening bedriver kommersiell verksamhet.139 

I betänkandet förespråkade utredarna att naturlig anknytning skulle anses föreligga mellan en 

intäktskälla och en idrottsförening om intäkten utgjorde ett direkt led av föreningens 

                                                   
133 SOU 1995:63, s. 211. 
134 SOU 1995:63, s. 18. 
135 SOU 1995:63, s. 188. 
136 SOU 1995:63, s. 188. 
137 SOU 2006:23, s. 13.  
138 Ibid. 
139 SOU 2006:23, s. 78. 
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verksamhet.140 Därtill påtalade utredarna att de ansåg att intäkter från sponsring och reklam 

borde anses ha ett direkt utflöde till föreningens verksamhet, och att dessa intäktskällor 

således borde bedömas ha naturlig anknytning till föreningens verksamhet och vara 

skattebefriade.141  Utredaren föreslog i betänkandet att inkomster som en förening erhållit 

genom avtal mellan föreningen och en extern part som ges rätten att bedriva en del av 

föreningens verksamhet, som exempelvis en förening som överlåter sina TV-rättigheter till ett 

annat bolag, helt eller delvis skulle anses vara skattebefriade.142 Utredaren menade i sin 

analys av TV-rättigheter att dessa intäkter skatterättsligt borde kunna likställas med 

biljettintäkter. 143  En intäktskälla som anses ha naturlig anknytning till föreningens 

näringsverksamhet och är en skattebefriad intäkt för föreningen.144  

 

I betänkandet uppmärksammades vidare tillkomsten av den nya verksamhetsformen inom den 

svenska idrottsrörelsen, idrottsAB.145 145 Utredaren gick i betänkandet inte in på 

verksamhetsformens skatterättsliga utformning utan nämnde enbart kortfattat att 

verksamhetsformen existerade, samt att det vid tidpunkten för betänkandets framläggande 

endast hade bildats ett fåtal idrottsAB i Sverige.146 

 

4.4 SOU 2009:65 - Moderniserade skatteregler för ideell sektor 

Efter utredningen från 2006 har det tillkommit ytterligare ett slutbetänkande från 2009, SOU 

2009:65, Moderniserade skatteregler för ideell sektor,147 i vilket utredaren hade i uppdrag att 

se över skattelagstiftningen för ideella föreningar och stiftelser.148 I utredningen omnämndes 

det professionella idrottsutövandet enbart kortfattat. Utredaren lyfte fram ett förslag gällande 

intäkter med naturlig anknytning där det föreslogs att intäkter med naturlig anknytning till 

verksamheten skulle vara skattebefriade, förutsatt att intäkterna från dessa källor inte översteg 

25 procent av föreningens totala omsättning.149 I utredningen berördes inte specifikt någon 

reglering över hur medierättigheter skulle hanteras skatterättsligt. Utredaren valde inte heller 

                                                   
140 SOU 2006:23, s. 108. 
141 SOU 2006:23, s. 109. Jmf. RÅ 2000 ref. 53. 
142 SOU 2006:23, s. 118. 
143 Ibid. 
144 SOU 2006:23, s. 118, Jmf. Skatterättsnämndens bedömning i RÅ 2005 not. 155. 
145 SOU 2006:23, s. 53.  
146 Ibid.  
147 SOU 2009:65. 
148 SOU 2009:65, s. 11. 
149 SOU 2009:65, s. 202. 
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att fördjupat beröra verksamhetsformen idrottsAB, vilket utredaren i den föregående 

utredningen valt att göra.150  

 

4.5 Avslutande kommentarer 

Som tidigare omnämnt har inget utav dessa betänkanden implementerats och föranlett någon 

ändring av den skatterättsliga lagstiftningen för ideella föreningar.151  Vad som däremot går att 

utläsa genom de olika betänkandena är att de olika utredarna har noterat att det professionella 

inslaget i föreningarna succesivt har ökat. Utredarna tycks även ha funnit det allt mer 

komplicerat att avgöra huruvida vissa intäktskällor, som exempelvis medierättigheter, ska 

vara skattebefriade eller inte.152 Utredarna behandlar beskattningen av intäkter med naturlig 

anknytning olika och det tycks förfalla svårt att utläsa något enhetligt synsätt utifrån de olika 

utredningarna gällande vilka intäkter som ska anses ha naturlig anknytning till en 

idrottsförenings verksamhet.  

 

I utredningen från 2006 uppmärksammades för första gången den alternativa 

associationsformen idrottsAB. I utredningen valde dock inte utredarna att beröra 

skattereglerna för verksamhetsformen idrottsAB.153 Således kan det bedömas vara av intresse 

att redogöra för bestämmelserna och skattereglerna för denna alternativa verksamhetsform för 

idrottsföreningar, samt redogöra hur verksamhetsformen idrottsAB skiljer sig från andra 

verksamhetsformer.154  

	

	

	
 

                                                   
150 SOU 2009:65, s. 199.  Se. SvFF, Remissvar, Fi2009/4937, 2009-10-29, 
[http://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_27425/ImageVaultHandler.aspx091102094102-uq], 
(2017-04-27). 
151 Se avsnitt 4.1. 
152 Jmf. SOU 1995:63, s. 188, SOU 2006:23, s. 118 samt SOU 2009:65, s. 202. 
153 SOU 2006:23. s. 53. 
154 Se kapitel 5. 
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5 Bolagisering från ideell förening till idrottsAB 
5.1 Inledning 

Som beskrivet i uppsatsens kapitel om ideella föreningars beskattning,155 har idrottsrörelsen 

med tydliga steg rört sig i en allt mer kommersialiserad riktning. Den ökade 

kommersialiseringen, samt det faktum att allt fler ideella föreningar med hög omsättning 

kunde riskera hamna i en situation där den juridiska statusen för föreningarna skulle 

äventyras,156 fick RF att agera. RFs stämma beslutade 1997 att tillsätta en kommitté för att se 

över alternativa verksamhetsformer för idrottsföreningar,157 vilket sedermera renderade i den 

nya verksamhetsformen idrottsAB. Detta kapitel har för avsikt att redogöra för 

bestämmelserna för verksamhetsformen idrottsAB, samt de skatterättsliga och 

mervärdesskatterättsliga skillnader som föreligger mellan verksamhetsformen idrottsAB och 

verksamhetsformerna AB respektive ideell förening.  

 

5.2 Bestämmelser för verksamhetsformen IdrottsAB 

RF tog 1999, med utredningen Alternativ Associationsform för Idrottslig verksamhet i 

beaktande,159 158  beslutet att tillåta föreningar att bedriva sin elitverksamhet genom 

verksamhetsformen idrottsAB. Genom att verksamhetsformen idrottsAB tilläts gavs 

föreningar möjligheten att förlägga sin elitverksamhet i ett av föreningen ägt AB, vilket ger 

upphov till att delar av den professionella verksamheten tydligare kan särskiljas från den 

allmännyttiga ideella verksamheten som är skattebefriad. 

