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1 Inledning 

 

 

I det här kapitlet förklaras bakgrunden till uppkomsten av denna uppsats och de bakomlig-

gande faktorerna i ämnet. Vidare diskuteras de frågor som dykt upp, vilket avrundas i två 

huvudfrågeställningar som uppsatsen försöker svara på. Slutligen beskrivs syftet med uppsat-

sen.  

 

1.1 Bakgrund  

Ideella föreningar är en viktig del av det svenska samhället och för många en del av vardagen. 

Det är många människor som någon gång har suttit i en föreningsstyrelse eller haft uppdrag i 

en ideell förening. Avsikten med en ideell förening är att samla människor med ett gemen-

samt intresse i organiserad form. Arbetet i den ideella föreningen förväntas ofta skötas frivil-

ligt och oavlönat. I en ideell förening är det primära, till skillnad från i ett rörelsedrivande 

bolag, inte att generera vinst. Huvudsyftet i en ideell förening är att generera samhällsnytta 

och att uppfylla organisationens ideella mål. Ändamålet med verksamheten är själva anled-

ningen till att människor väljer att gå samman i en förening. Den ideella föreningens ideologi 

är den inre drivkraften för normer och värderingar. Tanken är att alla medlemmar ska dela 

samma ideologi och på så sätt hålls organisationen ihop. (Lundén och Lindblad, 2006) 

 

Men kan till exempel dagens elitidrott räknas som ideell ur en ekonomisk synvinkel? Idrotts-

utövare kan numer betraktas som anställda i föreningen och idrotten har fått en kommersiell 

utveckling. Föreningar i olika former konkurrerar allt mer om plats i media, medlemmar, bi-

drag med mera. Några har gått så långt att de bolagiserats. Dessutom finns det gott om exem-

pel på idrottslag som ägs av någon, däribland ishockeylagen i National Hockey League 

(NHL) och den brittiska fotbollsklubben Chelsea. Framgångsrika idrottare kan bli idoler och 

tjäna riktig stora pengar. Samtidigt finns det många som idrottar helt på ideell basis och kan-

ske betalar för att få utföra sin idrottsliga verksamhet. Tankar om ideella föreningars verk-

samhet och gynnsamma skattesituation är inget nytt utan de har funnits länge. 
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”Ingen blir en sämre människa blott därför att han idkar idrott som yrke. 

Men önskvärt är utan tvivel, att yrkesmännens antal hålles så lågt som möj-

ligt. Eljest förrycks lätt hela idrottens idé. Förvärvsbegäret undantränger 

idealiteten.” (Kronprins Gustav Adolf i förordet för RF:s Jubileumsskrift, 

1928 i Lindquist, 1995, förord) 

 

Ideella föreningar är den enda form av juridisk person som inte finns definierad i lagtext. De 

gällande civilrättsliga reglerna är grundade på praxis, till exempel bildandet av en ideell före-

ning i enlighet med Nytt Juridiskt Arkiv (NJA) 1973 s. 341. (Fredriksson, 2006) För att be-

stämma vad en ideell förening är har det gjorts tolkningar av vad som definieras som en eko-

nomisk förening i lagen om ekonomiska föreningar (EFL). Utgångspunkten är sedan att de 

ideella föreningarna kännetecknas av att de, till skillnad från de ekonomiska föreningarna, 

inte kombinerar ekonomisk verksamhet med syftet att främja medlemmarnas ekonomiska 

intressen. (Hemström, 2005) 

 

För att visa det lite tydligare delar Hemström (2005, s 98) in de ideella föreningarna i tre olika 

typer:  

Tabell 1.1.1 De tre typerna av ideella föreningar 

 

Det finns många olika typer av ideella föreningar. Det finns allt från idrottsföreningar, politis-

ka föreningar till olika typer av insamlingsorganisationer såsom Cancerfonden, Röda Korset 

med flera som har annat syfte än att främja medlemmarnas ekonomiska intresse. De ovan 

nämnda föreningarna får bedriva näringsverksamhet. Sedan finns fackförbund, studieförbund 

och branschföreningar som har till syfte att främja medlemmars ekonomiska intressen utan att 

bedriva någon ekonomisk verksamhet. Många av de ideella föreningarna har ett stort samar-

bete med myndigheter.  

 

Uppfattningen är att det ideella syftet anses vara det avgörande för bedömningen om associa-

tionen är en ideell förening. Det gäller även om föreningen bedriver en stor ekonomisk verk-

Främjar icke ekonomiska intressen, utan vinstsyfte ex politik, religion, idrottsföreningar 

Ekonomisk verksamhet, utan vinstsyfte ex välgörenhetsföreningar   

Icke ekonomisk verksamhet, med vinstsyfte ex fackföreningar, hyresgästföreningar 
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samhet. Idrotten har tagit steget in på den kommersiella arenan och på grund av det har det 

diskuterats att den nuvarande definitionen av ideella föreningar kanske borde ändras. (Lind-

quist, 1995) 

 

När det gäller skatter, är utgångspunkten att den ideella föreningen är skattepliktig. Vissa ide-

ella föreningar kan dock enligt skattelagstiftningen bli undantagna från skatteplikt då de inte 

har till syfte att generera vinst. De skattebefriade föreningarna kallas allmännyttiga ideella 

föreningar och är inskränkt skattskyldiga, det vill säga att de är i stort sett frikallade från 

skattskyldighet. (Lundén och Lindblad, 2006) 

 

Redovisningsregler och regler om upprättande av årsredovisning gäller på samma sätt för de 

flesta ideella föreningar som för aktiebolag (AB). Lindquist (1995) menar att ju större omsätt-

ning den ideella föreningen har, desto högre krav ställs på föreningen och på kontrollen av 

den samt på skyddsregler för borgenärer. Att utarbeta en gräns för att betraktas som en ideell 

förening knutet till omsättning och antalet anställda skulle kunna stärka borgenärsskyddet. 

Föreningar över den bestämda gränsen skulle ha en så stor ekonomisk verksamhet att de skul-

le bli tvingade att omformas till aktiebolag. (Lindquist, 1995)  

1.2 Problemdiskussion och frågeställning 

Det finns svårigheter med att få fram en korrekt statistik över ideella föreningar eftersom de 

ideella föreningarna saknar såväl en civilrättslig lag som en civilrättslig tillsynsmyndighet. 

Ideella föreningar kan förekomma både med eller utan identitet i form av organisationsnum-

mer. Det förs dessutom inte något civilrättsligt föreningsregister över ideella föreningar. Där-

för prövas det inte om en förening verkligen är en ideell förening och inte en ekonomisk före-

ning eller en typ av enkelt bolag. Det blir även svårt att kontrollera föreningarnas verksamhe-

ter. Många ideella föreningars existens är okända av myndigheterna. (SKV, 2005) 

 

Det har under de senaste 100 åren, sedan föreningslivet tog fart på allvar, gjorts ett antal för-

sök att definiera verksamhetsformen men med ett klent resultat. Förmodligen på grund av att 

det alltid finns någon som känner sig hotad av kontroll och regleringar. Föreningslivet repre-

senteras också av starka grupperingar som till exempel de politiska partierna och det demo-

kratiska systemet. (SKV, 2005)  
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Frågor rörande redovisning och skatter inom den ideella sektorn är problematiska. Ett pro-

blem är, som nämns ovan, att svensk rätt saknar civilrättslig lagstiftning gällande ideella före-

ningar. Det kan då vara svårt att tolka och veta vad som gäller för den ideella föreningen ut-

ifrån en juridisk synvinkel. Ett annat problem är att det finns många olika typer av ideella fö-

reningar som har skilda ändamål och verksamheter. Det är svårt att hitta gemensamma regler 

för organisationer av så vitt skilda slag. (Hemström, 2005)  

 

Trots att det är så många människor som är engagerade i ideella föreningar verkar okunskapen 

om vilka regler som gäller vara stor. Den ideella sektorn är ett relativt outforskat område. Vil-

ken kunskap har styrelsen och övriga aktiva i olika föreningar när det kommer till det rättsliga 

området? Det kan uppstå många problem för en ideell förening på grund av att det inte finns 

tillräckligt med kunskap. Det faktum att det inte finns någon civilrättslig lagstiftning för ideel-

la föreningar kan även vara en extra orsak till att det är svårt att organisera föreningens verk-

samhet. Det är på grund av att det till exempel finns små resurser och att styrelseledamöterna 

inte besitter den kompetens som krävs. Ledamöterna är ofta vanliga människor som utöver 

föreningsuppdraget har arbete och familj att vårda och sköta. De kan vara mammor och pap-

por som skjutsat sina barn till träningar och som sedan tagit på sig en förtroendepost. Att sty-

relseledamöterna i ideella föreningar ofta är outbildade leder till att det ofta kan uppstå defini-

tions- och tillämpningsproblem. Många är omedvetna om vilka eventuella avgifter och skatter 

som ska betalas och lagen är svår att tolka och förstå.  

 

Det faktum att ideella föreningars arbete utförs oavlönat och för att uppfylla ideella ändamål 

motiverar att företag och ideella föreningar rättsligt behandlas olika. Det kan dock finnas situ-

ationer då en ideell förening konkurrerar ut en verksamhet som bedrivs i form av företag. Hur 

den ideella föreningen ska behandlas om den konkurrerar med skattepliktiga företag är inte 

alltid lätt att svara på. En annan fråga att ställa sig är om det ska råda neutralitet i skattehänse-

ende mellan ideella föreningar och företag. Är det tänkt att de associationsformerna ska vara 

skattemässigt neutrala i förhållande till varandra? Hur ska den ideella föreningen behandlas 

om den ingår i en koncern och hur kommer det sig att föreningar väljer att ha en del av verk-

samheten i företagsform? 

 

Något som behövs redogöras för är vilka regler som finns gällande skatter och redovisning för 

ideella föreningar. Det kan uppstå problem då en ideell förening ingår i en eller har nära sam-



 
 

Skatter och redovisning i ideella föreningar – Inledning 
 

 
 

 
5 

verkan med en koncern. Det kan då göras transaktioner mellan föreningen och bolaget för att 

få lägre skattekostnader. Något som är intressant att undersöka är hur företagen och förening-

arna kan göra överföringar sinsemellan för att erhålla en lägre skattekostnad.  

 

Det är inte alla föreningar som vet vilka regler som gäller för deras redovisning och skattskyl-

dighet. Frågan är om lagstiftningen är tillräckligt tydlig för att föreningarna ska förstå den. 

Vilka problem finns det med gällande lagstiftning för ideella föreningar? Vilka fel kan uppstå 

med redovisning och skatter? Kanske borde reglerna göras enklare för de ideella föreningarna 

att förstå? 

 

Huvudfrågeställningarna är: 

 

• Varför väljer företrädare för den ideella förening att bedriva en del av verksamheten 

som företag? 

 

• Vilka överföringar av tillgångar mellan ideella föreningar och företag i samma kon-

cern förekommer och hur behandlas de redovisnings- och skatterättsligt? 

 

Det finns få heltäckande böcker om ideella föreningar därför tror författarna att den här upp-

satsen har en funktion att fylla. 

1.3 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara hur gällande regelverk och praxis påverkar 

ekonomi, redovisning och verksamhet i ideella föreningar. Särskilt de ideella föreningar som 

ingår i eller har nära samverkan med en koncern. Uppsatsen ska redogöra för de faktorer som 

påverkar företrädarna i ideella föreningar till att lägga viss verksamhet i företag samt vilka 

transaktioner som förekommer inom koncernen. Uppsatsen syftar också till att ge en tydligare 

bild av rättsläget för ideella föreningar.  

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen avgränsas till större ideella föreningar, med en omsättning på över 3 miljoner kro-

nor, som samverkar med företag. Ytterligare en avgränsning som gjorts är att de valda före-

ningar är allmännyttiga ideella föreningar som är frikallade från skattskyldighet. En vidare 
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avgränsning är att ett antal föreningar valts med geografiskt lokal anknytning runt Östergöt-

land och Småland.  

 

Uppsatsen skrivs under våren 2008 därmed görs en avgränsning i tiden. Föreningarna har 

granskats efter hur de är uppbyggda idag och ingen hänsyn har tagits till vad som kommer att 

ske i framtiden. Problemställningen undersöks därmed inte ur ett längre perspektiv. Uppsatsen 

kommer att behandla problem sett ur företrädarna för ideella föreningar och skatterådgivares 

perspektiv.  
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2 Metod 

 

 

I det här kapitlet redogörs för val av metod och vetenskapligt förhållningssätt som legat till 

grund för uppsatsens genomförande. Nedan redovisas även tillvägagångssätt för urval och 

insamling av teoretisk och empirisk material. Kapitlet redogör även för hur sökandet kan ha 

påverkat uppsatsen.  

 

2.1 Vetenskapssyn 

Hela forskningsprocessen från att utveckla frågeställning, syfte, samla in och analysera data 

till att tolka denna påverkas och influeras av forskarens egen syn på världen. Forskaren måste 

välja att se saker från ett perspektiv, beroende på vad det är för svar som söks, för det är svårt 

att ta in alla intryck. Alla har olika föreställningar om verkligheten, förförståelse, normer och 

så vidare. Det innebär att forskare kan tolka företeelser olika och få olika lösningar beroende 

på vilket perspektiv som valts. Det är viktigt att vara medveten om sina val under hela proces-

sen. (Merriam, 1994) 

2.2 Induktiv och explorativ ansats 

Det fanns en viss kunskap om ideella föreningar och utgångspunkten i uppsatsen var en de-

duktiv ansats, det vill säga en litteraturstudie i ämnet (Merriam, 1994). Den här ansatsen an-

vändes då det fanns teorier inom ämnet som har beskrivits. Det visade sig dock att det inte 

fanns mycket litteratur eller teorier som behandlade ämnet som önskades undersökas, när ide-

ella föreningar har en nära samverkan med företag. Det lämpade sig därför att använda en 

explorativ ansats. (Merriam, 1994) Kännetecknet för en explorativ ansats är att den har en 

undersökande karaktär och det huvudsakliga syftet är att öka kunskapen inom ett tidigare out-

forskat område (Lundahl och Skärvard, 1999)  

 

Det söktes ytterligare information på skatteverkets hemsida, i lagtext, statens offentliga utred-

ningar (SOU) och propositioner (Prop.) för att se vad som fanns reglerat. Information fanns 

också att finna i tidigare rättsfall. Därefter samlades det in ytterligare empiri i form av utförda 
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intervjuer. För ytterligare information och svar på frågor som uppkom under arbetets gång 

togs det även kontakt med Skatteverket (SKV).  

 

Eftersom det kan vara svårt att bemöta empirin utan någon kunskap och med en mindre 

mängd teorier är önskan att frambringa en förståelse. (Jacobsen, 2002) För att skapa den för-

ståelsen har det gjorts en studie på lagar och praxis. Enligt Christensen et al (2002) är det här 

ett teoretiskt perspektiv, som benämns referensram, vilket även ligger till grund för angrepps-

sättet i datainsamlingen. Referensramens syfte är att kunna ge indikationer på effekter inom 

området. Eftersom en explorativ ansats är vald, en öppen studie, finns möjligheterna att byta 

synvinkel under uppsatsen gång. Eftersom det saknades en applicerbar teori inom området har 

det medfört ett intresse i att skapa en ny modell från en explorativ ansats (Jacobsen, 2002).  

 

Det var viktigt att vara flexibel under hela processen för att kunna anpassa sig efter situationer 

som uppkom och att gå på djupet (Merriam, 1994). Forskaren försöker gå ut i verkligheten 

utan förväntningar, med ett öppet sinne, för att samla in information och till slut systematisera 

data (Jacobsen, 2002). Det här görs bäst med en kvalitativ studie (Jacobsen, 2002). 