 

Tillkomsten av ett idrottsAB är att idrottsföreningen bildar ett dotterbolag, i form av ett 

aktiebolag, som bildar en koncern tillsammans med moderföreningen. I de fall föreningen 

redan har ytterligare bolag inom koncernen, kommer det skapade idrottsAB-et att gå in i 

samma koncern som de övriga bolagen och ligga under moderföreningen.159 Moderföreningen 

kan avyttra sina andelar i idrottsAB-et men måste enligt RFs stadgar äga minst 51 procent av 

andelarna i idrottsAB-et.160 

 

                                                   
155 Se kapitel 2. 
156 RF, Alternativ Associationsform för Idrottslig verksamhet, 1998, s. 7. 
157 RF, Alternativ Associationsform för Idrottslig verksamhet, s. 4. 
158 RF, Alternativ Associationsform för Idrottslig verksamhet.  
159 Ågren, Bengt, Beskattning av idrottskoncern, Skattenytt 2011 s. 254.  
160 RF Stadgar, 11 kap. 3 a §. Jmf. RF, Alternativ Associationsform för Idrottslig verksamhet, s. 15. 
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Genom att idrottsAB-et skapas och lyfts in i koncernen särskiljs den ideella verksamheten 

som inkluderar barn- och ungdomsidrotten från den professionella elitverksamheten. Detta 

genom att den sistnämnda verksamheten förflyttas till att ligga i idrottsAB-et. 

Moderföreningen upplåter sin spelrättighet att delta i det nationella seriespelet till idrottsAB-

et och elitidrottsverksamheten som ligger under idrottsAB-et ges då rätten att delta i 

seriespel.161 Efter denna uppdelning består koncernen av två olika verksamheter. Dels en 

allmännyttig ideell förening som kommer bedriva sin verksamhet enligt de stadgar som RF 

har och som skattemässigt kommer att behandlas skattemässigt enligt de föreskrifter och 

bestämmelser som regleras genom 7 kap IL. Dels ett idrottsAB som kan ta in externt kapital 

och verka som ett AB, med tillägget att ett idrottsAB även måste förhålla sig till RFs 

bestämmelser. 162  Det faktum att idrottsAB-et ligger kvar inom samma koncern som 

moderföreningen medför även ett ekonomiskt tryggande vid ekonomiskt obestånd för 

idrottsAB-et. Om idrottsAB-et skulle hamna i en situation där det behöver försättas i konkurs 

kommer inte representationslaget och elitverksamheten att gå förlorad, utan elitverksamheten 

och den förvärvade spelrättigheten kommer då att återgå till föreningen. Dock med 

reprimanden att föreningen kommer flyttas ner i seriesystemet till en lägre serie.163 

 

IdrottsAB-et kommer att behöva följa de stadgar och bestämmelser som RF har satt upp för 

verksamhetsformen men kommer juridiskt att behandlas på samma sätt som andra bolag och 

kommer att omfattas av det regelverk som regleras genom ABL.164 IdrottsAB-et kommer 

skatterättsligt att behandlas som ett AB och kommer att vara skyldig att redovisa för 

mervärdesskatt enligt allmänna bestämmelser men kommer även ha möjlighet att dra av för 

mervärdesskatten.165 Att ett idrottsAB skatterättsligt ska behandlas som ett AB innebär att 

idrottsAB-et kommer vara skattepliktigt för sina olika intäkter samt skattskyldigt för sin 

sammanlagda vinst.166 Det innebär att intäkter som i en idrottsförening skulle ha bedömts ha 

naturlig anknytning och varit skattebefriade, som exempelvis intäkter från medierättigheter, 

kommer tas upp till beskattning i en verksamhet som bedrivs som verksamhetsformen 

idrottsAB.167   

                                                   
161 RF, Alternativ Associationsform för Idrottslig verksamhet, s. 15. 
162 RF, Alternativ Associationsform för Idrottslig verksamhet, s. 11. Däremot har inte ett idrottsAB rätt till 
ekonomiskt stöd i form av statliga anslag, se RF, Utredning om ägandet i idrottsAB, s. 34. 
163 SIF, Tävlingsbestämmelser SIF 2016/2017, 2016, § 6:3.   
164 Prop. 1998/99:107, s. 47. 
165 Ibid. 
166 Ibid. 
167 Jmf. 7 kap. 3 § 1 st. IL. 
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En omständighet som tidigare varit av ekonomisk betydelse för föreningar som bedrivs 

genom verksamhetsformen idrottsAB berörde kostnaden för polisbevakning vid idrottsAB-ets 

evenemang. En kostnad i allmänna ordalag har benämnts som ”polisnotor”. Polismyndigheten 

hade enligt bestämmelserna i dåvarande 2 kap. 27 § ordningslagen, nedan kallad OL, rätt att 

ta ut ersättning från idrottsAB för polisbevakning i samband med idrottsevenemang, medan 

idrottsföreningar inte behövde stå för motsvarande kostnad. 168  Regeringen tillsatte ett antal 

utredningar för att utreda frågan över hur polisnotorna skulle hanteras,169 innan regeringen 

2013 beslutade att helt avskaffa polisnotorna för idrottsklubbar fr.o.m. årsskiftet 2014.170 

Avskaffandet av polisnotorna innebär att föreningar som numera väljer att ändra sin 

verksamhetsform för elitverksamheten till ett idrottsAB, inte kommer att åläggas ytterligare 

kostnader för polisbevakningen. 

 

5.3 Skatterättsliga följder vid överlåtelsen av tillgångar vid en bolagisering av 
elitverksamheten 

Hur en bolagisering av elitverksamheten ska hanteras skatterättsligt för den idrottsförening 

som utför bolagiseringen har, i likhet med andra typer av intäktskällor för idrottsföreningar, 

inte skatterättsligt reglerats i 7 kap. IL. 171  Det avgörande som tydligast visar på den 

skatterättsliga hanteringen vid en förenings överlåtelse av sin elitverksamhet från en ideell 

förening till ett idrottsAB, är det fastställda förhandsbeskedet RÅ 2009 not. 40.  

 

I det aktuella avgörandet hade elitishockeyföreningen Malmö Redhawks för avsikt att flytta 

över sin elitverksamhet och dess tillhörande tillgångar, samt överlåta spelrättigheten från SIF 

för att delta i seriespel, från den ideella föreningen till ett idrottsAB. Föreningen hade för 

avsikt att låta ersättningen för överlåtelserna av tillgångarna och spelrättigheten utgå med ett 

engångsbelopp motsvarande marknadsvärdet, alternativt till underpris, för att därefter avyttra 

andelar i idrottsAB-et externt. Föreningen ville få klarlagt hur skattekonsekvenserna för 

föreningen skulle komma att bli vid den tilltänkta överlåtelsen av elitverksamheten från 

                                                   
168 Jmf. Kammarrätten i Göteborg, dom 2011-02-08, Mål nr 4388-10.  
169 SOU 2012:23, Mindre våld för pengarna, samt Ds 2013:24, Ersättning för polisbevakning. Den senare 
nämnda utredningen förespråkade att såväl ideella föreningar och idrottsAB skulle stå för en del av kostnaden 
för polisbevakning. Utredningen mottog kritik från såväl SHL, se SHL:s Remissvar på (2013:24) ”Ersättning för 
polisbevakning”, som från SEF, se SEF:s Remissvar på (2013:24) ”Ersättning för polisbevakning” för dessa 
förslag. 
170 SFS 2013:939.  
171 Jmf. Melz, Peter, A 12 Övriga Juridiska Personer, Skattenytt 2010, s. 386. I artikeln påtalade Melz att vid en 
”objektiv tolkning av lagtexten” för ideella föreningar borde en överlåtelse av en del av den allmännyttiga 
verksamheten till ett idrottsAB anses ha naturlig anknytning till en förenings verksamhet. 
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föreningen till idrottsAB-et. Skatteverket hade till Skatterättsnämnden angivit att de ansåg att 

ersättningen för överlåtelserna av elitverksamhetens tillgångar skulle vara skattebefriade. 

Däremot menade Skatteverket att ersättningen för den upplåtna spelrättigheten skulle vara 

beskattningsbar och att föreningen skulle uttagsbeskattas på grund av upplåtelsen av 

spelrättigheten. Skatterättsnämnden gjorde bedömningen att upplåtelsen av spelrättigheten 

skulle bedömas ha naturlig anknytning till föreningens verksamhet och således inte vara 

skattepliktig. Detta till följd av att den bolagisering som föreningen hade gjort var reglerad 

och i enlighet med SIF:s stadgar där det reglerades att ett idrottsAB får överta en spelrättighet, 

med förbehållet att IdrottsAB-et vid en konkurs låter spelrättigheten återgå till föreningen. 

Därav beslutade Skatterättsnämnden att intäkterna för en överförd spelrättighet till ett 

idrottsAB, i likhet med elitverksamhetens övriga överförda tillgångar, ska vara skattebefriade 

för föreningen. Ett beslut som sedermera fastställdes av HFD. 

 

Således kommer den intäkt en förening erhåller till följd av en överlåtelse av verksamheten 

från en ideell förening till elitverksamheten, enligt detta avgörande, bedömas ha så pass stark 

naturlig anknytning till föreningens verksamhet att överlåtelsen av föreningens elitverksamhet 

kommer vara skattebefriad för föreningen i sin helhet. 

 

5.4 Skillnader IdrottsAB/AB 

Ett idrottsAB kommer associationsrättsligt att ses som ett AB.172 Det är däremot väsentligt att 

nämna att verksamhetsformen idrottsAB särskiljer sig från verksamhetsformen AB till följd 

av det samband som föreligger mellan föreningen och idrottsAB-et. Såväl idrottsAB-et som 

föreningen är förpliktigat att följa de olika stadgar och bestämmelser som RF har satt upp för 

bedrivandet av elitverksamheten inom verksamhetsformen idrottsAB, 173  samt följa de 

bestämmelser som de olika specialidrottsförbunden satt upp specifikt för idrottsAB-en i de 

respektive idrotterna.  

 

En av de viktigare bestämmelserna som berör IdrottsAB är bestämmelsen om den så kallade 

51-procentregeln.174 Regeln är ett krav från RF genom vilket moderföreningen som äger 

idrottsAB-et förbinder sig att inneha minst 51 procent av aktierna i idrottsAB-et.175 Detta krav 

säkerställer att föreningen kommer ha röstmajoritet i föreningen och således har bestämmande 
                                                   
172 Prop. 1998/99:107, En idrottspolitik för 2000-talet folkhälsa, folkrörelse och underhållning, s. 47. 
173 RF Stadgar, 11 kap. 3 a §. 
174 RF Stadgar, 11 kap. 3 a §. Jmf. RF, Alternativ Associationsform för Idrottslig verksamhet, s. 15. 
175 RF, Alternativ Associationsform för Idrottslig verksamhet, s. 15. 
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inflytande över föreningen.176  51-procentregeln kan anses säkerställa att föreningen har 

bestämmande inflytande över föreningen men bestämmelsen kan även ses som ett hinder mot 

att utomstående ska investera i föreningen, detta eftersom utomstående inte kan ha 

bestämmande inflytande över hur tillskotten i föreningen ska fördelas eller kan förvänta sig 

finansiell avkastning.177 RF presenterade 2012 den så kallade idrottsAB-utredningen där en 

ändring av 51-procentregeln rekommenderades, men någon ändring av regeln har ännu inte 

röstats igenom.178  

 

En annan betydande skillnad mellan ett idrottsAB och ett AB är möjligheterna att lämna 

koncernbidrag. Under vissa förutsättningar kan AB inom en koncern enligt 35 kap. IL lämna 

öppna koncernbidrag till andra bolag inom koncernen för att jämna ut resultaten mellan 

bolagen.179 Till följd av att moderföreningen i en koncern med en idrottsAB består av en 

allmännyttig idrottsförening, vilken är inskränkt skattskyldig enligt bestämmelserna i 7 kap. 

IL, kan inte koncernbidrag lämnas mellan idrottsAB-et, moderföreningen eller de övriga 

bolagen inom koncernen i de fall det finns flera bolag inom koncernen.180 

 

5.5 Skillnader idrottsAB/Elitidrottsförening 

Eftersom ett idrottsAB som verksamhetsform skiljer sig från den ideella elitidrottsföreningen 

föreligger det vissa skatterättsliga skillnader mellan de två verksamhetsformerna. Ett 

idrottsAB kommer, i likhet med ett AB, att bli skyldig att erlägga en bolagsskatt om 22 

procent för sina vinster i bolaget.181 I jämförelse kommer en elitidrottsförening, om den 

uppfyller kraven för att bedömas som allmännyttig enligt 7 kap. IL, ses som inskränkt 

skattskyldig och bli skattebefriad för vissa rörelseinkomster i inkomstslaget 

näringsverksamhet, fastighetsinkomster och kapitalinkomster.182 En idrottsförening är även 

skattebefriad för intäkter som är hävdvunna eller har naturlig anknytning till föreningens 

verksamhet,183 medan motsvarande intäkter i ett idrottsAB tas upp till beskattning.184 Ett 

idrottsAB kommer däremot ha möjlighet att tillgodogöra sig för underskottsavdrag för 

                                                   
176 Lindholm, s. 139. 
177 Deloitte 2016, s. 15. 
178 RF, IdrottsAB-utredningen Utredningen om ägandet i IdrottsAB, s. 32. 
179 35 kap 2-5 §§ IL. Se även Ågren, s. 257. 
180 Ågren, s. 257. 
181 65 kap. 10 § IL. 
182 7 kap. 3 § IL. 
183 7 kap. 3 § 2 st. 1 p. IL. 
184 Prop. 1998/99:107, s. 47. 
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eventuella underskott, 185  vilket inte kan göras direkt genom en elitidrottsförening. En 

ytterligare skillnad mellan verksamhetsformerna ideell förening och idrottsAB är vad som 

händer om verksamheten hamnar i ekonomiskt obestånd. Ett idrottsAB som går i konkurs 

återgår till moderföreningen, med reprimanden att klubben kommer att tvångsdegraderas,186 

medan en idrottsförening som går i konkurs måste avstå från all form av seriespel till följd av 

konkursen.187  

 

Det föreligger även skillnader rörande mervärdesskatten mellan de två 

verksamhetsformerna.188 Ett idrottsAB ska, i likhet med ett AB,189 dra av för ingående 

mervärdesskatt hänförliga till sina kostnader vid inköp och även ta upp utgående 

mervärdesskatt för de transaktioner som går genom idrottsAB-et.  En allmännyttig 

elitidrottsförening som uppfyller de ställda kraven i 7 kap. IL anses inte bedriva ekonomisk 

verksamhet.190 Föreningen kommer därför, enligt 3 kap. 11 a § 2 st. ML, att undantas från 

mervärdesskatt. Föreningen kan således inte ta ut mervärdesskatt vid försäljning av varor och 

tjänster men får i sin tur inte göra avdrag för mervärdesskatten på sina inköp.191 Den icke-

avdragsgilla kostnaden för ingående mervärdesskatt som en förening, till skillnad mot ett 

idrottsAB, saknar möjlighet att dra av kan likställas med en extra skattekostnad för 

föreningen.192 Samtidigt finns det vissa transaktioner som medför att en elitidrottsförening blir 

förpliktigad att betala för ingående mervärdesskatt trots att föreningen inte bedöms bedriva 

ekonomisk verksamhet, som exempelvis vid transaktioner när föreningar säljer spelare till 

utländska klubbar.194193 Mervärdesskatten påverkar även intäkter hänförliga till biljettintäkter. 