2.3 Kvalitativ metod 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod eftersom metoden är mest lämplig för uppsatsens 

syfte. Uppsatsen syftet var att beskriva lagstiftningens betydelse för ideella föreningar. Det 

gjordes då en studie på ett mindre antal källor noggrant och ingående för att gå på djupet 

(Bryman, 2002). Vid en kvalitativ metod finns intresset i att förstå meningen med vad som 

har konstruerats, vilket den kvalitativa metoden passade bäst för. Metoden lämpar sig bäst när 

forskaren har liten förkunskap i ämnet och önskar fokusera på att få en djupare förståelse av 

det enskilda fallet. Målet är att kunna beskriva vad som var specifikt för de enskilda organisa-

tionerna och då passar den kvalitativa metoden bäst. (Merriam 1998) Forskarens mål är att på 

ett ingående sätt belysa det enskilda fallet. Kvalitativ metod passar även bäst då det finns otill-

räcklig kunskap och teoribas i ämnet. (Bryman, 2002)  

 

Empirin samlades in genom öppna intervjuer och då gick det att anpassa tillvägagångssättet 

till den nya kunskap som tillägnades under processen. (Jacobsen, 2002) Den kvalitativa meto-

den gav därmed fördelar genom möjligheten att kunna ändra inriktning och intervjuguide ef-

terhand. Med hjälp av det kunde den nya informationen utnyttjas och nya frågeställningar som 
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uppkom kunde användas för att få fram den information som behövdes. (Repstad, 1999) Me-

toden kan dessutom leda till upptäckt av nya relationer och begrepp samt en ny förståelse. 

(Jacobsen, 2002)  

2.4 Urval 

Utifrån den kvalitativa metoden är det inget mål att generalisera. Därför har ett ickesannolik-

hetsurval använts, som innebär att det ”inte finns något sätt att beräkna sannolikheten för 

varje enskilt element för att komma med i urvalet och ingen försäkran om att varje element 

har någon chans överhuvudtaget att inkluderas”. (Chein, 1981, s 423 i Merriam, 1994, s 61) 

Resultaten förväntades att i huvudsak kunna användas för att lösa kvalitativa problem.  

 

Mer specifikt gjordes ett kriterierelaterat urval där kriterier ställdes upp, vilka var väsentliga 

för att en enhet skulle inkluderas i uppsatsen. Därefter söktes det efter ett urval som uppfyllde 

de här kriterierna och därefter bestämdes vilka individer som skulle inkluderas i uppsatsen. 

(Merriam, 1994) Kriterierna var att det skulle vara en skattejurist, en revisor som arbetar med 

ideella föreningar eller representanter för ideella föreningar som är moderföreningar. De skul-

le komplettera varandra och samtidigt inte vara beroende av varandra. Målet var att tala med 

personer med god insikt i ideella föreningars ekonomi och redovisning. Intervjuer genomför-

des med representanter för fem olika ideella föreningar med dotterföretag (LHC, HV71, 

KFUM Linköping, Linköpings flygklubb och Landeryds golfklubb). Föreningarna valdes 

eftersom de var relativt stora ideella föreningar och representanterna besitter förmodligen re-

lativt stor ekonomisk kompetens. Det valdes att undersöka föreningar som främjar medlem-

marnas ideella intressen. Två av föreningarna är ledande i sin sport i Sverige både sportsligt 

och ekonomiskt och står även i intressanta sportsliga och ekonomiska lägen. För att få en dju-

pare analys och för att få ämnet belyst från ett annat perspektiv intervjuades en revisor och två 

skattejurister. För att lättare hitta kompetensen kontaktades stora revisionsfirmor.  

2.5 Intervjumetodik och genomförande  

Första kontakterna med respondenterna skedde via e-post eller telefon. De flesta var mycket 

intresserade av att ställa upp och dela med sig av sin kunskap och erfarenhet. De svenska etis-

ka principerna med att ett informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser har följts. 

(Kvale, 1997) Respondenterna kände inget behov av att vara anonyma vilket ökade trovärdig-

heten då det inte ansågs finnas någon vilja att förvränga informationen. 
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Vid den första kontakten presenterades forskningsämnet och intervjuguiden (se bilaga 1 och 

2) skickades sedan via e-post så att de kunde förbereda sig inför intervjun. Respondenterna 

visste i förväg hur resultaten skulle användas och vilka som skulle få ta del av uppgifterna. 

Det ställdes en förfrågan om det gick bra att intervjun spelades in. Inspelningen användes som 

hjälpmedel för att dokumentera det som sades för att sedan raderas när projektet blev färdigt.  

 

Inledningsvis redogjordes för upplägget av intervjun. Det var alltid två intervjuare då en var 

ansvarig för samtalets genomförande, att intervjuguiden följdes och som även koncentrerade 

sig på den icke-verbala kommunikationen. Den andres ansvar var att föra anteckningar ifall 

problem med inspelningen skulle uppstå. En av fördelarna med att spela in var att det gick att 

koncentrera sig bättre på vad respondenten sa istället för att föra anteckningar. Dessutom 

fanns möjligheten att gå tillbaka till inspelningen. Även om anteckningar förs, missas det 

mycket av informationen som sägs. Inspelning gav även större möjlighet att visa intresse, 

fånga upp lösa trådar i svaren och komma med uppföljningsfrågor. Inspelningen tar upp det 

som sägs och hur det sägs (tonfall med mera) men gester och ansiktsuttryck kommer inte 

med. Sådana icke-verbala budskap är lättare att uppfatta om intervjuaren slipper anteckna och 

kan därmed vara lättare att observera. En annan fördel med att två intervjuare medverkade var 

att de efteråt, tillsammans, kunde diskutera tolkningar och uppfattning av intervjun (Repstad, 

1999).  

 

En kvalitativ semi-strukturerad intervju valdes, vilket innebär att frågorna inte behövde kom-

ma i samma ordning som intervjuguiden och frågor som inte ingick i den kunde ställas. Det 

innebar möjligheter att spontant ställa improviserade frågor utifrån de svar som gavs. (Bry-

man och Bell, 2005) Det som är att föredra med en semi-strukturerad intervju är att den kan 

gå ner mer på djupet för att försöka finna svaret (Merriam, 1998). Intervjun kunde röra sig i 

olika riktningar och gav då kunskap om vad intervjupersonen upplevde vara viktigt (Bryman 

och Bell, 2005). Det är även något som är att föredra i en explorativ ansatts (Merriam, 1994). 

Under intervjuernas genomförande ställdes följdfrågor på givna svar och stickspår följdes 

upp. Som en följd av det var intervjuerna flexibla och följsamma efter den riktning som inter-

vjupersonens svar gick i, samtidigt som det fanns en intervjuguide som såg till att ingen fråga 

lämnades obesvarad. I kvalitativa metoder finns det möjlighet till tilläggsintervju, vilket inne-



 
 

Skatter och redovisning i ideella föreningar – Metod 
 

 
 

 
11 

bär att en person intervjuas flera gånger. (Bryman och Bell, 2005) Det utnyttjades genom att 

respondenterna kontaktades igen när det i efterhand dök upp nya frågeställningar.  

 

Intervjun genomfördes i respondentens naturliga miljö – på arbetsplatsen eller i föreningslo-

kaler och dylikt, vilket var viktigt för att informanten skulle känna sig avslappnad och trygg. 

Det var också betydelsefullt att intervjun kunde genomföras utan störningar eller avbrott för 

att få en så tillförlitlig empiri som möjligt. Författarna fick ett varmt mottagande och respon-

denterna var mycket intresserade av att dela med sig av sina kunskaper. 
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3 Teori 

 

 

I det här kapitlet redogörs för de olika teorier som uppsatsen tar sin utgångspunkt i. Teorier-

na beskrivs för att förtydliga de värderingar och tankesätt som används i analysen. 

 

 

För att kunna förstå den analys som görs måste en kunskap för de underliggande teorierna 

inbringas. Därför beskrivs nedan de teoretiska utgångspunkter som används för att tolka em-

pirin.  

3.1 Neutralitetsprincipen 

En viktig princip i det svenska skattesystemet är neutralitetsprincipen. Tanken är att inkomst-

beskattningen ska vara konsekvent och neutral. Om handlingsalternativen är ekonomiskt lik-

värdiga före skatt bör de även vara det efter skatt. I ett neutralt utformat skattesystem minskar 

risken för skatteflyktstransaktioner. En aspekt av neutralitetsprincipen är val av företagsform. 

Det ska inte ur skattesynpunkt vara fördelaktigare att välja en associationsform över en annan. 

Till exempel ska samma verksamhet bedriven i aktiebolag eller handelsbolag leda till samma 

skattekonsekvenser. (Lodin et al, 2005)  

3.2 Vinstbegreppet  

För att kunna analysera huruvida det finns skattefördelar med verksamhetsformen ideell före-

ning måste vinstbegreppet redas ut. Vinstbegreppet kan hjälpa till att svara på varför ideella 

föreningar behandlas mer förmånligt av SKV. Skatteförmånerna kan göra det lättare och bätt-

re att bedriva en del verksamhet som ideell förening. Vinst i företag räknas som pengar medan 

det i ideella föreningar mer handlar om måluppfyllelse. Den ideella föreningens funktion i 

samhället är att uppfylla allmännyttiga ändamål som till exempel friskare och lyckligare män-

niskor. (Gustafson, 2006) 

 

I ideella föreningar är det intressanta inte resultatet utan kostnaderna och penningflödet. 

Kostnaderna kan ses som en prestation. Resultatet i resultaträkningen utgör inte ett mått på 

vad de presterat utan kan ses som en skuld till medlemmarna eller samhället. Ibland kan till 
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och med ett negativt resultat vara bra eftersom resultatet påverkas av när i tiden olika projekt 

har gått att genomföra. Det viktiga är hur ideella föreningar använder sina resurser. Det egent-

liga resultatet återfinns därför istället i verksamheten. Framgång i ideell verksamhet är att 

samla in mycket resurser och att med de resurserna skapa verksamhet som uppfyller det all-

männyttiga ändamålet. (Gustafson, 2006) 

 

I kommersiella organisationer visar resultatet företagets prestation, kostnaderna visar gjorda 

ansträngningar medan inkomsten visar på effektiviteten och företagets företrädares prestatio-

ner. Inkomster behövs för att organisationen ska kunna överleva. Vinsten i resultaträkningen 

är den ökning av tillgångarnas värde och kapital som åstadkommits. (Kam, 1990) Svårigheten 

med att veta vad som är vinst och hur vinsten mäts i en ideell förening är stor. Därför följer 

teorin Four by Four som är en teori om hur vinst kan mätas för ideella föreningar.  

3.3 Four by Four Report – Hur mäts ideella föreningars vinst?  

Herzlinger, som är professor i företagsekonomi, påvisar att det i en icke vinstdrivande organi-

sations finns ett större behov av mer övervakning än i en vinstdrivande organisation. Hon me-

nar på att i en vinstdrivande organisation finns det redan en naturlig och stark övervakning 

genom ägarna. (Herzlinger, 2000) 

 

En icke-vinstdrivande organisation anses sakna modeller för måluppfyllelse och styrning. De 

vedertagna modellerna som finns för vinstdrivande företag har inte alltid samma innebörd för 

icke-vinstdrivande organisationer. Four by Four Report är en teori som är utvecklad för styr-

ning och mätning av måluppfyllelse i icke-vinstdrivande organisationer. Det första ”Four” 

syftar på fyra frågor om måluppfyllelse som ställs utifrån fyra olika intressenters perspektiv. 

(Herzlinger, 2000) 

 

Frågeställningarna värderar framgång ur fyra olika perspektiv enligt översättning av Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers (Öhrlings PwC), (2003):  

• Har vi uppnått våra mål på ett effektivt, kompetent sätt i relation till våra resurser? 

• Har vi varit rättvisa mot olika generationer eller har vi favoriserat någon? 

• Har vi skapat en hållbar balans mellan organisationernas mål och aktiviteter och de resur-

ser dessa kräver? 

• Särskiljer vi oss tillräckligt för att vår verksamhet ska kunna fortleva? 
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Det andra ”Four” syftar till de fyra olika intressentgrupperna (Herzlinger, 2000). Uppsatsen 

kommer dock inte att analysera intressentsidan av Four by Four Report. 

3.4 Perspektiv inom redovisningen 

Inom området redovisning finns det flera olika perspektiv på hur en organisation samspelar 

med sina intressenter. Perspektiven förmedlar olika syn på de transaktioner som sker med 

intressenterna. Nedan redovisas för två av perspektiven, enhetsteorin och fondteorin 

 
3.4.1 Enhetsteorin 

I enhetsteorin ses företaget som en separat enhet med egen identitet där resultaträkningen är 

den viktigaste delen. Den här teorin är mest tillämpbar till vinstdrivande företag och där enhe-

ten är utgångspunkten i redovisningen. Organisationen sätts i centrum och är som en ekono-

misk rörelse som förekommer på egen hand. Resultatet prioriteras då det ger ett besked till 

investerarna om deras investeringar och om det är en organisation som kommer att leva vida-

re. Intäkter och kostnader ses som ökning och minskning av nettotillgångarna där själva till-

gången ligger till grund för intäkterna. Resurserna som finns i organisationen ägs av organisa-

tionen enligt enhetsteorin och den har samtidigt ansvaret för skulder till ägare och kreditgiva-

re. Ägandet är skilt från kapitalet som i sin tur är skilt från de som sköter organisationen. En 

ägares uppgift är enbart att förse enheten med kapital och kan hela tiden bytas ut. (Kam, 

1990) Enhetsteorin lämpar sig bäst för en vinstdrivande organisation, vilket medför att en 

teori som kan användas på en icke vinstdrivande verksamhet måste tas med i uppsatsen. Ned-

an följer därför fondteorin. 

 

3.4.2 Fondteorin 

Fondteorin är en teori som William Vatter har utvecklat där organisationen anses bestå av 

ekonomiska resurser som har begränsningar med olika villkor. Teorin är grundad för icke 

vinstdrivande organisationer. Eftersom det inte är av något intresse att se till vinsten och lön-

samheten är det mer lämpligt att kunna mäta hur väl organisationen skött sina åtagande. Det 

huvudsakliga syftet i fondteorin är att se hur mottagna finansiella medel förvaltas och förbru-

kas i enlighet med dess krav från lagar och normer. (Kam, 1990)  

 
Den viktigaste komponenten i fondteorin är användandet av de ekonomiska resurserna eller 

betalningsströmmarna i resursflödet som har åtagande och restriktioner för användningen av 
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dem. (Riahi-Belkaoui, 2004) Det är inte meningsfullt att dela upp restriktionerna för fokus 

ligger på vad tillgångarna används till och inte ägarnas anspråk på tillgångarna. (Vatter, 1947) 

Inbetalningar från medlemmar eller bidragsgivare får enbart användas till att uppfylla före-

ningens ändamål. Uppfyller inte föreningen ändamålet, så slutar medlemmar och bidragsgiva-

re att stödja föreningen. (Kam, 1990) 

 

Varje fond är till för att uppfylla ett visst syfte och resurserna är det grundläggande medlet för 

att uppnå ändamålet. En fond definieras till en relation till specifika ändamålen, aktiviteter 

eller situationer. En fond samexisterar inte med en fysisk eller juridisk person, utan det hu-

vudsakliga är tillgångarna inom den. Men både fysiska och juridiska personer kan vara relate-

rade till fonden på olika sätt så som till exempel ledning, sponsorer eller fordringsägare. (Vat-

ter, 1947) 

 

Redovisningsenheten beskrivs i termer av resurser och det tillåtna användandet av resurserna. 

Eget kapital fyller ingen funktion enligt fondteorin på grund av att det inte finns några ägare 

som skjuter till kapital. Vad som istället sker är att det årligen kommer till resurser i form av 

exempelvis medlemsavgifter som används för finansiering av verksamheten. Ett annat bevis 

på att eget kapital inte är relevant är att föreningar inte har något vinstintresse, då vinst ingår i 

det egna kapitalet. (Kam, 1990) 

 

Vatters (1947) redovisningsekvation är: 

Tillgångar = Restriktioner av resurser 

 

En tillgång är varken fysiska ting eller finansiella fenomen utan visar istället vilken potential 

det finns att uppfylla fondens mål. Tillgångarnas mening och existens beror på fondens natur 

och operativa syften. (Vatter, 1947) Det finns en restriktion på tillgångarna att representera 

framtida utbetalningar och inte de befintliga anspråken på tillgångarna. Det medför att vissa 

delar av tillgångarna är öronmärkta för framtida utbetalningar. (Kam, 1990) 

 

Fokus bör ligga på flödet av resurser och inte på resultatet. Fondteorin har inget större förtro-

ende till begreppet resultat. Det rekommenderas att resultaträkning ska ha en uppställning där 

informationen förmedlas så att varje enskild användare kan skapa en resultatbild som är me-

ningsfull för just sitt egna syfte. (Vatter, 1947) 
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3.5 Institutionell teori 

För att visa att det är viktigt att uppsatsen tar upp lagar och praxis redogörs för den institutio-

nella teorin. Institutioner är en viktig faktor vid beslut om att bedriva verksamheten som en 

ideell förening eller som företag. Bland annat gör lagarna att individer handlar på ett visst sätt.  