Ett idrottsAB är förpliktigat att addera mervärdesskatt om sex procent på sina biljettintäkter 

vid lagets evenemang på arenan.194 En allmännyttig elitidrottsförening kommer däremot att 

vara befriad från mervärdesskatt för motsvarande biljettintäkter.  Således kommer ett 

idrottsAB behöva ta ett pris för biljetterna i samband med evenemang som är sex procent 

högre än priset en elitidrottsförening kan begära, för att få in motsvarande intäkt för den sålda 

biljetten. Om exempelvis ett biljettpris om 200 kr för en elitidrottsförenings match ger 
                                                   
185 40 kap. IL. 
186 Jmf. SIF, Tävlingsbestämmelser SIF 2016/2017, 2016, § 6:3.  
187 Jmf. SIF, Tävlingsbestämmelser SIF 2016/2017, 2016, § 6:2. 
188 Se avsnitt 2.5. 
189 Jmf. prop. 1998/99:107, s. 47. 
190 4 kap. 1 § 2 st. ML. 
191 4 kap. 8 § ML. Se även Skatteverket 2016, s. 16. 
192 PWC, Total Tax Contribution Örebro Hockey, 2015-02-27, 
[http://cdn.shl.se/files/OHK/Dokument201415/OrebroHockey_TTC.pdf], (2017-04-27), s. 6. 
193 Se RÅ 2007 ref. 57. 
194 7 kap. 1 § 3 st. 10 p. ML. Se RÅ 2007 ref. 39. 
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föreningen en nettointäkt om 200 kr skulle biljettpriset för en förening med elitverksamheten 

förlagt i ett idrottsAB behöva ligga på 212 kr för att ge motsvarande intäkt på 200 kr, till följd 

av påslaget för mervärdesskatt. 

 

5.6 Avslutande kommentarer 

Ett IdrottsAB är en säregen verksamhetsform. Det är en verksamhetsform med tydliga 

skillnader jämfört med ett AB, till följd av att ett idrottsAB exempelvis måste förhålla sig till 

olika bestämmelser enligt RFs stadgar, måste ägas utav en idrottsförening och inte får ha ett 

externt majoritetsägande. Således föreligger det ett tydligt nära samband mellan den ideella 

föreningen och idrottsAB-et. Den nära kopplingen mellan moderföreningen och idrottsAB-et 

bekräftas ytterligare genom HFDs avgörande i RÅ 2009 not. 40, där domstolarna konstaterade 

att intäkter hänförliga till tillgångar som överförs från en förening till ett idrottsAB vid en 

bolagisering av elitverksamheten, inklusive spelrättigheten, ska anses ha naturlig anknytning 

till föreningen och vara en skattebefriad intäkt för föreningen. 195  Det föreligger även 

skillnader mellan en idrottsförening och ett idrottsAB. Det handlar om såväl 

inkomstskatterättsliga skillnader, där bland annat vissa intäkter för en förening är 

skattebefriade medan motsvarande intäkter i ett idrottsAB är skattepliktiga, som 

mervärdesskatterättsliga skillnader, där exempelvis ett idrottsAB har möjlighet att dra av för 

mervärdesskatt till skillnad från en idrottsförening som inte anses bedriva ekonomisk 

verksamhet enligt MLs bestämmelser.196 En skillnad som däremot inte längre föreligger 

mellan verksamhetsformerna är skyldigheten för ett idrottsAB att stå för kostnaden för 

polisbevakning. En omständighet som har inneburit att en av de mest betydande ekonomiska 

skillnaderna mellan verksamhetsformerna numera är borttagen.  

 

 

 

 

 

 

                                                   
195 Se avsnitt 5.3. 
196 4 kap. 8 § ML. 
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6. Analys 
6.1.1 Beskattning av elitidrottföreningars intäkter 

En fråga som ter sig högst relevant vid en analys av elitidrottsföreningars beskattning är om 

den befintliga skatterättsliga hanteringen av elitidrottsföreningars intäkter, med utgångspunkt 

i 1976 års proposition, är anpassad till den verksamhet som allmännyttiga elitidrottsföreningar 

idag bedriver och huruvida det finns ett behov av en ny utformning av skattelagstiftningen för 

elitidrottsföreningar. 

 

Skattelagstiftningen för ideella föreningar som implementerades 1977 gjorde ingen 

särskillnad på olika idrottsföreningar utifrån föreningens omsättning eller professionella 

inslag, varpå regleringar specifikt ämnade för allmännyttiga elitidrottsföreningar saknas.197 

Förutsatt att föreningen uppfyller de krav som ställs i 7 kap. IL kommer idrottsföreningen, 

oavsett storlek och omsättning, anses vara allmännyttig och skattebefriad för vissa intäkter. 198  

Det innebär att en ideell elitidrottsförening med en omsättning på över 100 miljoner SEK 

skatterättsligt kommer att behandlas på många sätt identiskt med föreningar som är väsentligt 

mindre i såväl storlek, omsättning och antal medlemmar. Elitidrottsföreningars omsättning är 

idag i allt större utsträckning hänförlig till kommersiella intäktskällor, som intäkter från 

medie- och reklamrättigheter. 199   En klar reglering rörande beskattningen av dessa 

intäktskällor förekommer dock inte i IL i dess nuvarande utformning.  

 

I uppsatsen redogörs kortfattat tre olika betänkanden som berörde beskattningen av 

idrottsföreningar, men som inte har föranlett någon ny skattelagstiftning, 200  De olika 

betänkandena visar på en förändrad syn gällande beskattningen av idrottsföreningars olika 

intäkter, i takt med att det kommersiella inslaget i föreningarna har ökat. Något som kan 

påvisas dels genom att de olika utredarna i sina respektive utredningar förespråkar olika 

synsätt på hur stort det professionella inslaget ska få vara i en allmännyttig förening, 201 samt 

genom utredarnas svårighet att bedöma hur kommersiella intäktskällor, som medierättigheter 

och reklamrättigheter, skatterättsligt ska behandlas.202  

 

                                                   
197 Se avsnitt 2.4. 
198 Se avsnitt 2.2.  
199 Se avsnitt 2.3. 
200 Se kapitel 4. 
201 Se avsnitt 4.5. 
202 Se kapitel 4. 
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6.1.2 Naturlig anknytning och hävd 

Vilka olika rättigheter som ska anses ha naturlig anknytning till en förenings verksamhet eller 

bedömas vara hävdvunna är ett osäkerhetsmoment som kan påverka svenska 

elitidrottsföreningar, och någon enhetlig tolkning över hur beskattningen av olika rättigheter 

av betydelse för elitidrottsföreningar ska vara finns inte i dagens läge.203  Detta berör i 

synnerhet två i uppsatsen omnämnda intäktskällor, intäkter från medierättigheter och 

reklamrättigheter, vilka är av betydande karaktär för idrottsföreningar med en elitverksamhet. 

I takt med att det kommersiella inslaget har ökat hos idrottsföreningarna har två komplett 

skilda synsätt över beskattningen av intäkter med naturlig anknytning presenterats. Dels 

aviserade Skatteverket 2014 att de hade för avsikt att utföra revisioner mot ett antal 

elitidrottsföreningar med en totalt motsatt utgångspunkt, att alla intäkter för en 

elitverksamhet, inklusive intäkter från medie- och reklamrättigheter, ska vara skattepliktiga.204 

Dels argumenterade utredaren i SOU 2006:23,205 finansdepartementet i sin promemoria från 

2016,206 samt regeringen i sin lagrådsremiss från 2017 för att intäkter som en förening erhåller 

genom att upplåta sina rättigheter till externa bolag skulle vara skattebefriade. Den syn för 

rättigheternas beskattning som utredaren påtalat i betänkandet SOU 2006:23, och 

finansdepartementet, och regeringen har påtalat i sina förslag är väsentligt olikt det synsätt 

som Skatteverket aviserade 2014, och skiljer sig även från det synsätt som togs upp i 

propositionen från 1977 som ligger till grund för den nu gällande skattelagstiftningen.207 

Därför förefaller det högst relevant att redogöra för vilken syn för beskattningen av reklam- 

samt medierättigheter som författaren finner mest förenlig i ett modernt och kommersialiserat 

idrottssverige.  

 

6.1.3 Reklamrättigheter 

Vad gäller den nu rådande skatterättsliga synen för intäkter från reklamrättigheter så har det 

fastställts, genom bland annat avgörandet RÅ 2000 ref. 53, att reklamintäkter är 

skattebefriade om intäkten förvärvas inom föreningen.208 Något som kan ses som en naturlig 

parallell och rimlig tolkning av det synsätt som framgick i 7 § 5 mom. 3 st. SIL om att 

intäkter från reklam på föreningarnas matchställ ska vara hävdvunna och skattebefriade. 

                                                   
203 Se avsnitt 2.3. 
204 Se avsnitt 3.4. 
205 Se avsnitt 4.3. 
206 Se avsnitt 3.5. 
207 Se avsnitt 2.4. 
208 Se avsnitt 3.2. 
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Däremot har domstolarna funnit att intäkter från reklamrättigheter som erhålls genom ett 

annat bolag ska vara skattepliktiga. Författaren anser att det finns skäl att resonera över 

huruvida en förenings beslut att låta ett annat bolag bedriva verksamheten bör motivera en 

total skatteplikt för den intäkt föreningen erhåller. 

 

En förening som överlåter sina reklamrättigheter till ett externt bolag gör det sannolikt delvis i 

kommersiellt syfte eftersom ett externt bolag kan ha lättare att frambringa större intäkter från 

reklamrättigheterna än vad föreningen på egen hand skulle klara av att inbringa om 

föreningen själv hade hanterat verksamheten. Men till följd av att intäkterna från reklam och 

varumärkesrättigheterna blir ett extra tillskott till föreningens ekonomi som kan nyttjas för 

föreningens allmännyttiga ändamål, och även medför en ökad spridning av föreningens 

varumärke till den bredare allmänheten, finns det enligt författaren skäl som talar för att 

reklamintäkter erhållna från externa bolag kan bedömas vara skattebefriade. Det finns även 

argument som kan tänkas tala för att reklamrättigheter fortsatt ska bedömas vara 

skattepliktiga. Intäkter för reklamrättigheter är i stor utsträckning kopplade till användandet 

av immateriella rättigheter av mer kommersiell natur och har möjligen inte ett lika tydligt 

samband till den allmännyttiga idrottsverksamheten som andra typer av rättigheter. 209 

Därigenom kan det inte anses förefalla orimligt med ett synsätt genom vilket intäkter för 

reklamrättigheter som en förening erhåller från ett annat bolag ska vara skattepliktigt.210  

 

Författaren bedömer att intäkter som en förening erhåller för reklamrättigheter som 

föreningen skapar inom föreningens verksamhet ska fortsatt bedömas vara hävdvunna och 

skattebefriade i sin helhet.211 Författaren är av uppfattningen att det finns en tillräckligt stark 

naturlig anknytning mellan reklamrättigheterna och föreningens allmännyttiga verksamhet för 

att föreningarna även ska vara skattebefriade för intäkter de erhåller genom reklamrättigheter 

från externa bolag. Detta eftersom den allmännyttiga verksamheten ges en ökad 

intäktsmöjlighet till följd av att föreningarna kan ge externa bolag möjligheten att förvalta 

föreningens varumärke, vilket även kan medföra ökade resurser till verksamhetens 

allmännyttiga ändamål samtidigt som föreningens varumärke kan spridas till en större 

målgrupp. Författaren bedömer att intäkter en idrottsförening erhåller till följd av upplåtelsen 

av reklamrättigheter till externa bolag ska ha naturlig anknytning till föreningen och vara 

                                                   
209 Se avsnitt 3.6. 
210 Se avsnitt 3.2. 
211 Se avsnitt 3.2. 
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delvis skattebefriade för föreningen, men enbart upp till ett visst fastställt belopp. Ett förslag 

från författaren är att den del av intäkterna från externa bolag som är hänförliga till 

reklamrättigheter och överstiger det fastställda beloppet, ska tas upp till beskattning hos 

föreningen till en skattesats motsvarande bolagsskatten om 22 procent.212 Förslaget kan 

illustreras genom följande exempel. 

 
Figur 1.1, Författarens förslag på beskattning av intäkter från reklamrättigheter 

 

Genom att fastställa att reklamintäkter hänförliga till kommersiella rättigheter från andra 

bolag blir skattepliktiga efter att intäkterna har uppgått till ett visst belopp kan det säkerställas 

att allmännyttiga föreningar med omfattande intäkter från dessa intäktskällor inte behandlas 

alltför förmånligt skatterättsligt i jämförelse med andra verksamhetsformer. Detta till följd av 

att idrottsföreningar som erhåller intäkter som överstiger det fastställda beloppet inte kommer 

att bli skattebefriade för det hela beloppet. En sådan bestämmelse kan även tänkas stävja att 

det skattebefriade kommersiella inslaget i de allmännyttiga idrottsföreningarna inte blir för 

betydande i förhållande till den totala omsättningen i den ideella föreningens verksamhet.213   

 

6.1.4 Medierättigheter 

Huruvida en förenings förvärvade intäkter från medierättigheter från externa bolag ska vara 

skattebefriade eller inte är en fråga där det tydligt går att utröna skillnader i synen mellan 

idrottsrörelsen och Skatteverket.214 Allmännyttiga elitidrottsföreningar har under en lång tid 

haft en betydande intäktskälla i form av biljettintäkter, vilket har bedömts ha naturlig 

anknytning till föreningens verksamhet och därigenom funnits vara skattebefriad.215 Vad som 

                                                   
212 Kan jämföras med bestämmelserna om statlig inkomstskatt för fysiska personer där de personer med lön som 
överstiger gränserna blir föremål för en högre skattesats. Se 65 kap. 5 § IL. 
213 Se avsnitt 2.3. 
214 Se avsnitt 3.4. 
215 Se avsnitt 2.4. 
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har skett de senaste åren är att elitidrottsföreningarna har sett en ökning av sin omsättning 

hänförlig till upplåtelsen av medierättigheter till externa bolag.216  

 