 

Den osynliga hand som styr individernas agerande till ändamål som inte ingår i deras egna 

syften utgör inte något slags Guds finger som är oberoende av människan. Det är snarare frå-

ga om lagstiftarens synliga hand. Lagar är att betrakta som en av de institutioner som existerar 

i samhället. (Hedlund, 2007) 

 

Institutionerna är en del av vårt historiska arv. De institutionella strukturerna påverkar aktö-

rers agerande och utgör restriktioner för att ange formerna för mänsklig samverkan. De utgör 

med andra ord spelreglerna för samarbetet mellan människor. De sätter gränser för vad som är 

möjligt och vad som uppfattas som önskvärt att göra. Det finns en osäkerhet i samhället som 

beror på informationsasymmetri mellan individer eller organisationer. Institutionerna minskar 

osäkerheten i det mänskliga samspelet genom att ge struktur åt vardagslivet. De ger männi-

skor vägledning för hur de ska hälsa på sina vänner, köra bil, låna pengar eller bilda en firma 

med mera. Institutionerna påverkar både enskilda aktörers och organisationers agerande. 

(North, 1993) 

 

Institutioner anger således hur samhället utvecklas och utgör därför nyckeln till förståelse för 

historisk förändring. Organisationer agerar inom en viss struktur vilket gör att företrädare för 

dem inte alltid kan agera rationellt. Det finns formella och informella institutioner. De formel-

la institutionerna är till exempel lagar, äganderätter och banksystem. Exempel på det infor-

mella regelsystemet är människors traditioner, normer och seder. Institutionerna har en stor 

roll för tillväxt, utveckling och välstånd. En central egenskap är institutionernas stabilitet. 

Ekonomiernas funktioner påverkas av hur institutionerna utvecklas. Goda institutioner fångar 

upp vinster av till exempel handel och produktion. (North, 1993) 

 

Institutionerna påverkar vilka organisationer som bildas och det sätt de utvecklas. Individer 

och organisationer utsätts för institutionella påtryckningar och anpassar sig för att belönas 

med ökad legitimitet eller för att undvika straff. Marknaden klarar inte allt själv utan först 

måste en hel del andra faktorer fungera i samhället för att marknaden ens ska kunna existera. 
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(North, 1993) I och med att institutionerna för ideella föreningar är komplexa och innefattar 

många spridda verksamheter kan det uppstå problem med att förmedla information på ett ef-

fektivt sätt. Något som illustreras i kapitlet om informationsasymmetri nedan. 

3.6 Informationsasymmetri 

Att det är svårt att bilda bra och tydliga regler beror på att verksamheterna i ideella föreningar 

är av så skilda slag att informationen blir svår att sammanställa. (Hemström, 2005) Informa-

tionsasymmetrin belyser att problem med att skapa en enhetlig lag för ideella föreningar kan 

uppstå. 

 

Begreppet informationsasymmetrin härstammar från Agentteorin. Teorin innebär att en agent 

får något av huvudmannen att förvalta som agenten sedan redovisar för huvudmannen. Ut-

ifrån det analyseras det hur förvaltningen har skötts. (Deegan och Unerman, 2006) Agentteo-

rin kommer inte att behandlas i sin helhet då den inte passar för uppsatsens syfte. Däremot är 

informationsasymmetri ett högst relevant fenomen. 

 

Beroende utav sin position i samhället och inom organisationen har aktörer tillgång till olika 

slags information, vilket leder till att aktörer inte alltid har all den kunskap de behöver när de 

fattar ett beslut. Informationsasymmetri ger även ökade möjligheter för en del att agera för att 

maximera sin egen nytta på andras bekostnad. Problemet med informationsasymmetri kan 

uppstå mellan den reglerande och den reglerade. Det uppstår ett informationsberoende när den 

reglerande alltid måste förlita sig på information från den reglerade organisationen och tvärt-

om. (Deegan och Unerman, 2006) Genom att institutioner, som till exempel lagar, finns 

minskas utrymmet för informationsasymmetri. Det kräver förstås att reglerna är lätta att förstå 

och att aktörerna har en enhetlig uppfattning om dem. (North, 1993) Ett annat fenomen som 

återfinns i Agentteorin är nyttomaximering som beskrivs nedan.  

3.7 Nyttomaximering 

Företrädare för ideella föreningar vill få resurserna att räcka till så mycket som möjligt. Där-

för måste de på något sätt nyttomaximera. Om alla resurser hade funnits i obegränsade mäng-

der skulle ingen någonsin ha behövt fatta några avgörande beslut (Hedlund, 2007). Sanningen 

är den att du som konsument eller producent fortlöpande tvingas välja på grund av knappa 
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resurser. Grunden för den ekonomiska vetenskapen är att försöka förstå hur aktörer agerar för 

att göra det bästa av situationer. (Hedlund, 2007) 

 

Föreställningen att marknadens aktörer drivs av sitt egenintresse härstammar från Adam 

Smith, som under senare hälften av 1700-talet skrev The Wealth of Nations. Adam Smith 

betraktas som nationalvetenskapens grundare. (Smith, 1976) 

 

Samhället fungerar så att individer och organisationer i första hand ser till sitt eget bästa. Se-

dan mer än 200 år finns en bred acceptans för att egoism och att berika sig själv är en rimlig 

drivkraft för ekonomin. Den enskilde agerar för att maximera sin egen nytta och har inte alltid 

samhällets bästa i åtanke. Smith (1976) menade dock att om var och en i det ekonomiska livet 

strävar efter att berika sig själv, så kommer till synes som genom en osynlig hand, det allmän-

na bästa också att gynnas. Egoismen blir samhällsnyttig då byte av varor och tjänster på 

marknader gynnar både köpare och säljare och att samhället upprätthålls av egenintresset hos 

marknadens aktörer. Alla människor ser till sin egen fördel men att människan trots det och 

utan att vara medveten om det ändå arbetar för samhällets bästa förutsett att produktionen och 

handeln sker under fri konkurrens. (Smith, 1976) 

 

Även om den enskilde agerar för att maximera sin egen nytta finns en tydlig plikt att inte strä-

va efter det egna intresset på bekostnad av andra. Samhället är beroende av att egenintresset 

kan hållas i schack. Så snart människor börjar sko sig på andras bekostnad, och orättvisor bör-

jar breda ut sig, hotas de band som håller samman ett fungerande samhälle. Själva grundbul-

ten i samhället är rättvisan. (Smith, 1976 i Hedlund, 2007) Det påvisar vikten av att det finns 

välfungerande och effektiva institutioner. 
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4 Lagar och Praxis  

 

 

I det här kapitlet redogörs det för de lagar och praxis som gäller för ideella föreningars re-

dovisning och beskattning. För att svara på frågeställningarna är det nödvändigt att redogö-

ra för de ideella föreningarnas juridiska ställning. 

 

 

Det är många olika lagar och instanser som påverkar en ideell förening. I tabellen nedan listas 

de lagar och instanser som har den största inverkan på ideella föreningar och som tas upp i 

den här uppsatsen. 

 

Lagar och instanser Huvudfunktion 

Inkomstskattelag (IL), främst kap 7 om ideel-
la föreningar och stiftelser 

Ställer upp reglerna för vilka föreningar som 
får vara inskränkt skattskyldiga, bland annat 
hävd. 

Nytt Juridiskt arkiv (NJA) och Regeringsrät-
tens Årsbok (RÅ) 

Rättsfall som skapar den praxis som gäller 
för ideella föreningar. 

Bokföringslag (BFL) och Årsredovisningsla-
gen (ÅRL) 

Anger vilka föreningar som måste följa BFL 
och vilka som måste upprätta ett årsbokslut 
eller en årsredovisning. 

Lagen om ekonomiska föreningar (EFL) Ger en viss bas för vad som gäller för att 
betraktas som en ideell förening. 

Skatterättsnämnden (SRN) Ger förhandsbesked på skattefrågor. 

Statens offentliga utredningar (SOU) Förslag till lagändringar. 

Mervärdesskattelagen (ML) Anger hur mervärdesskatt (moms) ska hante-
ras 

Skatteverket (SKV) Ger allmän information om idrottsföreningar 
och deras skattesituation. 

Tabell 4.1 Lagar och instanser och dess huvudfunktioner 
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Viktigt att notera är att SOU enbart ger förslag till lagändringar. Det finns fler saker som på-

verkar en ideell förening men i tabellen visas endast de som är intressanta för uppsatsen. 

 

4.1 Näringsverksamhet  

För att kunna avgöra vilka typer av inkomster som är skattebefriade för en ideell förening 

krävs att begreppet näringsverksamhet kan definieras. Det finns tre typer av inkomstslag 

tjänst, näringsverksamhet och kapital. För en juridisk person hamnar allt i inkomstslaget när-

ingsverksamhet. (Lodin et al., 2005) En verksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självstän-

digt är en näringsverksamhet, 13:1 IL. Begreppet yrkesmässig innebär att det ska vara en 

långsiktig planering, bedrivas varaktigt och i vinstsyfte (SKV 295). 

 

Många av de aktiviteter som ideella föreningar traditionellt utövar för sin finansiering anses 

vara näringsverksamhet enligt bokföringslagen (BFL), exempelvis försäljning, uthyrning, 

fest- eller spelarrangemang mot avgift eller olika former av dagsverken mot ersättning. Det 

har ingen betydelse om inkomsterna används till ett allmännyttigt ändamål vid en bedömning 

om en verksamhet ska räknas som näringsverksamhet. (Eriksson och Svensson, 2005) 

4.2 Ideella föreningars juridiska ställning 

För ideella föreningar finns det ingen egen civilrättslig lagstiftning som kan ge svar på juri-

diska frågor som för till exempel aktiebolag där aktiebolagslagen (ABL) finns. Ideella före-

ningar står för den skull inte utanför rättsystemet. Det finns en omfattande rättspraxis som 

sammanfattas i god föreningssed. Vid avgöranden gällande ideella föreningar görs tolkningar 

från andra lagar, praxis och allmänna principer. Svar sökes i tidigare avgöranden från de rätts-

skapande domstolarna, främst Högsta domstolen och Regeringsrätten. Domstolarna har i sin 

dömande verksamhet fastställt hur reglerna ser ut, då de avgjort mål angående ideella före-

ningar. Prejudikaten i NJA och Regeringsrättens årsbok (RÅ) sätter ramarna. Det är den rätts-

vetenskapliga forskningens uppgift att gå igenom och systematisera de avgöranden som finns. 

Domare, advokater, revisorer och så vidare får när sådana avgöranden saknas söka svaren i de 

allmänna principer som associationsrätten bygger på. De får söka i den litteratur om ideella 

föreningar som finns. (Hemström, 2005) Det finns lagar som måste följas som till exempel 

inkomstskattelagen (IL), BFL och i vissa fall även årsredovisningslagen (ÅRL). En del slut-

satser och inspiration för ideella föreningar kan även hämtas i EFL. (Thunberg, 2006)   
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4.2.1 Redovisning 

Enligt BFL är en ideell förenings redovisning nu likadant uppbyggd som ett aktiebolags. Ide-

ella föreningar med ett nettovärde av tillgångar som överstiger 30 prisbasbelopp1 är enligt 2:2 

BFL bokföringsskyldiga. Om en ideell förening bedriver näringsverksamhet eller är ett mo-

derföretag i en koncern är den bokföringsskyldig även om ovanstående förutsättning inte är 

uppfylld. I och med att den ideella föreningen är bokföringsskyldigt gäller BFL med komplet-

terande regler. (Thunberg, 2006)  

 

Alla juridiska personer är skyldiga att föra någon slags bokföring, men alla måste inte följa 

BFL. Uppgifter som är nödvändiga för beräkning av skatt och avgifter måste alltid lämnas. 

Samt de övriga uppgifter som SKV behöver för att kunna fatta ett riktigt beslut. Att vissa ide-

ella föreningar inte är skyldiga att följa BFL beror på att lagstiftaren valt att göra undantag 

eftersom en sådan skyldighet kan vara onödigt besvärlig och kostsam (BFN, 2004). 

 

Årsbokslut eller Årsredovisning 

Den ideella föreningen är skyldig att upprätta ett årsbokslut, enligt 6:3 BFL, om den har en 

nettoomsättning på mer än 20 prisbasbelopp2 eller är moderföretag i en koncern. Den löpande 

bokföringen ska, enligt 6:1 6-7 p BFL, avslutas med en årsredovisning om den ideella före-

ningen under de senaste två räkenskapsåren uppfyllt minst två av följande tre villkor: 

 

• Nettoomsättningen uppgått till mer än 50 miljoner kronor   

• Nettovärdet av tillgångarna uppgått till mer än 25 miljoner kronor  

• Antalet anställda i medeltal uppgått till fler än 50 

 

Detsamma gäller om den ideella föreningen är ett moderföretag i en koncern av den storle-

ken.3 Årsredovisningen måste offentliggöras i enlighet med ÅRL och är därmed även för ex-

ternt bruk. (Thunberg, 2006)  

 

4.2.2 Begreppet nettoomsättning  

I en ideell förening finns frågan om vilka inkomster som ska inkluderas i nettoomsättningen. 

Avgränsningen får betydelse vid bedömning om föreningen är en större eller mindre förening 

                                                 
1 cirka 1,5 miljoner kr år 2008 
2 cirka 0,82 miljoner år 2008 
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samt för föreningens redovisningsskyldighet. Vilka inkomster som ska ingå i nettoomsätt-

ningen regleras i 1:3 3 p ÅRL och 1:2 9 p BFL. Nettoomsättning är intäkter från sålda varor 

och tjänster som ingår i föreningens normala verksamhet. De enda avdrag som ska göras från 

nettoomsättningen är lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten 

till omsättningen. Andra rörelsekostnader ska alltså inte reducera nettoomsättningen. (Prop. 

2006/07:27) 

 

Löpande kapitalinkomster räknas inte in i nettoomsättning. SKV har dock ansett det rimligt 

att även löpande kapitalinkomster läggs till nettoomsättningen. De här slagen av intäkter kan 

emellertid vara betydande även i andra juridiska personer såsom aktiebolag. En särregel för 

ideella föreningar skulle emellertid innebära att den ideella sektorn i vissa fall skulle tvingas 

tillämpa strängare redovisningsregler än näringslivet. Det framstår inte som önskvärt och där-

för införs ingen särregel för ideella föreningars kapitalinkomster. (Prop. 2006/07:27) 

 

Medlemsavgifter, bidrag och gåvor räknas inte som skattepliktiga inkomster enligt IL men 

sedan 2007 ingår de i nettoomsättningen för de ideella föreningar som är bokföringsskyldiga, 

1:3 3 p ÅRL.  

4.3 Koncerner 

Enligt civilrättslig lagstiftning och redovisningens regler bildas en koncern bland annat när ett 

aktiebolag äger mer än 50 procent av rösterna i ett annat företag, 1:11 ABL. Enligt skattelag-

stiftning ska, vid bedömning av möjligheten att lämna koncernbidrag med avdragsrätt, bolaget 

äga mer än 90 procent av rösterna, 35:2 IL. I övrigt stämmer den skatterättsliga definitionen 

av koncern överens med den associationsrättsliga, 2:5 IL. 

 

4.3.1 Moderföretag och Dotterföretag 

I 1:11 ABL gäller att moderföretaget är ett aktiebolag men i praktiken kan även en ideell fö-

rening vara ett moderföretag. En ideell förening kan äga alla andelar i ett företag, till exempel 

aktiebolag eller ekonomisk förening, som erbjuder service till medlemmarna i den ideella fö-

reningen. Koncerner där allmännyttiga ideella föreningar är moderföretag betraktas dock i 

skatterättsligt hänseende inte som koncerner (Hultin och Schütz, 2008). En förening som äger 

mer än 50 procent av rösterna i ett företag, anses vara en moderförening i en koncern. Oin-

                                                                                                                                                         
3 se även 1:3 4 p ÅRL 
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skränkt skattskyldiga föreningar har koncernbidragsrätt gentemot dotterbolagen. Inkomster 

från ett helägt bolag blir inte skattebefriade.4 (Lundén och Lindblad, 2006) 

 

4.3.2 Koncernredovisning 

Ideella föreningar som är moderföretag i större koncerner ska upprätta koncernredovisning. 