I avgörandet RÅ 2005 not. 155. gjorde Skatterättsnämnden bedömningen att intäkter från 

medierättigheter var att likställa med biljettintäkter som har naturlig anknytning till 

föreningens verksamhet, och således vara skattebefriad intäkt.217 Synen att intäkter från 

medierättigheter skulle vara skattebefriade förespråkades även av utredaren bakom 

betänkandet SOU 2006:23, 218  i vilket utredarna likställde de kommersiellt betingade 

intäkterna från TV-rättigheter med biljettintäkter, som har uttalat naturlig anknytning och är 

skattebefriade för föreningen. Även finansdepartementet i sin promemoria, samt regeringen i 

sin lagrådsremiss, ämnade klargöra att intäkter från rättigheter som en förening överlåter till 

ett externt bolag ska vara hänförlig till idrottens allmännyttiga ändamål och vara 

skattebefriade.219 Författaren finner att den liknelse som har gjorts mellan intäkter från 

medierättigheter och biljettintäkter av Skatterättsnämnden i RÅ 2005 not. 155, och av 

utredaren i betänkandet SOU 2006:23, inte kan bedömas vara fullständig av ett antal skäl. Att 

likställa intäkter från medierättigheter med biljettintäkter vore att delvis underminera 

betydelsen av att ha fysiska besökare på idrottsevenemangen. Exempelvis har SHL påfört 

krav som berör arenornas kapacitet i sina tävlingsbestämmelser för att en förening ska erhålla 

elitlicens.220 Något som kan ses som en antydan på att inte heller idrottsrörelsen likställer 

fysiska besökare på arenan med personer som betalar för ett abonnemang för att ta del av 

föreningens evenemang över en dator eller en TV fullt ut. Det kan även diskuteras huruvida 

det kan bedömas vara förenligt med idrottens allmänna ändamål och skatterättsligt neutralt, 

att en allmännyttig elitidrottsförening blir skattebefriad för en intäkt som är kommersiellt 

anknuten och kan vara av stor betydelse för en elitidrottsförenings omsättning. I synnerhet när 

motsvarande intäkt i exempelvis ett idrottsAB är skattepliktigt i sin helhet.221 En ytterligare 

fundering gällande medierättigheterna är vad som händer om intäkterna hänförliga till 

medierättigheter fortsätter att öka för elitidrottsföreningarna. Kan det anses finnas en gräns för 

hur betydande intäkten maximalt får vara i förhållande till föreningens totala omsättning och 

samtidigt kunna bedömas vara allmännyttigt betingad och skattebefriad för den ideella 

                                                   
216 Se avsnitt 3.3. 
217 Se avsnitt 3.3. Jmf. RÅ 2000 ref. 53 avseende HFDs syn på beskattningen av reklamrättigheter i detta 
avgörande. 
218 Se avsnitt 4.3.  
219 Se avsnitt 3.5. 
220 Se avsnitt 2.1. 
221 Se avsnitt 5.5. 
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föreningen. Enligt författarens mening finns det därför anledning att resonera kring huruvida 

intäkter från medierättigheter för en elitidrottsförening ska bedömas vara skattebefriade i sin 

helhet. 

 

Skatteverket aviserade 2014 att utföra revisioner mot idrottsföreningar med utgångspunkten 

att alla medieintäkter ska vara skattepliktiga.222 Något som potentiellt grundade sig just i det 

faktum att intäkter hänförliga till upplåtelsen av medierättigheter har ökat markant sedan 

skattereglerna för ideella föreningar infördes 1977, samt att dessa intäkter för de största 

idrotterna hade blivit så omfattande att intäkterna inte längre, enligt Skatteverket, kan anses 

allmännyttigt betingade. Även om intäkterna har ökat markant på senare år så är författarens 

bedömning att det inte går att förneka det faktum att det finns ett visst samband och en viss 

naturlig anknytning mellan föreningarnas verksamhet och den intäkt föreningen erhåller till 

följd av medierättigheterna.  

 

Det borde därför enligt författaren finnas ett behov av en skatterättslig reglering som tydligt 

reglerar den skatterättsliga behandlingen av intäkter hänförliga till medierättigheter men 

samtidigt tydliggör intäktens naturliga anknytning till den allmännyttiga verksamheten. En 

sådan skatterättslig bestämmelse vore förslagsvis enligt författaren, i likhet med dennes 

förslag angående reklamrättigheter, en bestämmelse som innebär att föreningar är 

skattebefriade för sina intäkter från medierättigheter som de frambringar inom föreningen i 

sin helhet.223 Även intäkter som föreningen erhåller från mediebolag efter att ha upplåtit 

medierättigheterna borde enligt författaren vara skattebefriade, men bara upp till ett visst 

fastställt belopp. Den del av intäkten som överstiger det fastställda beloppet borde enligt 

författaren tas upp till beskattning i föreningen till en skattesats motsvarande bolagsskatten 

om 22 procent. En bestämmelse där föreningarna enbart bli skattskyldiga för de intäkter som 

överstiger ett fastställt belopp skulle kunna tydliggöra det skatterättsliga läget av flera skäl. 

Dels skulle en fastställd beloppsgräns tänkas säkerställa att intäkter med ett betydande 

kommersiellt inslag inte medför att elitidrottsföreningar ges en alltför förmånlig skatterättslig 

behandling, i jämförelse med andra verksamhetsformer. Dels skulle det innebära en tydlighet 

och en förutsägbarhet för elitidrottsföreningar som inte är berättigade ersättning från de allra 

mest omfattande TV-avtalen, som exempelvis föreningarna i SHL och fotbollsallsvenskan,224 

                                                   
222 Se avsnitt 3.4. 
223 Se avsnitt 6.1.3. Jmf. figur 1.1. 
224 Som exempelvis föreningarna i fotbollsallsvenskan och SHL.  
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att veta att deras intäkter från medierättigheter kommer att bedömas vara skattebefriade. 

Dessutom skulle en regel där en del av medieintäkterna är skattebefriade fastställa att intäkter 

från medierättigheter skatterättsligt ska anses ha naturlig anknytning till föreningens 

allmännyttiga verksamhet. En svårighet men en sådan föreslagen skatterättslig hybridlösning 

för intäkter från medierättigheter, som författaren även har förordat avseende intäkter för 

reklamrättigheter, är att en sådan hybridlösning förutsätter såväl en omfattande utredning som 

ny skattelagstiftning för idrottsföreningar för att kunna appliceras i praktiken.  

 

Som redogjort i referensramen har regeringen för närvarande ett förslag ute på lagrådsremiss 

som kommer medföra att intäkter hänförliga till upplåtelsen av en förenings rättigheter 

kommer bli skattefria från år 2018.225 Total skattebefrielse för intäkter hänförliga till dessa 

rättigheter vore en ändring som medför ett tydligare skatterättsligt läge för 

elitidrottsföreningar med betydande intäkter hänförliga till upplåtelsen av sina rättigheter. 

Författaren är däremot av bedömningen att även om en sådan bestämmelse ökar 

förutsägbarheten för idrottsföreningar med intäkter från dessa inkomstkällor finns det även en 

risk att en sådan bestämmelse medför att ideella föreningar kan komma att skatterättsligt 

behandlas alltför förmånligt i jämförelse med andra verksamhetsformer. Författaren gör 

bedömningen att en skatterättslig reglering där skattefriheten för intäkterna enbart gäller upp 

till ett visst belopp därigenom kan vara att föredra i syfte att bevara den skatterättsliga 

neutraliteten mellan idrottsrörelsens olika verksamhetsformer. 

 

6.1.5 Sammanfattning – Beskattning av elitidrottföreningars intäkter 

Sammanfattningsvis bedömer författaren att skattelagstiftningen för ideella föreningar 

behöver uppdateras för att möta de krav och frågeställningar som berör beskattningen av 

elitidrottsföreningars inkomstkällor. Skatterättsliga bestämmelser som tydliggör vilka 

intäktskällor som ska anses vara hävdvunna och ha naturlig anknytning till föreningarnas 

verksamhet skulle också medföra ett tydligare och mer förutsägbart skatterättsligt läge. I 

synnerhet för allmännyttiga elitidrottsföreningar med en betydande del av sina intäkter från 

intäktskällor som idag inte härrör från de inkomstkällor som omnämndes i 1977 års 

proposition,226 exempelvis intäkter från reklamrättigheter och medierättigheter.  