Syftet med koncernredovisningen är att redovisa moderföreningen och de företag som ingår i 

koncernen som om de vore en enhet. Koncernredovisning upprättas i huvudregel enligt mo-

derföreningens redovisningsprinciper. (Öhrlings PwC, 2007)  

4.4 Skatteregler för ideella föreningar 

Att det saknas civilrättslig lagstiftning för ideella föreningar skapar ibland problem i den skat-

terättsliga regleringen eftersom civilrätten utgör grunden för all skatterätt. (Gunne och Löf-

gren, 2001) 

 
4.4.1 Huvudprinciper 

All inkomst hos en juridisk person är inkomst av näringsverksamhet och tillhör samma för-

värvskälla. Ideella föreningar är som huvudregel oinskränkt skattskyldiga som vilken annan 

juridisk person som helst, 6:3-4 IL. Det innebär att samma regler gäller för ideella föreningar 

som för övriga juridiska personer. Alla kostnader i en ideell förening är inte avdragsgilla. Av-

dragsrätten förutsätter att kostnaden avser en skattepliktig verksamhet. (Gunne och Löfgren, 

2001) 

 

Om en ideell förening uppfyller vissa krav kan den anses vara allmännyttig och bli inskränkt 

skattskyldig (se avsnitt 4.5). En inskränkt skattskyldig förening åtnjuter skattelättnader som 

resulterar i att vissa typer av inkomster undantas från beskattning. Inskränkt skattskyldiga 

föreningar måste hålla isär sådana inkomster som alltid är skattepliktiga från de skattefria. 

(Gunne och Löfgren, 2001)  

 
Huvudsyftet i en allmännyttig förening är att skapa medlems- eller samhällsnytta, inte att i 

första hand bedriva en skattemässig näringsverksamhet. Avgörande för om föreningen har 

helt skattefri verksamhet eller om den ska beskattas för en del av sin verksamhet, är om före-

ningens verksamhet består av en eller flera olika rörelser som ska anses utgöra en eller flera 

                                                 
4  RÅ 2000 ref. 53 
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olika förvärvskällor. All inkomstbeskattning förutsätter att inkomsten kan placeras i ett skat-

tepliktigt inkomstslag. En bedömning av varje förvärvskälla för sig görs. De allra flesta id-

rottsföreningar är helt befriade från inkomstskatt på sina rörelseinkomster. Det beror på att 

idrottsföreningar sällan har sådana rörelseinkomster som räknas som separata förvärvskällor. 

Istället anses de flesta rörelseinkomsterna höra ihop med föreningens verksamhet. (Eriksson 

och Svensson, 2005)  

 

Ideella föreningar kan bedriva skattefri och skattepliktig verksamhet som räknas som en för-

värvskälla. Den praktiska frågan om föreningsverksamhet eller en skattemässig näringsverk-

samhet ska anses föreligga, får ske genom en helhetsbedömning av förvärvskällan. För att 

olika verksamheter ska anses tillhöra en och samma förvärvskälla krävs det att de har ett inre 

sammanhang. Ett inre sammanhang kan som regel bara finnas mellan verksamheter som be-

drivs av föreningen själv och som har en gemensam ledning. Ersättning för till exempel 

marknadsföringsverksamhet som inte till någon del bedrivs av föreningen själv kan inte anses 

ha ett inre sammanhang med den ideella verksamheten som föreningen bedriver. Den blir en 

egen skattepliktig förvärvskälla då det rör sig om en från föreningen överflyttad verksamhet. 

(SOU 2006:23) 

 

Om den i princip skattepliktiga rörelsen saknar samband med den allmännyttiga verksamhe-

ten, betraktas rörelsen som en separat förvärvskälla som beskattas. Om rörelsen inte räknas 

som ett direkt led i främjandet av den allmännyttiga verksamheten eller bedrivs av avlönad 

personal anses rörelsen inte ha något inre sammanhang med den allmännyttiga verksamheten. 

Dock beskattas då endast den separata rörelsen. Resten av föreningens verksamhet påverkas 

inte utan kan fortfarande vara skattefri. (Eriksson och Svensson, 2005)  

 

Ideella föreningar kan bolagisera viss verksamhet, det vill säga att de kan flytta över viss 

verksamhet till ett bolag. Inkomster från verksamhet som bedrivits genom en annan juridisk 

person kan bli skattepliktiga även om inkomsterna skulle ha varit skattefria om föreningen 

själv deltagit i verksamheten. En förenings samarbete med bolag hindrar inte att skattebefriel-

se, för föreningen, medges för inkomster från bolaget. Enligt praxis krävs dock att föreningen 

verkligen har ett direkt deltagande i verksamheten. Hur stort deltagandet måste vara är mer 

oklart. Att en förening samarbetar med en kommersiell organisation kan vara på grund av att 

de inte har de resurser som krävs för att genomföra projektet. Föreningen blir däremot skatt-
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skyldig för inkomst av näringsverksamhet som förvärvas indirekt genom en av föreningen 

behärskad juridisk person som utgör ett eget skattesubjekt. Det kan handla om ett av före-

ningen ägt företag. (SOU 2006:23)  

 

När ett av föreningen helägt företag överför intäkter till föreningen från den hävdvunna verk-

samheten blir de skattepliktiga i föreningen om föreningen själv inte bedrivit verksamheten. 

Ett avtal kan upprättas om att företagets vinst ska föras över till den ideella föreningen som en 

årlig avgift eller som en procentsats på företagets nettoinkomster. Beloppet behandlas som om 

företaget till föreningen (moder) gett ett koncernbidrag. Koncernbidrag ska vara avdragsgillt 

för givare och skattepliktigt för mottagare. Det leder till att företaget får göra avdrag för be-

loppet och beloppet blir skattepliktigt för föreningen. Den här sortens dolda inkomstöverfö-

ringar till föreningen beskattas om de inte har naturlig anknytning till föreningens ändamål 

eller inte kan ses som en hävdvunnen finansieringskälla. För att inkomsten ska anses att av 

hävd utnyttjas för att finansiera ideell verksamhet måste föreningen själv bedriva den aktuella 

verksamheten. Om all verksamhet av visst slag överlåtits till företaget kan den därmed inte 

räknas som en hävdvunnen finansieringskälla och inkomsten blir för koncernen skattepliktig. 

Enligt Skatterättsnämnden (SRN) och Regeringsrätten föreligger ett krav för att en verksam-

het ska kunna omfattas av skattebefrielse att den bedrivs av föreningen själv. Det innebär att 

en tillämpning av hävdrekvisitet (se avsnitt 4.6.3) förutsätter att föreningen själv kan anses 

bedriva verksamheten. (RÅ 2000 ref. 53, RÅ 1993 ref. 100) 

 

Skattemässig resultatutjämning mellan en ideell förening och dess helägda dotterbolag är en-

ligt gällande skatteregler inte möjlig. Om den ideella föreningen överlåter tillgångarna i sin 

kapitalförvaltning, i huvudsak börsaktier, till underpris till ett helägt servicebolag saknas skäl 

att underlåta uttagsbeskattning. Genom överföringen skulle en otillbörlig skatteförmån uppstå 

genom att servicebolaget gavs möjlighet att utjämna underskott mot uppkomna vinster vid 

avyttring av de överförda tillgångarna. (SRN, 1998) 

4.5 Inskränkt eller oinskränkt skattskyldig 

Ideella föreningar är som huvudregel skyldiga att betala inkomstskatt. Det finns dock undan-

tag från huvudregeln. Det talas därför, gällande beskattning, ofta om två former av ideella 

föreningar, inskränkt och oinskränkt skattskyldiga. För oinskränkt skattskyldiga ideella före-

ningar gäller samma regler som för andra juridiska personer. Alla inkomster beskattas i in-
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komstslaget näringsverksamhet, 1:3 2 st IL. Inkomster för den ideella verksamheten beskattas 

inte, såsom medlemsavgifter, gåvor och bidrag. (Lundén och Lindblad, 2006) De inskränkt 

skattskyldiga kan ses som allmännyttiga och befrias från skattskyldighet av vissa inkomster 

om föreningen uppfyller ett antal kriterier enligt IL. Stiftelser och ideella föreningar har i IL 

fått ett eget kapitel – det sjunde. Regleringen av skattefrihet för ideella föreningar regleras 

mestadels i 7:7-13 IL (Gunne och Löfgren, 2001).  

 

För att betraktas som allmännyttig förening och för att åtnjuta skatteförmåner i form av in-

skränkt skatteplikt krävs att den ideella föreningen uppfyller alla de följande fyra kriterierna, 

annars beskattas hela verksamheten:  

 

• Ändamålskravet: det krävs att den ideella föreningen enligt stadgarna har ett allmän-

nyttigt ändamål.  

• Verksamhetskravet: det krävs att den faktiska verksamheten är inriktad på att tillgodo-

se det allmännyttiga ändamålet.  

• Öppenhetskravet: det krävs att föreningen har öppen medlemsantagning 

• Fullföljdskravet: det krävs att en avsevärd del av inkomsten används till allmännyttiga 

ändamål. (Gunne och Löfgren, 2001) 

 

Syftet är att ideella föreningar som bedriver allmännyttig verksamhet inte ska betungas av 

inkomstskatt. Exempel på allmännyttiga föreningar är idrottsföreningar, kulturföreningar, 

föreningar för ungdomsverksamhet och trossamfund. (Lundén och Lindblad, 2006) 

 

4.5.1 Ändamålskravet 

Kravet innebär att föreningen ska till huvudsakligt syfte främja ett allmännyttigt ändamål, 

utan att vara begränsad till vissa personers ekonomiska intressen, 7:8 2 st IL. Ändamålskravet 

uppfylls inte av till exempel bransch- och fackföreningar då de har för avsikt att främja en 

begränsad grupps ekonomiska intressen. De här föreningarna kan därmed inte bli inskränkt 

skattskyldiga. Med huvudsakligt syfte avses att det allmännyttiga ändamålet ska uppfyllas till 

minst 70-80 procent. (Gunne och Löfgren, 2001) 
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4.5.2 Verksamhetskravet 

Den ideella föreningen måste uteslutande eller så gott som uteslutande (90-95 procent) tillgo-

dose det allmännyttiga ändamålet, 7:9 IL. Det innebär att det inte räcker med att det allmän-

nyttiga syftet finns formulerat i stadgarna utan att det faktiskt tillgodoses (Lundén och Lind-

blad, 2006).  

 

4.5.3 Öppenhetskravet 

För att vara inskränkt skattskyldig får den ideella föreningen inte vägra någon inträde som 

medlem. Hänsyn tas enligt 7:13 IL till verksamhetens art och omfattning eller föreningens 

syfte som kan motivera undantag. Föreningen får inte utesluta någon som delar föreningens 

målsättning och följer dess stadgar. (Lundén och Lindblad, 2006) 

 

4.5.4 Fullföljdskravet  

Förutom att det allmännyttiga syftet tillgodoses måste det även fullföljas. Den ideella före-

ningen ska bedriva en verksamhet som skäligen svarar mot avkastningen av föreningens till-

gångar. Fullföljdskravet är en rent skattemässig konstruktion som regleras i 7:10-12 IL. In-

komsten ska i tillräckligt stor omfattning användas i den allmännyttiga verksamheten. Det 

innebär att föreningen under en period på omkring fem år ska använda cirka 80 procent av 

föreningens inkomster för att främja kvalificerade ändamål (Gunne och Löfgren, 2001).  

 

4.5.6 Eget kapital 

Det finns inga regler om att bygga upp ett eget kapital i en ideell förening. Föreningen lever 

oftast på medlemmarnas tillskjutna medel eller ett upparbetat kapital. Det finns även de som 

lever på ett lånat kapital. Eftersom det saknas lagstiftning för eget kapital saknas även regler 

för att ha bundet kapital. Stadgarna kan innehålla regler som säger hur mycket som ska vara 

bundet kapital men det kan lösas upp om stadgarna ändras, något som inte går att göra för ett 

företag som styrs av lagregler. (Hemström, 2005) Föreningarna bygger på att det finns med-

lemmar och inte på förekomsten av ett kapital. Fullföljdskravet innebär att en allmännyttig 

ideell förening har begränsad konsolidering, det vill säga föreningen får inte lägga pengar på 

hög hur som helst. Föreningen får ha en konsolidering på högst 20 procent av inkomsterna per 

år, om de vill förbli inskränkt skattskyldiga. (Lundén och Lindblad, 2006)  
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4.6 Skatt för inskränkt skattskyldiga 

En inskränkt skattskyldig förening kan beskattas för fastighets- och rörelseinkomster. Enligt 

7:7 IL blir föreningen endast skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet som avses i 13:1 

IL, dock medges undantag för kapitalinkomster. (Thunberg, 2006) Om föreningen beskattas, 

får den enligt 63:11 IL ett grundavdrag på 15 000 kronor och betalar 28 procent skatt på res-

ten av den skattepliktiga vinsten. Föreningen får göra avsättning till periodiseringsfond på den 

skattepliktiga vinsten. (Lundén och Lindblad, 2006) Ett underskott i skattefri verksamhet får 

inte kvittas mot ett överskott i skattepliktig verksamhet. (Gunne och Löfgren, 2001) 

 

I 7:7 IL stadgas om skattebefrielse för vissa inkomster för de föreningar som uppfyller de fyra 

kriterierna. Inkomsterna är inkomst av näringsverksamhet som inte hänför sig till fastighet 

eller till rörelse. Det finns dock vissa skattebefriade fastighetsinkomster och för att rörelsein-

komster ska vara skattefria krävs att näringsverksamheten bedrivs på ett visst sätt. Huvudre-

geln är att fastighetsskatt betalas men undantag finns vid ägande av specialbyggnad.  

 

En allmännyttig förening kan beskattas för en särskild förvärvskälla samtidigt som resten av 

näringsverksamheten är skattebefriad. Det är viktigt att redovisning av intäkter och kostnader 

i skattefri och skattepliktig verksamhet hålls isär. Om föreningen till underpris, som inte är 

affärsmässigt motiverat, överför tillgångar från den skattepliktiga förvärvskällan till den skat-

tefria ska föreningen uttagsbeskattas. I 22 kapitlet i IL finns regler om uttagsbeskattning. Den 

skattepliktiga förvärvskällan uttagsbeskattas för den överförda tillgångens marknadsvärde. 

Bestämmelsen har införts för att hindra att en förening köper in avdragsgilla tillgångar i den 

skattepliktiga verksamheten för att sedan använda dem i den skattefria. Detsamma gäller även 

för överföring av tillgångar i form av saker från dotterföretag till en inskränkt skattskyldig 

ideell förening (moderföretag). En ideell förening som till underpris överlåter tillgångar till 

sitt helägda företag kan inte undgå att drabbas av uttagsbeskattning. (Lundén och Lindblad, 

2006) Utrymmet för värdeöverföringar enligt gällande lagstiftning är svårbedömt. Möjligheter 

till dolda inkomstöverföringar är beroende av den reglering som finns om öppna koncernbi-

drag, uttagsbeskattning och andra omkringliggande regler. Eftersom de har skärpts borde det 

tänkbara utrymmet för dolda inkomstöverföringar ha minskat. (Wiman, 2007)  
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4.6.1 Skattefria inkomster  

Den allmännyttiga föreningen är enligt 7:7 IL skattebefriade för inkomster från näringsverk-

samhet eller en särskild förvaltningsenhet som avser fastighet om inkomsterna till huvudsak-

lig del (70-80 procent) kommer från verksamhet som har naturlig anknytning till föreningens 

allmännyttiga ändamål eller anses vara en hävdvunnen finansieringskälla. (Gunne och Löf-

gren, 2001) Typiska näringsinkomster för ideella föreningar är till exempel souvenirförsälj-

ning, försäljning av spelare, tillhandahållande av tjänster, utbildningsverksamhet, kursverk-

samhet, evenemang och andra aktiviteter där avgifter för deltagande tas ut. Allmännyttiga 

ideella föreningar beskattas inte heller för löpande kapitalinkomster, 7:7 2 st 1 p IL. För att 

kapitalinkomster ska vara skattebefriade får de inte vara hänförliga till rörelse eller fastighets-

innehav. (Lundén och Lindblad, 2006) 

 

4.6.2 Naturlig anknytning 

Det är verksamheten som ska ha en naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga ända-

mål. Det talas om aktiviteter som i ett direkt led främjar den ideella verksamheten. (Lundén 

och Lindblad, 2006) Vägledning för vad som menas med naturlig anknytning till föreningens 

allmännyttiga ändamål finns i 7:7 2 st 2 p IL.  

 

Försäljningsverksamheter som är en del av föreningens allmännyttiga arbete anses ha naturlig 

anknytning och är därmed skattebefriade. Det kan till exempel vara en idrottsförening som har 

en mindre servering eller säljer sportartiklar till medlemmar i anslutning till klubblokalen. 