 

Om däremot regeringens förslag utifrån lagrådsremissen träder i kraft 2018 kommer intäkter 
                                                   
225 Se avsnitt 3.5. 
226 Se avsnitt 2.4. 
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från medierättigheter och reklamrättigheter från externa bolag att vara skattefria för 

allmännyttiga elitidrottsföreningar, vilket kan tänkas medföra att elitidrottsföreningarna 

hamnar i ett mer förutsägbart skatterättsligt läge än fallet är idag. Även om dessa ändringar 

kommer medföra ett mer förutsägbart läge för elitidrottsföreningar så är frågan om huruvida 

det kan anses skatterättsligt neutralt mot en lagstiftning med en lagstiftning där 

elitidrottsföreningar, jämfört med andra verksamhetsformer, kan bli helt skattebefriade för 

intäkter hänförlig till kommersiell verksamhet. 

 

Författarens bedömning avseende beskattningen av dessa rättigheter är att intäkter från 

reklam- respektive medierättigheter som omsätts inom föreningen borde vara skattebefriade i 

sin helhet. Intäkter från reklam- och medierättigheter som erhålls genom externa bolag bör 

förslagsvis enligt författaren vara skattebefriade upp till ett visst belopp, medan den 

överskjutande intäkten ska tas upp till beskattning.227 En skatterättslig hybridlösning för 

intäkter från reklam- och medierättigheter förutsätter dock en omfattande utredning och ny 

lagstiftning för att kunna appliceras i praktiken. Något som, vid granskning av den tidigare 

svårigheten att utföra ändringar av lagstiftningen från 1977, möjligen inte ter sig som något 

som kommer att ske inom en allt för snar framtid. 

 

6.2.1 Jämförelse av verksamhetsformerna elitidrottsförening och idrottsAB, vilka 

skillnader mellan verksamhetsformerna kan tänkas föranleda en bolagisering? 

Som avhandlat i uppsatsens femte kapitel finns det ett antal skillnader mellan 

verksamhetsformerna ideell förening och idrottsAB,228 vilket kan bedömas vara av intresse för 

en elitidrottsförening som är intresserad av att genomföra en bolagisering och flytta över sin 

elitverksamhet från den allmännyttiga föreningen till ett idrottsAB.  

 

Gällande de inkomstskatterättsliga skillnaderna föreligger en tydlig skillnad mellan de två 

verksamhetsformerna avseende beskattningen av verksamheternas intäkter. En allmännyttig 

elitidrottsförening är helt skattebefriad för vissa rörelseintäkter och fastighetsintäkter,229 

medan en elitverksamhet i ett idrottsAB är skattepliktigt för hela verksamhetens resultat.230 En 

förening blir skattebefriad för de rörelseintäkter som har naturlig anknytning till den 

allmännyttiga verksamheten eller som har bedömts vara hävdvunna. Med tanke på att det i 
                                                   
227 Se figur 1.1. 
228 Se avsnitt 5.4. 
229 Se avsnitt 2.2. 
230 Se avsnitt 5.2. 
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nuläget saknas en tydlig och uttrycklig tolkning över hur vissa intäkter som är väsentliga för 

elitidrottsföreningar ska beskattas,231 finns det en osäkerhetsfaktor avseende föreningarnas 

beskattning av intäkter som inte kan förringas. Det finns en möjlighet att dessa intäkter för en 

allmännyttig idrottsförening kan bli skattebefriade i sin helhet, förutsatt att regeringens förslag 

utifrån lagrådsremissen om en ändring av 7 kap. 3 § IL appliceras.232 För en verksamhet som 

bedrivs som ett idrottsAB, och därigenom lyder under bestämmelserna i ABL, måste de 

gällande skattereglerna för ett idrottsAB bedömas vara tydligare och mer förutsägbara. Det 

måste dock poängteras att i nuläget har ingen ny tolkning för beskattningen av dessa 

rättigheter i en ideell förening införts genom lagstiftning. Skulle däremot regeringens förslag 

gällande skattebefrielsen för upplåtelsen av rättigheter implementeras kommer det 

inkomstskatterättsligt bli än mer gynnsamt att bedriva en elitidrottsförening som ideell 

förening istället för i ett idrottsAB. Detta eftersom införlivandet av ett sådant förslag skulle 

medföra en ökad förutsägbarhet avseende den skatterättsliga behandlingen av dessa 

rättigheter, samtidigt som rättigheterna kommer vara föremål för en förmånlig skatterättslig 

behandling. Därför borde det i dagens läge, om enbart de inkomstskatterättsliga skillnaderna 

beaktas, bedömas vara mer fördelaktigt att bedriva sin verksamhet i en elitidrottsförening som 

är skattebefriad för vissa intäkter än i ett idrottsAB där hela idrottsAB-ets resultat är föremål 

för beskattning.    

 

En allmännyttig förening som är skattebefriad för sina rörelseintäkter kommer även att bli 

befriad från mervärdesskatt och inte ha möjlighet att dra av för ingående mervärdesskatt, 233 

vilket ett idrottsAB kan göra. Elitverksamheter som har omfattande transaktioner anknutna till 

sin verksamhet kan dra stor nytta av möjligheten att dra av sin mervärdesskatt och även om 

idrottsAB-et blir förpliktigat att ta upp mervärdesskatt, så finns möjligheten att kvitta 

densamma. Det går inte heller att förglömma det faktum att idrottsföreningar trots sin 

skattebefrielse likväl har en nackdel gällande mervärdesskatten. Detta eftersom 

idrottsföreningarna vid transaktioner med utländska föreningar och bolag har en skyldig att 

utge mervärdesskatt utan möjlighet att dra av för mervärdesskatten.234 

 

                                                   
231 Som exempelvis för intäkter hänförliga till medierättigheter och reklamrättigheter. 
232 Se avsnitt 3.6. 
233 4 kap. 8 § ML. 
234 Se avsnitt 2.5. Jmf. RÅ 2007 ref. 57. 
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Om de ekonomiska skillnaderna mellan de olika verksamhetsformerna beaktas kan det 

konstateras att det föreligger en viss skillnad rörande möjligheten att erhålla extern kapital.235 

Ett idrottsAB har möjlighet att erhålla externt kapital från externa finansiärer som kan 

stabilisera upp ekonomin för elitverksamheten, en möjlighet som idrottsföreningar saknar i 

motsvarande utsträckning. En ytterligare aspekt av väsentlig betydelse är de numera upphävda 

bestämmelserna avseende kostnaden för polisbevakning, de så kallade ”polisnotorna”. Före 

regeringens beslut att undanröja polisnotorna förelåg en betydande ekonomisk skillnad mellan 

verksamhetsformerna ideell förening och idrottsAB. Detta till följd av att ett idrottsAB var 

förpliktigat att utge ersättning för polisbevakningen i samband med evenemang.236 Det faktum 

att regeringen upphävde bestämmelserna medförde att en stor utgift för idrottsAB slopades 

vilket enligt författarens bedömning bidrar till att bolagsformen idrottsAB genast blir mer 

attraktiv för föreningar med betydande kommersiella inslag. 

 

6.2.2 Sammanfattning - Jämförelse av verksamhetsformerna elitidrottsförening och 

idrottsAB, vilka skillnader mellan verksamhetsformerna kan tänkas föranleda en 

bolagisering? 