Omfattningen får inte vara alltför stor. (Lundén och Lindblad, 2006) En annan typ av inkomst 

som kan anses ha naturlig anknytning är verksamhet som kan ses som service till medlem-

marna och andra som deltar i den ideella verksamheten. Om en förening i större omfattning 

bedriver försäljning av artiklar kan den inkomsten bli skattepliktig. Anledningen till beskatt-

ning kan vara att föreningen anses främja medlemmarnas ekonomiska intressen eller att verk-

samheten inte anses vara av mindre omfattning. Hur mycket föreningen tjänar på verksamhe-

ten har ingen betydelse för om inkomsten är skattefri eller skattepliktig. (Gunne och Löfgren, 

2001) Verksamheten blir inte skattefri om den bedrivs stadigvarande och under ungefär sam-

ma former som normal affärsverksamhet. Till exempel får inte en idrottsförening bedriva en 

sportaffär av normal storlek. (Lundén och Lindblad, 2006)5 
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4.6.3 Hävd  

De rörelseinkomster som inte har naturlig anknytning till verksamheten kan bli skattebefriade 

om de av hävd utnyttjats som finansieringskälla för det ideella ändamålet, 7:7 2 st 2 p IL. Det 

kan handla om inkomster från bingo, lotterier, annonsering, reklam, fester, evenemang, entré-

avgifter, uthyrning, kioskförsäljning och annan försäljning. Arbetet ska i huvudsak utföras av 

ideellt arbetande medlemmar. Hänsyn tas till verksamhetens omfattning, dock föreligger inte 

någon vinstbegränsning. Inkomster från ideell verksamhet som konkurrerar med skattepliktig 

verksamhet blir inte skattefri. (Gunne och Löfgren, 2001) 

 

Det finns en del rättsfall där föreningar samarbetat med ett utomstående bolag. Till exempel 

blev en idrottsförening skattebefriad från inkomster från en rockkonsert som genomförts i 

samarbete med bolaget EMA-Telstar. Inkomsten ansågs av hävd finansiera det ideella ända-

målet då föreningen gjort stora ideella insatser för att genomföra arrangemanget. Insatser från 

oavlönad arbetskraft behöver inte vara en förutsättning för hävd. Vinsten från arrangemanget 

gick till den idrottsliga verksamheten.6 (Lundén och Lindblad, 2006) 

 

Vid hävd krävs det inget samband mer än att det ska hjälpa till att finansiera de allmännyttiga 

ändamålen. Begreppet hävd är inte definierat i lagtexten. Hävd kan betyda olika rent språkligt, 

men i det här sammanhanget betyder det av tradition. Det innebär att verksamheten ska vara 

allmänt accepterad som skattefri över hela landet. (Gunne och Löfgren, 2001) En rörelse som 

inte är hävdvunnen och som bedrivs med särskilt avlönad personal betraktas som en kommer-

siellt bedriven verksamhet som beskattas separat, den är en särskild förvärvskälla. (Lundén 

och Lindblad, 2006)7 

 

4.6.4 Huvudsaklighetsprincipen 

I 7:7 2 st 2 p IL nämns krav för skattebefrielse. Det handlar om inkomster som kommer från 

självständig näringsverksamhet eller från en särskild förvaltningsenhet som avser fastigheter. 

De här inkomsterna är skattebefriade om den huvudsakliga delen kommer från verksamhet 

med naturlig anknytning eller från en hävdvunnen finansieringskälla. Den huvudsakliga delen 

ska vara 70-80 procent av rörelseinkomsten för att uppnå skattebefrielse. Begreppet huvud-

                                                                                                                                                         
5 Läs mer i RÅ 2000 ref. 53 
6 RÅ 1998 ref. 50 
7 RÅ 1987 ref. 153 och RÅ 1992 ref. 68  
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saklig del grundar sig på förvärvskällebegreppet. Rörelseverksamheter som har ett inre sam-

manhang anses ingå i en och samma förvärvskälla. Rörelseinkomster från allmännyttig verk-

samhet som bedrivs med ideella arbetsinsatser av föreningens medlemmar tillhör enligt praxis 

en förvärvskälla. Om den skattefria verksamheten (i en förvärvskälla) är mindre än 70 procent 

av föreningens totala näringsverksamhetsinkomster beskattas hela verksamheten. Det innebär 

att en relativt liten skattepliktig näringsverksamhet kan smitta de skattefria näringsverksamhe-

terna. Med skattepliktig näringsverksamhet menas här, näringsverksamhet som inte har natur-

lig anknytning/hävd men som bedrivs med ideella arbetsinsatser. Föreningen består då endast 

av en förvärvskälla som är uppdelad i en skattefri och en skattepliktig del. (Lundén och Lind-

blad, 2006)8 

 

Om den skattepliktiga inkomsten (inkomst utan naturlig anknytning/hävd) är mer än 30 pro-

cent är skattekonsekvenserna beroende av om arbetet utförs av ideella eller avlönade arbetsin-

satser (Lundén och Lindblad, 2006): 

 

• Ideella arbetsinsatser, föreningen består av en förvärvskälla och den skattepliktiga 

verksamheten smittar den skattefria. Alla inkomster i föreningen blir skattepliktiga.  

 

• Avlönade arbetsinsatser, föreningen består av två olika förvärvskällor, en skattefri och 

en skattepliktig som beskattas för sig. Den skattepliktiga verksamheten kan inte smitta 

den skattefria då de inte tillhör samma förvärvskälla. 

 

Det kan löna sig att bedriva den skattepliktiga verksamheten med anställd personal för att 

slippa smittning och beskattning av alla inkomster i föreningen.9 Verksamheten anses som 

kommersiell och beskattas. Det innebär att en förvärvskälla beskattas i sin helhet men smittar 

inte den skattefria förvärvskällan. Föreningen kan därmed ha en skattepliktig förvärvskälla 

och samtidigt en skattefri förvärvskälla som innehåller runt 20-25 procent skattepliktig när-

ingsverksamhet. (Lundén och Lindblad, 2006) 

                                                 
8 Läs mer om skattebefrielse enligt huvudsaklighetsbedömning i:   
RÅ 1987 ref. 153, RÅ 1987 ref. 814 och RÅ 1988 ref. 596 
 
Läs mer om skattpliktig verksamhet som smittar skattefri i:   
RÅ 1988 ref. 603 och RÅ 1988 ref. 600 
 
9 Kammarrätten Jönköping, dom 19981118, mål nr 3007-3008-1997 
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4.6.5 Nya skatteregler för idrotten - SOU 2006:23 

En idrottsskattekommitté har haft i uppdrag att se över bestämmelserna om inkomstbeskatt-

ningen av idrottsföreningar. Då idrotten har fått ett ökat kommersiellt intresse tycker de inte 

att skattereglerna är anpassade för den moderna idrottsrörelsen. Eftersom ideella föreningar 

till större delar är skattebefriade anser kommittén att det ibland minskar konkurrensneutralite-

ten. Särskild hänsyn bör tas till om verksamheten sker tillfälligt och i mindre omfattning samt 

om kommersiella aktörer med likartad verksamhet finns i samma område där föreningen be-

driver sin verksamhet.  

 

Idrottsskattekommittén vill bevara och utveckla den svenska idrottsrörelsen och för att göra 

det har de kommit fram till att regelverket ska förtydligas och förenklas främst för ideella fö-

reningar som bedriver näringsverksamhet. Kommittén föreslår att den nuvarande huvudsak-

lighetsbedömningen (kring 75 procent) ska slopas. Kravet på att det ska vara en hävdvunnen 

finansieringskälla ska tas bort. Fokus ska ligga på om det föreligger konkurrens eller inte. Det 

som bör vara avgörande för skattefrihet är om en förenings skatteförmåner i mer än ringa om-

fattning leder till negativa skadeverkningar för näringsidkare som bedriver likartad verksam-

het.  (SOU 2006:23) 

4.7 Indirekt skatt - Moms  

En förening som inte bedriver näringsverksamhet i mervärdesskattelagens mening betalar 

mervärdesskatt som slutkonsumenter. Momsen blir därmed en kostnad för den ideella före-

ningen. Allmännyttiga ideella föreningar som inte är skyldiga att betala inkomstskatt är inte 

skyldiga att deklarera eller betala moms. (Thunberg, 2006) I resultaträkningen redovisas före-

ningens intäkter och kostnader inklusive moms om föreningen är befriad från moms. (Lundén 

och Lindblad, 2006)  

 

En ideell förening som bedriver näringsverksamhet ska betala moms till staten för momsplik-

tig ersättning av varor och tjänster som görs inom Sverige i den yrkesmässiga verksamheten. 

Det gäller även en allmännyttig ideell förening som är skyldig att betala inkomstskatt för sin 

näringsverksamhet. Om föreningen bedriver både momspliktig och momsfri verksamhet får 

föreningen bara göra avdrag för den ingående momsen som avser den momspliktiga verksam-
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heten. Om den ingående momsen avser båda verksamheterna ska momsen fördelas. (Thun-

berg, 2006)  

 

För moms gäller olika skattesatser beroende på typ av vara/tjänst. Vid inköp (kostnad för fö-

reningen) bokförs en ingående moms, vilket kan betraktas som en fordran på SKV. Vid för-

säljning (intäkter till föreningen) bokförs en utgående moms, vilket kan betraktas som en 

skuld till SKV. Om den ingående är större än den utgående momsen, det vill säga fordran är 

större än skulden, erhåller föreningen mellanskillnaden. (Thomasson et al, 2004) 

 

En förening som äger en lokal kan medges frivillig skattskyldighet för moms om föreningen 

hyr ut till en hyresgäst som stadigvarande använder lokalen i momspliktig verksamhet. Den 

frivilliga skattskyldigheten innebär att föreningen kan dra av momsen på bygg- och drifts-

kostnader. Hyresgästen får i sin tur avdragsrätt för den ingående momsen på hyreskostnaden. 

Frivillig skattskyldighet för uthyrning av verksamhetslokal gäller enbart för den som fått ett 

beslut från SKV. (SKV 563) 

4.8 Ansvar 

En ideell förening är en juridisk person och därmed följer att medlemmarna som huvudregel 

inte är personligt ansvariga för föreningens förpliktelser. Det är föreningen själv som är an-

svarig för de förbindelser som har ingåtts i föreningens namn av behörig företrädare. Styrel-

sen är skyldig att se till att den juridiska personen, föreningen, uppfyller sina förpliktelser 

enligt lagar och ingångna avtal. (Thunberg, 2006)  

 

Ledamöterna i styrelsen kan dock enligt 12:6 skattebetalningslagen (SBL) bli personligt be-

talningsansvarig om de inte sköter redovisning och betalningen av den ideella föreningens 

skatter och avgifter. Okunskap om vilka skatteregler som gäller för ideella föreningar kan 

innebära att en förening inte fullgör sin skatteplikt på ett korrekt sätt. (Hemström, 2005)  

 

Ett sätt att säkerställa att redovisningen blir korrekt är genom revisorer. En revisors uppgift är 

att kontrollera hur styrelsen sköter sitt förvaltningsuppdrag. I mindre föreningar är revisionen 

ett oavlönat förtroendeuppdrag, vilket kan vara på gott och ont. Det som är bra är att revisio-

nen blir gratis en nackdel är att revisionen kanske inte utförs med tillräcklig kompetens. En-

dast de föreningar som enligt BFL är av den storleken att de är skyldiga att avsluta räkenska-
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perna med en årsredovisning är, enligt 12 § Revisionslagen, skyldiga att ha minst en kvalifice-

rad revisor. Det är därmed endast i de mycket stora föreningarna som det krävs en godkänd 

eller auktoriserad revisor. (Lundén och Lindblad, 2006) 

4.9 Rättsfall 

Nedan redogörs för två rättsfall. Det första rättsfallet visar på att lagar om ideella föreningar 

tolkas subjektivt och gör det svårt för ekonomiansvariga i ideella föreningar att veta hur en 

handling kommer att behandlas skatterättsligt. Det visar även på att det råder informations-

asymmetri mellan beslutsfattarna. Ett förhandsbesked från SRN är inte alltid slutgiltigt. Det 

andra rättsfallet visar hur ekonomin kan vara komplicerad när föreningarna äger ett företag. 

Det ger även exempel på vilka överföringar inom koncernen som kan förekomma och hur de 

behandlas skatterättsligt. 

 

4.9.1 RÅ 2005 ref. 67  

Kravet på att föreningen själv måste bedriva den hävdvunna verksamheten blev undantagen 

vid en bingoallians då det kunde anses vara nödvändigt för föreningarna att använda sig av ett 

externt serviceföretag. Omkring 50 idrottsföreningar gick samman i en bingoallians och ägde 

tillsammans ett aktiebolag som bedrev bingoverksamheten. Verksamheten bedrevs med an-

ställd personal i bolagets lokaler. Bolaget betalade varje månad ett belopp till föreningarna 

motsvarande verksamhetens överskott. Föreningen behandlade bingointäkterna som skattefri 

inkomst, vilket SKV inte godtog.  

 

SKV begärde förhandsbesked (2004) och SRN kom fram till att inkomsten var skattepliktig. 

Det refererades till RÅ 1993 ref. 100, RÅ 1999 ref 50 och RÅ 2000 ref 53 där praxis intagit 

ståndpunkten att skattefrihet för inkomster från hävdvunnen finansieringskälla förutsätter att 

verksamheten helt eller delvis bedrivs av föreningen själv. Bingointäkter räknas i vanliga fall 

som hävdvunnen inkomst men det kräver att föreningen deltar i bingoverksamheten. Bingo-

verksamheten i bolaget anses därför inte ha ett samband med föreningens verksamhet utan 

betraktas som en separat skattepliktig rörelse. 

 

Tre handläggare var skiljaktiga och anförde följande. Föreningarna får inte bingotillstånd på 

grund av deras lösa juridiska konstruktion enligt Lotterilagen. Istället beviljades serviceföre-

tag tillstånd att till förmån för föreningar bedriva bingoverksamhet. Det är enligt de skiljakti-
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gas mening mot denna bakgrund inte fråga om en från föreningarna överflyttad verksamhet. 

Det är fråga om ett, utifrån lotterilagens regler, anvisat sätt för föreningarna att med hjälp av 

ett serviceföretag få del av utfallet från ett bedrivet bingospel. Avtalet mellan föreningarna 

och bolaget ligger till grund för det för bolaget meddelade tillståndet att bedriva bingoverk-

samheten. Därför anses föreningarna genom anlitandet av serviceföretaget vara delaktiga i 

bingoverksamheten. Inkomsten anses komma från hävdvunnen verksamhet och borde därmed 

vara skattefri för föreningarna. 

 

Föreningarna överklagade beslutet till Regeringsrätten. Regeringsrätten anförde att det visser-

ligen i praxis uttalats att föreningen själv ska vara inblandad i driften av verksamheten för att 

inkomster från en hävdvunnen finansieringskälla ska anses skattefri hos föreningen. När det 

gäller bingoalliansen bedrivs verksamheten i former som fastlagts av myndigheter och som 

står under offentlig insyn och kontroll. Hänvisning gjordes även till RÅ 1999 ref. 50 där den 

omständigheten att föreningen tog hjälp av en annan juridisk person och i samverkan genom-

förde verksamheten inte ledde till att skattefriheten gick förlorad.  

 

Regeringsrätten ändrade SRN:s förhandsbesked och förklarade att föreningen inte var skatt-

skyldig för inkomsten. Föreningen blev därmed skattebefriad för hävdvunnen verksamhet, 

trots att föreningen inte själv bedrivit verksamheten. Genom att aktiebolaget fått tillstånd för 

verksamheten kan förfarandet sägas ha godkänts av myndigheterna i ett första steg. Förfaran-

det var tillåtet enligt en lagstiftning som hade till uttryckligt syfte att gynna allmännyttiga 

ideella föreningar och var ingen vanlig affärstransaktion. Det absoluta tvånget att föreningen 

själv ska bedriva verksamheten har luckrats upp genom domen. Intressant är också att både 

SRN, som inte ansåg att skattefrihet förelåg, och Regeringsrätten, som bedömde att skattefri-

het förelåg, hänvisar till RÅ 1999 ref. 50. 