Sammanfattningsvis är författarens bedömning att det i dagens läge ännu förefaller 

inkomstskatterättsligt mer gynnsamt att bedriva sin elitverksamhet genom verksamhetsformen 

ideell förening än i ett idrottsAB, till följd av att en ideell förening är skattebefriad för intäkter 

som har naturlig anknytning till föreningens verksamhet eller anses hävdvunna. Skulle 

dessutom regeringens förslag gällande skattebefrielsen för upplåtelsen av rättigheter 

implementeras kommer den skatterättsliga bedömningen av dessa rättigheter även bli mer 

förutsägbar för föreningarna. 

 

Mervärdesskatterättsligt bedömer författaren att det finns tydliga fördelar med att flytta över 

elitverksamheten till ett idrottsAB. Detta eftersom avdragsmöjligheten för mervärdesskatten 

för verksamhetsformen idrottsAB kan bidra till en effektivare ekonomisk styrning av 

verksamheten än vad som är fallet för en mervärdesskattebefriad ideell förening, samt att en 

ideell förening är skyldig att utge mervärdesskatt utan möjlighet att dra av för den vid 

transaktioner med utländska klubbar. Jämförs de mer ekonomiskt hänförliga skillnaderna 

mellan verksamhetsformerna borde möjligheten för ett idrottsAB att erhålla extern kapital 

direkt från utomstående sponsorer, och de numera upphävda bestämmelserna om polisnotor 
                                                   
235 Se avsnitt 5.2. 
236 Se avsnitt 5.2. Jmf. KRNG mål nr 4388-10. 
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belysas. Dessa skäl bidrar enligt författaren till att det för en idrottsförening med ett 

betydande kommersiellt inslag, vilka eftersöker möjligheten att få in ytterligare kapital i 

verksamheten, inte behöver vara en nackdel att ändra sin verksamhetsform från en ideell 

förening till ett idrottsAB.  

 

Det går inte att förneka det faktum att alla föreningar i Sverige befinner sig i olika situationer 

avseende föreningarnas olika sportsliga och ekonomiska förutsättningar. Därför kan det inte 

anses finnas något enskilt rätt svar över huruvida en elitidrottsförening kan dra fördel av att 

bolagisera sin elitverksamhet genom att ändra sin verksamhetsform från en ideell förening till 

ett idrottsAB. Varje enskilt fall är unikt och faktorer som exempelvis föreningens olika 

kommunala och statliga bidrag, totala omsättning och storleken på de intäkter som föreningen 

får ta del av hänförliga till medie- och reklamintäkter är faktorer som kan tänkas påverka en 

förenings beslut att utföra en bolagisering av elitverksamheten. Vid en analys gällande de 

skatterättsliga och mervärdesskatterättsliga skillnaderna mellan verksamhetsformerna så 

finner författaren att för de elitidrottsföreningarna i Sverige med störst omsättning237 finns 

vissa incitament som, åtminstone i dagens läge, pekar på att det kan bli skatterättsligt mer 

förutsägbart, mervärdesskatterättsligt effektivare och delvis ekonomiskt förmånligare, om 

föreningen beslutar att bedriva sin elitverksamhet i ett idrottsAB istället för i en allmännyttig 

ideell förening. Skulle däremot regeringens förslag implementeras bedömer författaren att det 

efter den 1 januari 2018 kan bli mer förmånligt för en elitidrottsförening med betydande 

intäkter från upplåtelsen av rättigheter att bedriva sin verksamhet i en ideell förening istället 

för att ändra sin verksamhetsform till ett idrottsAB.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
237 Exempelvis de föreningar i fotbollsallsvenskan och SHL med en omsättning som överstiger 100 miljoner 
SEK, Jmf. Deloitte 2016, s. 5 ff, samt EY 2017, s. 8 ff. 
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7. Slutsats 
 
Den ideella föreningen är en civilrättsligt säregen verksamhetsform utan egen lagstiftning 

med unika skatteregler som omfattar såväl den lokala idrottsföreningen som 

elitidrottsföreningar i Sveriges högsta serier. Vi lever dock i en ständigt kommersialiserad 

idrottsvärld där intäkterna hänförliga till kommersialisering för de största svenska 

föreningarna får en allt större betydelse. Den svårighet som föreligger gällande den 

skatterättsliga hanteringen av intäkter hänförliga till de allmännyttiga elitidrottsföreningarnas 

kommersiella verksamhet, som exempelvis intäkter från medie- och reklamrättigheter, är ett 

uppenbart problem. Författaren gör därför bedömningen att en ny skattelagstiftning som 

klargör vilka intäkter som genom naturlig anknytning eller genom hävd ska anses vara 

skattefria skulle bidra till att allmännyttiga elitidrottsföreningar, med flera olika typer av 

intäktskällor kopplat till kommersiell verksamhet, ges ett tydligare och mer förutsägbart 

skatterättsligt läge att förhålla sig till. Enligt författarens mening är det av väsentlig betydelse 

att reglerna för beskattningen av intäkter från medie- och reklamrättigheter tydligt behandlas i 

lagtext. Författarens åsikt är att dessa intäkter ska undantas från beskattning i sin helhet, 

förutsatt att intäkten omsätts inom den ideella föreningens verksamhet. Även intäkter från 

dessa rättigheter som härrör från avtal med andra juridiska personer, eller är hänförliga till 

upplåtelsen av dessa rättigheter, borde enligt författarens bedömning vara skattebefriade men 

enbart upp till ett visst fastställt belopp. Den del av intäkterna som överstiger detta belopp 

borde beskattas enligt en skattesats motsvarande bolagsskatten.  

 

Analyserar man de skatterättsliga och mervärdesskatterättsliga skillnaderna mellan 

verksamhetsformen ideella föreningar i förhållande till bestämmelserna för ett idrottsAB, 

finner författaren att det i dagens läge finns vissa incitament som tyder på att det kan vara 

fördelaktigt för en elitidrottsförening, med betydande intäkter från medie- och 

reklamrättigheter, att flytta sin elitverksamhet till ett idrottsAB. Detta som en följd av att en 

verksamhet i ett idrottsAB har mervärdesskatterättsliga fördelar och att beskattningen av 

intäkter från medie- och reklamrättigheter kommer att vara mer förutsägbar. Skulle däremot 

regeringens förslag utifrån lagrådsremissen att appliceras kommer det inkomstskatterättsligt 

bli klart fördelaktigt för en idrottsförening att bedriva sin verksamhet i en idrottsförening 

istället för ett idrottsAB, till följd av att intäkterna hänförliga till upplåtelsen av reklam- och 

medierättigheter kommer vara skattebefriade i sin helhet.  
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trossamfund och kollektivavtalsstiftelser. 

 

Rättsfall: 
Regeringens Årsbok: 
RÅ 85 1:39 

RÅ 1987 ref. 53 

RÅ 1988 not. 600 

RÅ 1993 ref. 100 

RÅ 1999 ref. 50 

RÅ 2000 ref. 53 

RÅ 2001 ref. 17 

RÅ 2001 ref. 50 

RÅ 2004 ref. 76 

RÅ 2005 not. 96 

RÅ 2005 not. 155 

RÅ 2007 ref. 39  

RÅ 2007 ref. 57 

RÅ 2009 not.  40 
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Kammarrätten: 

Kammarrätten i Göteborg, dom 2011-02-08, Mål nr 4388-10  

Kammarrätten i Göteborg, dom 2013-12-19, Mål nr 8770-12 

Kammarrätten i Stockholm, dom 2013-01-25, Mål nr 1655-13 

Kammarrätten i Sundsvall, dom 2013-03-18, Mål nr 1292-11  
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