 

4.9.2 Regeringsrättens dom den 31 januari 2007, mål nr 1721-06 

Fallet gäller två oinskränkt skattskyldiga föreningar, A och B som successivt förändrades så 

att de blev identiska. De två föreningarna skulle slås samman för att förenkla strukturen. A 

innehade diverse värdepapper. B hade varit inriktad på att via ett helägt dotterbolag, AB X, 

tillhandahålla service i olika frågor till medlemmarna. AB X har ett underskott. Medlemskap i 

A gav automatiskt medlemskap i B. Ett förhandsbesked ansöktes för att säkerställa de skatte-

mässiga konsekvenserna av sammanslagningen. 



 
 

Skatter och redovisning i ideella föreningar – Lagar och Praxis 
 

 
 

 
36 

 

Alternativ 1, B överlåter vederlagsfritt sina tillgångar (aktier i AB X) till A. 

I 40 kapitlet IL regleras rätten till underskottsavdrag. Överlåtelsen av aktier till A skulle enligt 

SRN medföra att begränsningarna i 40:10 IL skulle inträda, i fråga om de underskott som 

fanns i AB X. Överlåtelsen innebär att A får bestämmande inflytande över AB X vilket inne-

bär att reglerna om begränsning av underskottsavdrag blir tillämpliga. 

 

Vid underprisöverlåtelse är koncernbidragsspärr och beloppsspärr begränsningar som kan 

inträda för ett underskottsföretag. Begränsningarna inträder, enligt 40:10 IL, vid en ägarför-

ändring som innebär att ett företag får det bestämmande inflytandet över ett underskottsföre-

tag. En svensk ideell förening ses som ett företag, enligt 40:3 IL. 

 

Alternativ 2, A överlåter vederlagsfritt sina tillgångar (värdepapper) till B.  

I 23 kapitlet i IL finns regler om undantag från uttagsbeskattning vid vissa former av under-

prisöverlåtelser. Enligt 23:14 2 st IL kan en skattepliktig ideell förening vara förvärvare av en 

underprisöverlåtelse, förutsatt att överlåtaren också är en ideell förening. I det här fallet är 

underprisöverlåtelse inte möjlig och A ska uttagsbeskattas vid vederlagsfri överlåtelse av vär-

depapper. Värdepappernas marknadsvärde översteg omkostnadsbeloppet. Enligt 23:27 IL får 

det inte ha uppkommit ett underskott hos förvärvaren under beskattningsåret före det år då 

överlåtelsen sker. Villkoret i 23:27 IL är inte uppfyllt då B (förvärvaren) äger företag som har 

underskott.  Förening B kan ge koncernbidrag till ett företag med underskott. Det föreligger 

inget hinder mot uttagsbeskattning. 
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5 Intervjuer  

 

 

I det här kapitlet redogörs för föreningarna och intervjuerna. Intervjuer har gjorts med eko-

nomiansvariga och ordföranden i föreningarna för att få en inblick i föreningarna. För att få 

utomståendes syn på ämnet har även intervjuer gjorts med skatterådgivare och en auktorise-

rad revisor.  

 

5.1 Skatterådgivare och revisorer  

Nedan redovisas för det som framkommit under intervjuer med Christer Hultin och Jan 

Schütz, skatterådgivare på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB samt Caroline Ottosson 

Rockler, auktoriserad revisor på Ernst & Young AB. Tankarna är generella för ideella före-

ningar i allmänhet och lägger en grund för de fenomen som beskrivs mer konkret i de olika 

föreningarna, med start i kapitel 5.2. 

 

5.1.1 Koncernbildning 

En ideell förening består av många aktiva medlemmar som har ett stort antal olika intressen. 

Det gör att föreningarna många gånger sysslar med flera olika verksamheter. Ett bolag har, till 

skillnad från en förening, oftast en verksamhet och ett mål och en eller få ägare med person-

ligt intresse i bolaget. Det innebär att det oftast finns en tydligare styrning och att ägarna har 

ett längre perspektiv i ett bolag. I en förening finns det flera företrädare som fort kan skifta. 

(Ottosson Rockler, 2008) 

 

”Det är unikt för varje förening hur de ska göra. Ideella föreningar är så 

olika jämfört med bolag.” (Ottosson Rockler, 2008) 

 

När föreningar äger ett eller flera bolag kan det till exempel handla om att en idrottsförening 

äger ett bolag som sköter sportfältet och området runt omkring eller restaurangen och ser-

veringsverksamheten vid arenan. Många större föreningar har något liknande med ett driftsbo-

lag för den utåtriktade verksamheten men inte för den idrottsliga. (Hultin och Schütz, 2008) 
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5.1.2 Överföringar 

När en allmännyttig ideell förening är moderföretag är det inte fråga om en skatterättslig kon-

cern. Det är därmed inte tillåtet att lämna koncernbidrag för att utjämna resultatet eftersom 

föreningen normalt sett är skattebefriad och bolaget fullt ut skattskyldigt. Bokföringsmässigt 

förs de ihop till en koncern. Om bolaget överlåter en tillgång till en närstående före-

ning/företag där det inte finns koncernbidragsrätt och inte tar marknadsmässigt betalt uttags-

beskattas mottagaren, om det inte finns affärsmässiga skäl varför bolaget ska sälja tillgången 

för billigt. Bolaget måste ha stöd för varför de överför till underpris. För att kunna göra af-

färsmässiga skäl gällande, måste bolaget kunna visa att de hade sålt för samma pris till ett 

utomstående bolag som de inte äger. Det är inte ofta bolag kan ha affärsmässiga skäl för att 

sälja något för billigt till ett närstående företag. Det är i princip omöjligt enligt praxis. Uttags-

beskattning gäller allmänt i skattelagstiftningen, i vilket bolag som helst. Det är inte bara till-

gångar som är uttagsbeskattat, utan också tjänster. Föreningen kan göra ett aktieägartillskott 

till bolaget om det skulle behövas för att få upp likviditeten eller soliditeten i bolaget. Aktie-

ägartillskottet får inte vara öronmärkt för någon speciell utgift för då kan det bli ett skatteplik-

tigt driftsbelopp. Aktieägartillskott kan av SKV ibland ses som en betalning för tillgång eller 

tjänst och bli en skattepliktig intäkt för bolaget. Det kan uppstå situationer då bolagets an-

ställda utför oavlönat arbete i föreningen som sedan ger ett ägartillskott för att täcka under-

skottet i företaget. Problemet här är att SKV kan gå in och säga ifrån om användningen av 

aktieägartillskott sker i för stor utsträckning och mena att det är betalning för utförda tjänster i 

föreningen istället. (Hultin och Schütz, 2008) 

 

Ett annat problem är att kunna bevisa i efterhand var personalen har arbetat, i föreningen eller 

bolaget. I de flesta fall är det bara fakturorna som finns till bevisning. Det är troligtvis enklare 

för föreningen att endast ha personal anställd i en del av koncernen, antingen i den ideella 

föreningen eller i bolaget. (Ottosson Rockler, 2008)  

 

5.1.3 Av hävd eller skattepliktig verksamhet 

Det går bra att en tennisförening har en tennishall och i den säljer lite racketar och bollar, men 

inte om föreningen driver en hel sportaffär nere på stan. Det kan vara omfattningen på verk-

samheten och till vilken krets föreningen vänder sig som avgör om verksamheten ses som 

skattepliktig eller ej. Verksamheten är skattefri om försäljning i första hand sker till medlem-

marna. Om föreningen hyr en särskild lokal och vänder sig till allmänheten, blir verksamheten 

kommersiell. Det kan vara en svår gränsdragning, dels om det betraktas som en skattepliktig 
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verksamhet och dels om det är en övervägande del, som smittar av sig på hela föreningen. 

(Hultin och Schütz, 2008) 

 

När föreningen bedriver både skattepliktig och skattefri verksamhet, kan den skattepliktiga 

delen anses av hävd finansiera det allmännyttiga ändamålet. Om den skattepliktiga verksam-

heten, som inte är hävdvunnen, är mindre än 25 procent av föreningens totala inkomster, för-

blir föreningen allmännyttig – förutsatt att verksamheten bedrivs med ideella arbetsinsatser 

(huvudsaklighetsbedömning). Att dela upp föreningen till två olika förvärvskällor, en skatte-

pliktig och en skattefri, görs om den skattepliktiga verksamheten inte kan anses ha ett inre 

sammanhang med den ideella verksamheten samt att den bedrivs av icke ideella arbetsinsat-

ser. Uppdelning görs med andra ord om verksamheten är kommersiell och den skattepliktiga 

verksamheten ses som en separat förvärvskälla. Föreningen kan också ansöka hos SKV om 

frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av verksamhetslokal. (Hultin och 

Schütz, 2008) 

 

En större ideell förening bör kontinuerligt kontrollera om dess verksamhet är på gränsen till 

att bli skattepliktig och om den skattepliktiga verksamheten är på väg att smitta den skattefria 

verksamhet. Är det gränsfall, är det bättre att lägga den skattepliktiga delen i företag för att 

inte smitta ned den ideella verksamheten. Det är viktigt för alla inblandade att sätta sig in och 

se helheten och ha kontroll, men inte lika viktigt att veta alla detaljer. (Ottosson Rockler, 

2008) 

 

5.1.4 Allt är inte en ideell förening 

Verksamhetsform ska inte väljas utifrån skattemässiga skäl utan av andra anledningar Det är 

dock något snedvridet när det gäller ideella föreningar för de är oftast inte med när det talas 

om neutralitetsprincipen. Det diskuteras mer om det är skattemässigt neutralt att bedriva verk-

samhet som aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma. (Hultin och Schütz, 2008) 

 

”Men jag tror att det är för att man kanske inte ställer ideell förening mot 

aktiebolag, utan det diskuteras mer om det är skattemässigt neutralt mellan 

aktiebolag och handelsbolag eller aktiebolag och enskild firma. Där har det 

i tidigare fall varit underförstått att det ska vara skattemässigt neutralt för 

att man inte ska välja verksamhetsform utifrån skattemässiga skäl utan av 

andra anledningar.” (Hultin och Schütz, 2008) 
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Störst problem är om föreningen bedriver en kommersiell verksamhet. Om föreningen blir 

mer och mer kommersiell, kanske de skrider över gränsen för skattefrihet och borde tas i be-

aktande angående neutralitetsprincipen. Föreningarna borde kanske också tas i beaktande när 

de konkurrerar med företag. (Hultin och Schütz, 2008) 

 

Intresseföreningar, som branschföreningar och liknande, brukar ibland bilda bolag, men av 

andra skäl. Bolag som är med i en branschförening får betala medlemsavgift och den avgiften 

är inte avdragsgill. Medlemsavgifter är aldrig avdragsgilla och det kan vara ganska stora av-

gifter som betalas till branschföreningarna. Det kan bidra till att föreningarna bildar ett dotter-

bolag som kallas för servicebolag som ska ge service till medlemmarna. De kan då ta en stör-

re avgift i servicebolaget och eftersom medlemsföretagen får en motprestation från bolaget 

blir avgiften avdragsgill. Här uppstår också frågan om hur stor del av avgiften som är med-

lemsavgift kontra serviceavgift. (Hultin och Schütz, 2008) 

 

Att bedriva verksamheten i bolag istället för i en ideell förening kan vara på grund av kapital-

anskaffningen till verksamheten. Gällande till exempel golfverksamhet finns det golfbanor 

som drivs i aktiebolagsform och de som bedrivs som en ideell förening. Att till exempel AIK 

väljer att bedriva sin verksamhet i ett aktiebolag kan vara för att få in kapital genom bland 

annat omsättning på aktierna. En annan faktor kan vara att det kanske är svårare att få ideella 

krafter i Stockholm än vad det är i mindre städer. (Hultin och Schütz, 2008) 

 

5.1.5 Redovisning i ideella föreningar 

Bokföringen i en förening med en skattepliktig och en skattefri del, ska ha var sin resultaten-

het men de redovisas i samma resultaträkning. Uppdelning av föreningen i en skattepliktig del 

och en skattefri del är dock troligtvis inte så vanligt. (Ottosson Rockler, 2008) 

 

Kunskapen i ideella föreningar kan vara låg för att de kanske inte har råd eller inte prioriterar 

styrelsens ekonomikunskaper. Det kan även vara så att den vaga lagstiftningen och det faktum 

att ideella föreningar inte har vinstsyfte, gör att även kunniga inte riktigt tar föreningens eko-

nomi på allvar. Det kan också vara högt uppsatta bolagsledare som kommer in i föreningen 

med ett annat tänk än de har i ett bolag. De är vana att ha människor omkring sig som har god 

koll på regelverk men kommer till en tillvaro där tillsatta människor inte är lika insatta. (Hul-

tin och Schütz, 2008) Troligtvis har de större ideella föreningarna större koll och är mer påläs-
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ta än de mindre föreningarna. Men en mindre ideell förening kanske inte har så stor verksam-

het och har då heller inga problem med bokföringen. (Ottosson Rockler, 2008) 

 

En revisor kan skapa mervärde för ideella föreningar eftersom en kontroll av redovisningen 

kan göra det lättare för föreningen att erhålla banklån, ingå avtal eller liknande. Större ideella 

föreningar kan, även om de inte är tvungna att ha en revisor, ändå välja att ha det för att de är 

måna om att det ska bli rätt. Utan revisor kan föreningen få minskat förtroende. Att ha en re-

visor kan ses som en kvalitetssäkring. Om föreningen inte har en revisor är sannolikheten 

större att SKV åker ut och granskar redovisningen. (Hultin och Schütz, 2008) 

 

5.1.6 Funderingar kring gällande regelverk 

En nackdel med dagens lagstiftning är att det är ganska svårt att utröna när det gäller vilken 

verksamhet föreningen får och inte får bedriva. Det uppstår ett knivigt gränsdragningspro-

blem. Får föreningen sälja korv och ordna danstillställningar och liknande? Ibland är före-

ningens verksamhet på gränsen till kommersiell, de åker ut med telefonkataloger, säljer bin-

golotter, planterar skog med mera. Om bolag och föreningar gör något ihop och alla inkoms-

terna går till föreningen måste arbetet till största del ha utförts ideellt av föreningen. Det mås-

te göras en bedömning av hur mycket föreningens medlemmar har bidragit med och hur 

mycket bolagets anställda har bidragit med. På den här punkten är regelsystemet tydligt men 

det kan vara svårt med värderingen och tillämpning av regeln. (Hultin och Schütz, 2008) 

 

Föreningar kan konkurrera med företag. Oftast tar kanske föreningen mycket mindre betalt då 

arbetet utförs ideellt. De betalar dock marknadsmässiga priser för hyra, inköp och utrustning 

med mera. Under hösten 2007 skrevs det mycket i tidningar om att Friskis och Svettis bedrivs 

ideellt trots att de konkurrerar med till exempel S.A.T.S., World Class med flera. Där skulle 

Hultin och Schütz vilja säga att det egentligen inte är någon skattefråga utan det SKV ska ta 

ställning till är om den kommersiella delen ska betraktas som en separat förvärvskälla och 

beskattas. Det är grundfrågan och det är SKV som konkurrenterna bör försöka påverka. (Hul-

tin och Schütz, 2008) 

 

Ett problem med att skattelagstiftningen för ideella föreningar består till stor del av värdering 

är att det kan bli olika svar lite utifrån fall till fall och på olika platser av landet. Det finns 

gånger då handläggare på SKV har dömt olika i samma ärende. Det är dock inte bara före-
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ningar, utan företag som kan råka ut för olika bedömningar i olika instanser. (Hultin och 

Schütz, 2008) 

 

”Ja, det finns ju sådana här flagranta fall, att två rotlar i samma länsrätt 

har dömt olika i samma typ av ärende. Och delägare som haft exakt samma 

situation, har blivit behandlade på olika sätt i samma länsrätt. För att inte 

tala om olika länsrätter och kammarrätter också, så det är inte bara skatte-

verket.” (Hultin och Schütz, 2008) 

 

SKV har gjort en sammanslagning, från tidigare regionsuppdelningar, för att få en mer likvär-

dig bedömning (Ottosson Rockler, 2008). Ottosson Rockler (2008) anser att föreningarna 

måste vara beredda på att det hela tiden går åt olika håll när det gäller praxis och bedömning-

en är beroende av till vem, var i landet och när frågan ställs. Det är ett faktum att det åtmin-

stone har varit på det viset. Det är samtidigt ett problem för SKV eftersom de inte heller har 

någon lagstiftning att luta sina beslut mot, utan de måste också gå efter tidigare rättsfall. (Ot-

tosson Rockler, 2008) 

5.2 Allmänt om föreningarna 

Samtliga undersökta föreningar är allmännyttiga och uppfyller de fyra krav som ställs för att 

betraktas som inskränkt skattskyldiga. De upprättar en redovisning som överensstämmer med 

ett företags redovisning. Redovisningen behövs för att kunna se vilka som är de stora intäkts 

och kostnadsposterna. För en allmännyttig ideell förening är den största intäkten oftast med-

lemsavgifter eller bidrag. Det är därför av stor vikt att föreningen har en bokföring. Förening-

en kan då redovisa för medlemmar och bidragsgivare hur deras pengar har använts. Medlem-

marna kan då avgöra om de tycker att styrelsen har fullgjort sitt uppdrag och om de vill fort-

sätta att vara medlemmar i föreningen och bidragsgivare om de fortfarande vill stödja före-

ningen. Nedan följer det som framkommit under intervjuer med representanter från de utvalda 

föreningarna. 

5.3 Linköpings Hockey Club (LHC) 

Nedan framförs en del av den information som förmedlades under en intervju med Mike Hel-

ber, klubbchef för LHC. Intervjun ägde rum i Helbers kontor i föreningens lokaler i Stångeb-

rohallen. 
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LHC bildades 1976 och föreningens verksamhet består av ishockey för ungdomar och för 

seniorelit. Klubbens herrlag placerade sig som näst bäst i Sverige säsongen 2007/2008. Även 

andra delar av föreningen, såsom damlaget och juniorlaget har haft goda sportsliga resultat. 

Föreningen har cirka 2330 medlemmar, en årlig omsättning på cirka 120 miljoner kronor och 

tillgångar på omkring 30 miljoner kronor. För att driva verksamheten har LHC 75 anställda 

(exklusive spelare) som arbetar 50 procent eller mer. 

 

5.3.1 Organisationsstruktur och värdeflöden 

LHC bedriver sin verksamhet som en ideell förening och de äger två dotterbolag. Det ena är 

LHC Ispalatset AB (Ispalatset) som bedriver driften av ishallarna på Stångebrofältet och även 

intilliggande fotbollsplaner (anläggningarna ägs av Linköpings kommun). LHC äger inga sto-

ra tillgångar, utan de begränsas till jumbotronen, lite möbler med mera. Det andra dotterbola-

get heter LHC Event AB (eventbolaget) och bedriver restaurang- och konferensverksamhet. 

Intäkterna som uppstår fördelas genom upphandlade avtal mellan företagen och kommunen. 

På matchdagar får föreningen inkomsterna från verksamheterna i lokalerna, medan det på 

andra dagar är dotterbolagen som får intäkterna. Ytterligare en intressent, Arenabolaget (ett 

utomstående eventbolag), tilldelas intäkterna under större händelser såsom Melodifestivalen 

och liknande. 

 

Rättigheterna till namnet på Cloetta center och loger i hallen ägs av Ispalatset. Det innebär att 

det blir moms på de intäkterna, och den är i sin tur avdragsgill i företagen som köper reklam-

platserna/logeplatserna. Ett uppdelningsproblem uppstår i och med att restaurangverksamhe-

ten säljer mat och biljett till matcherna tillsammans. Då krävs det att intäkterna delas mellan 

intressenterna på ett korrekt sätt. En annan typ av transaktioner mellan de olika juridiska per-

sonerna i koncernen är reklamintäkter som kommer in genom Ispalatset och som sedan går till 

moderföreningen. Personalen i koncernen är anställda i den ekonomiska enhet som de har sin 

huvuddel av sysselsättningen. Det innebär att kostnaderna för lönerna tas i de olika enheterna 

för respektive person i den utsträckning som de arbetar för just den enheten det gäller. Det är 

dock ofta svårt att ange exakt hur mycket av lönen som ska komma från ett bolag men LHC 

gör uppskattningar som ska motsvara verkligheten så mycket som möjligt. 
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Figur 5.3.1 Organisationsstruktur och vanliga transaktioner hos LHC 

 
 
5.3.2 Orsaken till olika verksamhetsformer 

LHC har ökat sin omsättning med i genomsnitt 1,25 miljoner kronor per månad de senaste 6 

åren och den snabba utvecklingen har gjort att det uppstått problem med föreningslagstift-

ningen. 

 

”Föreningslagstiftningen har aldrig varit tänkt för att man ska göra så 

många transaktioner som det görs idag i föreningen. Därför har vi startat 

bolag för att hålla det mycket renare och det är mycket lättare att kunna re-

dovisa.” (Helber, 2008) 

 

 Det är i mångt och mycket därför LHC har skapat bolag, i och med att reglerna för bolag är 

mera tydliga och utvecklade. Det är alltså för att kunna hålla den ekonomiska sidan ren och 

fin, samt att de anser att det blir enklare att redovisa. 

 

Helber ställer sig lite tveksam till hur självklart det är att, ur alla synvinklar, se LHC:s verk-

samhet som allmännyttig. I alla fall när det handlar om a-laget som har avlönade spelare och 
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där verksamheten i många fall fungerar på ett företagsliknande sätt. Dock är det många som 

får glädje av a-laget utanför föreningen. Att de inte har gått över till företagsform beror bland 

annat på att de skulle gå miste om idrottspensionen och att den momsfördel som skulle upp-

stå, inte uppväger det. I IL:s regler om avdrag för pensionssparande för allmännyttiga ideella 

föreningar finns inget avdragstak som det gör för företag. Det här är en stor fördel och många 

idrottsutövare väljer att lägga en stor andel av sin ersättning från föreningen som idrottspen-

sion istället för lön. Pensionen kan börja betalas ut direkt när idrottskarriären avslutats och 

inte först vid 55 års ålder. Diskussioner har dock förts om att gå från ideell förening till bolag 

men LHC vill vänta med övergången och önskar se hur det kommer att fungera i de andra 

föreningarna i ishockeyns elitserie som tänker gå över till bolagsform. 

 

5.3.3 Redovisning och åsikter 

Att LHC gör en årsredovisning beror inte särskilt mycket på föreningens medlemmar. Med-

lemmarna vill endast se att föreningen gör ett positivt resultat och är mer intresserade av hur 

verksamheten ska bedrivas. 

 

”Det är väldigt viktigt att se att ekonomin har gått ihop och allting sådant 

men medlemmarna är mer intresserade av hockey. /…/ Det är hockeymänni-

skor. De vill höra om sporten och vilka nyförvärv vi ska göra och hur vi ska 

satsa.” (Helber, 2008) 

 

Årsredovisningen görs framför allt för att bygga upp en trovärdighet. LHC:s personal som 

sysslar med ekonomifrågor har relevant ekonomisk utbildning och de har ofta kontakt med 

skattverket, revisorer, andra föreningar inom sporten och dylikt. Föreningen är öppen med sin 

ekonomi och har dessutom blivit granskade av SKV tre gånger de senaste fem åren. 

 

Att LHC har blivit en så stor verksamhet innebär bland annat problem med att ha en buffert 

inför eventuella svårigheter i framtiden. Enligt gällande rätt får en förening lägga undan ett 

överskott under en kortare tid, för att sedan använda det till ett särskilt ändamål. Problem upp-

står således i och med att gällande rätt, i och med sin kortsiktighet när det gäller hur pengar 

ska användas, hindrar föreningarna från att skapa en buffert för den löpande verksamheten.  

 

Ett annat problem de upplever är att SKV:s representanter, eller andra som sysslar med skatte-

frågor, kan ge något tvetydiga besked och inte gärna skriver ner något på papper. Ett nyligen 
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diskuterat problem som uppstått för föreningskoncernen är momssatsen för loger. Den har 

tidigare sagts vara 6 procent men har ökat till 25 procent på grund av en ny tolkning av SKV:s 

tjänstemän. 

 

”Vi måste fatta ett beslut om en spelare om en månad. Vi har inte tre år” 

(Helber, 2008) 

 

Att få svar på frågor gällande skatt går i de allra flesta fall bra. Dock upplever LHC problem 

med att SKV tar alldeles för lång tid på sig för att kunna ge ett beslut när deras verksamhet 

kräver snabba beslut. 

5.4 HV71 

Nedan följer en sammanställning av vad som sades under en intervju med Marita Jansson, 

ekonomichef i föreningen. Intervjun ägde rum i Janssons kontor i föreningens lokaler belägna 

i Kinnarps Arena. 

 

HV71 bildades 1971 som en sammanslagning av Husqvarna IF:s hockeysektion och Vätter-

stads IF. Verksamheten består av ungdomshockey och seniorelit där föreningens herrlag blev 

svenska mästare säsongen 2007/2008. Föreningen har cirka 1700 medlemmar och en netto-

omsättning på cirka 130 miljoner kronor per år. HV71 har tillgångar på runt knappt 115 mil-

joner kronor och har runt 35 heltidsanställda (exklusive spelare) som sköter driften av verk-

samheten. 

 

5.4.1 Organisationsstruktur och värdeflöden 

Moderföreningen HV71 innehåller all idrottsverksamhet. Föreningens intäkter kommer främst 

från entréavgifter, reklam, souvenirer, loger, bidrag till ungdomsverksamheten samt försälj-

ning i kiosker i samband med matcher. HV71 har ett helägt dotterbolag vid namn HV71 Elit 

AB. Dotterbolaget innehåller inte någon verksamhet utan innehåller enbart ägandet av ytterli-

gare ett dotterbolag, HV71 Fastighets AB (fastighetsbolaget). Det dotterbolaget äger koncer-

nens största tillgång, Kinnarps Arena, och sköter driften av den. De hyr ut arenan eller en del 

av den för olika arrangemang, såsom konferenser och dylikt. Fastighetsbolaget hyr även ut 

arenan till moderföreningen som måste betala för att få vistas i lokalerna. Dessutom får fas-

tighetsbolaget ett bidrag från kommunen för driften och intäkter vid försäljning i restaurang-

en. Kioskverksamheten ligger dock i moderföreningen, eftersom det är en finansieringskälla 
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enligt hävd. Den största kostnaden för koncernen är löner till anställda som uppgår till 60 pro-

cent av koncernens totala kostnader. All personal är anställd av moderföreningen förutom 

vaktmästare och de som arbetar i restaurang och barer - de är anställda av fastighetsbolaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.4.1 Organisationsstruktur och vanliga transaktioner hos HV71 

 

5.4.2 Orsaken till olika verksamhetsformer 

Det tomma dotterbolaget, HV71 Elit AB, bildades när föreningen byggde Kinnarps Arena för 

att förbereda en eventuell bolagisering av elitverksamheten. Tankarna kring om elitverksam-

heten ska vara i ett företag eller ej har pendlat fram och tillbaka under åren och i dagsläget 

finns inga tankar på att göra någon bolagisering. Jansson upplever att det fortfarande är en 

stor skillnad mellan att arbeta för föreningen och att arbeta för ett företag. Dock följer före-

ningen, i stor utsträckning, samma regler som gäller för företag. Att HV71 valt att ha fastighe-

ten och driften av den i ett bolag är på grund av momsreglerna. Fastighetsbolaget kan dra av 

all ingående moms och sedan hyra ut lokalerna med den låga momsskattesatsen 6 procent.  

 
5.4.3 Redovisning och åsikter 

HV71 gör årligen en koncernredovisning. Det är framför allt de största sponsorerna och ban-

ken som är intresserade av den. Medlemmarna är inte särskilt intresserade av ekonomin utan 

det sportsliga tar gärna överhanden. Redovisningen och budgeten är däremot mycket viktig 

för dem som dagligen arbetar i verksamheten och koncernen har månatliga uppföljningar av 

budgeten. Jansson, som har huvudansvaret för koncernens ekonomi, har ekonomutbildning 

och har arbetat i 18 år för HV71. 
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”Jag har fått vara med om så mycket. Jag började här för 18 år sedan. Då 

HV71 var en liten ideell förening och idag är vi som ett stort företag.” 

(Jansson, 2008) 

 

Koncernen har en auktoriserad revisor som kontrollerar redovisningen. Föreningen har dess-

utom, liksom LHC, blivit reviderade av SKV några gånger de senaste åren. 

 

Det uppstår kontinuerligt nya problem med lagstiftningen på olika sätt i den dagliga verksam-

heten för HV71. Framför allt gäller det frågor som rör huruvida spelarna är artister eller ej. 

Det gäller också momsfrågor vid inköp med mera. 

 

Något som Jansson anser borde ses över är pensionsavsättningar, då det skulle vara bra om 

det var lite enklare regler. När det uppstår problem använder sig HV71 av SKV och revisorer. 

HV71 har ibland problem med sin kontakt med SKV när det gäller att få klara besked. När det 

uppstår en tveksamhet försöker respondenten leta fram svaret själv. Hon tar också hjälp av 

andra föreningar i ishockeyns elitserie, eftersom de träffas och hjälps åt med de ekonomiska 

frågorna. Jansson tror att det skulle bli bättre om representanterna från SKV som gör revide-

ringen av föreningarna kom från samma kontor eller att det hela tiden var samma tjänstemän 

som kontrollera för att på det viset få mer konsekvens i beslut som tas. 

 

Ett annat problem som uppstår i den dagliga verksamheten är att det kan bli tveksamt om en 

transaktion ska vara i den skattepliktiga eller den icke skattepliktiga verksamheten. Det är 

viktigt att ordentligt hålla isär den skattepliktiga och den icke skattepliktiga verksamheten i 

föreningen för att inte smitta ned den skattefria delen. När det gäller att driva föreningen som 

just ideell förening kontra bolag, anser Jansson att det är några saker som bör klaras upp innan 

ett sådant skifte sker. Dock tror hon samtidigt att det är den vägen HV71 kommer att gå i 

framtiden eftersom det ideella engagemanget minskar. Att det skulle kunna finnas differentie-

rade regler och krav för olika kategorier av föreningar ansar Jansson vara en god idé, men hon 

ser en stor problematik i hur kategorisering skulle ske i sådana fall. En stor nackdel som upp-

står om ideella föreningar blir momspliktiga är de ökade biljettpriserna. 
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5.5 KFUM Linköping 

Nedan beskrivs det som respondenten Mats Löfgren, ordförande i föreningen, sade under en 

intervju i en hamburgerrestaurangs personalrum. 

 

KFUM (Kristliga Föreningen av Unga Män) Linköping bildades 1889 och föreningens ända-

mål är att verka för kvalitativ och mångfaldig fritidssysselsättning som är öppen för alla och 

att vara en mötesplats för människor inom olika intressegrupper, kön, åldrar och nationalite-

ter. Föreningen har cirka 1500 medlemmar och omsätter mellan 3 och 4 miljoner kronor per 

år. KFUM Linköping har tillgångar på omkring 3 miljoner kronor och har 11 anställda som 

sysslar med olika funktioner inom verksamheten. 

 

5.5.1 Organisationsstruktur och värdeflöden 

KFUK-KFUM Sverige är organiserad i underavdelningar och där ligger KFUM Linköping 

(KFUM) som sedan i sin tur har olika sektioner under sig. Varje sektion har egna stadgar, 

årsmöte, budget och styrelse. Det är något som inte är så vanligt i andra föreningar. 

 

”… KFUM är lite annorlunda än andra ideella föreningar, så ha det med 

er.” (Löfgren, 2008) 

 

Varje sektion sköter med andra ord sin egen ekonomi och de är relativt fristående från huvud-

organisationen. KFUM äger ett dotterbolag, Föreningssupport, som hyr lokaler i form av id-

rottshallar, omklädningsrum, kontor mm. Företaget hyr i sedan dem till externa parter och till 

föreningen samt sköter inköp av inventarier till lokalerna. 

 

Föreningssupports tillgångar består framför allt av kursgården medan föreningens tillgångar 

finns i ett bundet kapital i form av aktier och fonder. Det sker inga överföringar av tillgångar 

mellan föreningen och bolaget. Under en period överförde föreningen pengar till bolaget, men 

tanken är att pengarna ska betalas tillbaka och bolaget har med andra ord en temporär skuld 

till föreningen.  

 

Huvudföreningen finansieras genom medlemsavgifter. Därefter tar varje sektion in en avgift i 

form av till exempel tränings- eller licensavgifter. Föreningens fritidsgårdsverksamhet är dock 

helt avgiftsfri och har därmed ingen medlemsavgift. KFUM får även intäkter i form av statli-
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Kursgård 

ga och kommunala bidrag för ungdomsverksamheten. Hyra för lokaler och löner är de största 

kostnaderna som föreningen har. De betalar fastighetsskatt för kursgården Rengen, men ingen 

rörelseskatt eller moms. De vinster som skapas går direkt in i verksamheten igen. Verksamhe-

ten måste hela tiden utvecklas. Det utförs även olika underhåll på fastigheten som hyrs. Kurs-

gården Rengen bedrivs med egen balans och resultaträkning och där går pengarna till under-

håll. 

 

All personal är anställda av föreningen och nyttjar någon sektion eller bolaget en anställds 

tjänster faktureras det till berörd part. KFUM anser att det finns fördelar med att ha anställda i 

den ideella verksamheten för att det är billigare. De anställda arbetar bland annat med kansli-

uppgifter, administration, vaktmästeri men även andra slags konsulter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.5.1 Organisationsstruktur och vanliga transaktioner hos KFUM Linköping 

 
5.5.2 Orsaken till olika verksamhetsformer 

Enbart föreningslivet klarar inte av att ta alla kostnader i den idrottshall som dotterföretaget 

hyr. För att det skulle fungera på det viset skulle hallen behöva hyras ut från klockan åtta på 

morgonen till klockan elva på kvällen, minst 36 veckor om året. För att klara av driften är 

lokalen tillgänglig för andra intressenter som vill hyra halltid. Just därför har KFUM bildat 

Föreningssupport, som ägs till 100 procent av föreningen. 
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Om vi bara hyr ut hallen till vår egen verksamhet skulle vi kunna vara en 

ideell förening, men nu hyr vi även ut den mot externa hyresgäster. Vi vill 

ha skolan som hyresgäst på dagarna för det är problem att hyra ut en hall 

på dagarna, och då är det ju ypperligt om vi har en skola som utnyttjar den 

för sin gymnastik och liknande. Annars är det konkurs direkt. (Löfgren, 

2008) 

 

Hantering av uthyrning och moms anses av KFUM vara enklare att sköta i ett bolag än i före-

ningen. Även inköp och liknande, framför allt vid stora inköp, tas i bolaget och de kan då 

matcha den utgående och ingående momsen. På det viset kan föreningen, genom bolaget, göra 

en viss vinst i momshänseende, samtidigt som de har tillgång till en lokal där föreningen kan 

vara högt upp på prioritetslistan när halltider bokas och delas ut. Det är dock viktigt att alla 

inköpta varor används av flera i verksamheten för att det ska kunnas tas i företaget och det 

ingår då i hyreskostnaden för att nyttja lokalen. I övrigt får varje sektion ta sin egen kostnad.  

 

5.5.3 Redovisning och åsikter 

KFUM upprättar en årsredovisning enligt stadgarna och föreningen har även en auktoriserad 

revisor, för de anser att det är det värt för att få full insyn i ekonomin. 

 

”Vi har valt att… köpa tjänster från en auktoriserad revisor istället. Den 

betalar huvudavdelningen åt alla sektioner. Det är inte gratis. Det kostar ju 

någon tusenlapp att bara ringa och säga hej tjena. Men det tycker jag det är 

värt.” (Löfgren, 2008) 

 

 Det är en trygghet för alla som är delaktiga i föreningen att ha en extern kontroll av räken-

skaperna. Vid årsbokslut görs det en koncernredovisning för hela föreningen och bolaget vid 

sidan av. Det finns en ekonomiansvarig i styrelsen som har ett utskott. Utskottet finns efter-

som en ensam person inte har möjlighet att ha kontroll på allt såsom anställda, löner, skatter, 

moms med mera. Inför varje styrelsemöte måste det finnas en rättvisande bokföring för att 

kunna ta beslut som står utanför den löpande verksamheten. En annan viktig sak är möjlighe-

ten att agera snabbt innan det har gått för långt i fel riktning. I ekonomiutskottet sitter det fyra 

personer som har mycket erfarenhet inom området. De är bland annat en projektledare och en 

auktoriserad revisor som har lång erfarenhet ifrån näringslivet. Utskottet är till hjälp och stöd 

för alla sektioner när det kommer till ekonomifrågor. De kan ta fram budget, underlag till be-
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slut, följa upp, analysera och så vidare. Arbetet som ekonomiutskottet lägger ner görs dock 

helt på ideell basis. Det ställs höga krav på de redovisningsansvariga i föreningen och det 

finns ekonomiutbildningar för alla sektionesmedlemmar inom bokföring, hur de sköter betal-

ningar, hur avtal sluts och så vidare. De ser inga problem med redovisningen av skatt då en-

bart företaget är skattskyldigt. Går någon av sektionerna i konkurs, ligger ansvaret på huvud-

styrelsen, men om någon i sektionsstyrelsen har gjort något olagligt får de stå för det själva. 

På grund av det förstnämnda har huvudföreningen allt bokförings- och administrativt ansvar 

till sektionerna. För att kunna ha kontroll på det har föreningen en avlönad personal som skö-

ter den löpande bokföringen. 

 

Allt som omsätts går till det allmännyttiga ändamålet, men det måste samtidigt kunna finnas 

en buffert ifall att det sker oväntade saker. Föreningen omsätter nämligen cirka 3-4 miljoner 

och bolaget står för en liknande summa varje år.  

 

Att ideella föreningar omfattas av samma redovisningsregler som företag är bra och helt ok 

för större ideella föreningar, men inte för de mindre. Det finns inte alltid den kunskap, resur-

ser och pengar i de mindre föreningarna som behövs. Löfgren anser att för att kunna bedriva 

en elitverksamhet i en ideell förening krävs det två saker förutom sportslig framgång; en or-

ganisation som klarar av det och att ekonomin står pall för de påfrestningar som en elitverk-

samhet innebär. Men blir det för stora pengar i elitverksamheten ska den inte drivas i en ideell 

verksamhet för det har slagit så många gånger på föreningens allmännyttiga mål så som till 

exempel ungdomsverksamheten.  

5.6 Linköpings Flygklubb (LFK) 

Nedan samlas den information som förmedlades under en intervju med Sture Bjelkåker, le-

damot och flygchef i LFK. Intervjun tog plats i föreningens lokaler.  

 

LFK bildades 1933 och föreningens ändamål är att verka för privatflygets utveckling och po-

pularisering. Verksamheten består av flygsport och uthyrning av flygplan till medlemmar för 

självkostnadspris. De erbjuder även flygutbildning för både erfarna och nya piloter. Förening-

en har cirka 350 medlemmar och omsätter cirka 4 miljoner kronor per år. LFK har tillgångar 

på omkring 3 miljoner kronor och har 5 anställda personer med olika sysslor inom förening-

ens verksamhet. 
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5.6.1 Organisationsstruktur och värdeflöden 

LFK äger en ekonomisk förening, Östgötaflyg. Moderföreningen och Östgötaflyg använder 

samma flygplan och piloter. Koncernen äger nio plan totalt, varav föreningen äger sju och 

företaget de resterande två. Anledningen till vem som köper planen är mest en praktisk fråga. 

Det beror på vem de köper flygplanen av och momseffekterna. Olika tillfällena har avgjort om 

företaget eller föreningen gjort inköpet. Dessutom är verksamheten större i föreningen. Luft-

fartsstyrelsen säger att företaget ska äga minst ett plan. SKV har sagt till att planen i förening-

en ska skiljas från de i företaget och interna avtal ska upprättas. LFK äger en byggnad men 

inte marken. Föreningen betalar därmed ingen fastighetsskatt. Östgötaflyg äger dock och be-

talar fastighetsskatt för en hangar. 

 

Föreningen finansieras främst av medlemsavgifter och intäkter från flygplansuthyrning. 

LFK:s största kostnader är drift av flygplanen, vilket inkluderar kostnader för bränsle, tekniskt 

underhåll samt personal. Föreningen erhåller inga statliga eller kommunala bidrag då de inte 

bedriver någon ungdomsverksamhet och de har inte heller några bidragsgivare eller sponso-

rer. Föreningen bedriver inte någon skattepliktig näringsverksamhet. Företagets verksamhet är 

däremot skattepliktig och består av bland annat rundflyg, paketflyg, taxiflyg, fotoflyg, re-

klamflyg, viltinventering och inspektionsflyg. 

 

När företaget hyr plan av föreningen använder de sig av internpriser. Priset blir exklusive 

moms då föreningen är momsbefriad och företaget gör därmed inget momsavdrag. Uthyrning 

av plan till företaget ses som en hävdvunnen finansieringskälla. Då föreningen hyr plan av 

företaget måste föreningen betala moms. Det blir en kostnad för föreningen. Bjelkåker säger 

att olika flygplan är lämpliga för olika saker och därför får föreningen ta den momskostnaden.  

 

Föreningens anställda arbetar som flyglärare, tekniker eller med administrativa uppgifter på 

kontoret samt bokföring. Östgötaflyg har dock inga anställda. Personalen är anställda av före-

ningen men arbetar både i föreningen och i Östgötaflyg. Företaget köper ibland tjänster av 

föreningen och försäljning av tjänster till Östgötaflyg ses som en hävdvunnen finansierings-

källa. 
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Figur 5.6.1 Organisationsstruktur och vanliga transaktioner hos LFK 

 

5.6.2 Orsaken till olika verksamhetsformer 

En del verksamhet måste enligt luftfartsverkslagen bedrivas som ett företag. Att en del av 

verksamheten bedrivs som företag beror därmed inte på att föreningen tagit ett eget initiativ 

utan helt enkelt att lagen kräver det. Att företaget köper en del av flygplanen är att det ger 

momsfördelar. 

 

5.6.3 Redovisning och åsikter 

LFK gör omkring 4 000 transaktioner per år. Föreningens kanslist som sköter den löpande 

bokföringen saknar ekonomisk utbildning. Det gör även personen som upprättar bokslutet. 

Föreningen tillhandahåller inga internutbildningar i ekonomi utan utnyttjar de kunskaper som 

föreningens medlemmar besitter. Bjelkåker säger att han förutsätter att en person inte tar sig 

an uppgiften som kassör om personen inte förstår sig på ekonomi och bokföring. Föreningen 

är inte enligt lag skyldig att avsluta räkenskaperna med en årsredovisning men de upprättar ett 

ordentligt bokslut. Föreningens revisorer är lekmannarevisorer och att köpa in ekonomiska 

tjänster skulle vara för kostsamt för föreningen. 
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5.7 Landeryds Golfklubb (LGK) 

Nedan sammanställs vad som framkommit under en intervju med Björn Gustafsson, klubbdi-

rektör i LGK. En intervju som tog plats på en restaurang i centrala Linköping. 

 

LGK bildades 1998 och föreningens ändamål är att verka för golfens utveckling och populari-

sering. Föreningen har ungefär 2700 medlemmar och omsätter årligen runt 15 miljoner kro-

nor. LGK har tillgångar värderade till runt 25 miljoner kronor och har 20 anställda som har 

olika funktioner inom föreningens verksamhet. 

 

5.7.1 Organisationsstruktur och värdeflöden 

Föreningen äger en golfbana som är värd flera miljoner. Föreningen äger dessutom ett dotter-

bolag vid namn Landeryds Golf AB (LGAB), som har hand om driften av föreningens an-

läggning. Dotterbolaget äger dessutom ytterligare ett företag som heter Stora Rengen Golf AB 

(Rengen). Det sistnämnda företaget äger en herrgård, 90 hektar mark, ett antal övernattnings-

lokaler, ett radhus samt en golfbana som är värderad till omkring 20 miljoner kronor. Efter-

som Rengen nyligen tillkommit i koncernen innehåller inte nedanstående information något 

om förhållandet mellan Rengen och den övriga koncernen.  

 

Den ideella föreningen är uppdelad i två olika förvärvskällor. Den skattepliktiga delen äger 

golfbanan som i skattehänseende är en fastighet. Föreningen har till SKV ansökt om frivillig 

skattskyldighet för uthyrning av verksamhetslokal (golfbanan). Det enda föreningen har i den 

kommersiella delen är att äga golfbanan som hyrs ut till LGAB. Golfbanan räknas skatterätts-

ligt som en markanläggning. Föreningen får göra 5 procent avskrivning på den markanlägg-

ningen varje år och då blir det inte stort överskott. Hyresintäkten blir skatte- och momspliktig 

för den ideella föreningen. Den frivilliga skattskyldigheten innebär att föreningen redovisar 

utgående moms på hyran samt har avdragsrätt för ingående moms på kostnader som hör till 

den uthyrda lokalen. För LGAB som hyr av föreningen blir fördelen den att de får avdragsrätt 

för den ingående momsen de betalar på hyresavgiften. Föreningens inkomster för den skatte-

fria och skattepliktiga verksamheten är omkring 50/50.  

  

De största intäkterna i föreningen är medlemsavgiften och banuthyrningen. Som golfspelare i 

LGK betalar du 600 kronor i medlemsavgift till klubben. Sedan tillkommer avgifter för att 

spela på banan, slå bollar på driving-rangen eller för golflektioner. De avgifterna betalas till 
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bolaget. För bolaget blir det 6 procent moms på de intäkterna. Koncernen får statliga och 

kommunala bidrag för att de driver en idrottsanläggning. De måste då redovisa hektar, antal 

toaletter, medlemmar, juniorer osv. Det är en anläggning som drivs i ideell verksamhet. Den 

allmännyttiga verksamheten är ungdomsverksamheten, den interna tävlingsverksamheten 

samt elitverksamheten. Föreningen betalar avgifter för reklam och allting som kommer på en 

golfklubb normalt sett. Medlemsavgiften som föreningen får in är en skatte- och momsbefriad 

intäkt.  

 

När det gäller personal är de flesta anställda av LGAB då det är där driften av banan sköts. 

Bolaget har framför allt banpersonal som åker runt och underhåller banan. Det finns dessutom 

en klubbdirektör och en kanslist. Om den administrativa personalen arbetar för den ideella 

verksamheten får föreningen betala för att de hyr personal. Föreningen köper en tjänst av 

LGAB och på den är det 25 procent moms, som blir en ökad kostnad för föreningen. Hur ar-

bete sker i de olika juridiska personerna måste hållas isär och kunna redovisas. 

 

”Varje årsslut är det mycket motfakturor hit och dit och det där gör vi en-

bart för att följa lagen till punkt och pricka.” (Gustafsson, 2008) 

 
Det är ibland problem med värdering av den tid ska debiteras på föreningen. Föreningen mås-

te betala en marknadsmässig avgift för återhyrningen av personalen som sker. Ett exempel på 

det men tvärt om är Gustafsson som är anställd av föreningen men som även är VD i dotter-

bolaget. När Gustafsson gör ett arbete i LGAB görs en intern fakturering. 
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Figur 5.7.1 Organisationsstruktur och vanliga transaktioner hos LGK 

 
5.7.2 Orsaken till olika verksamhetsformer 

Anledningen till att föreningen har valt att ha driften av banan i ett företag är framför allt på 

grund av momsfördelar. På hyreskostnaden gör bolaget ett momsavdrag med 25 procent. Bo-

laget får göra momsavdrag på alla kostnader som hör till banan. Därmed läggs de kostnaderna 

i LGAB, till exempel underhåll av banan, inköp av sand och gräsfrön. Fördelen med det här är 

att när det gäller idrottslig verksamhet är momssatsen 6 procent. Det innebär att bolaget har 

avdragsrätt med 25 procent moms och när bolaget sedan säljer sina tjänster, alltså golfverk-

samhet, är det bara 6 procent moms på de intäkterna. LGAB tjänar skillnaden mellan de 6 

procent de får på sina intäkter och 25 procent de har avdragsrätt för på kostnaderna. Hyran 

betalas till den kommersiella delen av föreningen som betalar moms till staten medan bolaget 

gör momsavdrag. Koncernen skulle förlora omkring 1-1,5 miljoner på de varor och tjänster de 

köper om de inte skulle ha rätt till momsavdrag. Bara maskinerna kostar omkring 1 miljon 

kronor per år. Om maskinerna skulle köpas in i föreningen innebär det att 250 000 kronor inte 

går att dra av.  

 

5.7.3 Redovisning och åsikter 

Föreningen har en utbildad ekonom som arbetar med den löpande bokföringen. Föreningen är 

skyldig att upprätta en årsredovisning enligt lag, då koncernen är av den storleken. Koncern-

redovisningen görs av en revisor då det är för komplicerat får deras ekonom att göra det. 
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”Du måste ju ha någon som hjälper dig. Själv klarar man ju inte sånt där.” 

(Gustafsson, 2008) 

 

De har en lekmannarevisor som granskar föreningens räkenskaper och en auktoriserad revisor 

som godkänner och granskar ekonomin. Föreningen anlitar en kvalificerad revisor för att de 

ser det som ett kvalitetsbevis. Det är även en säkerhet för dem som arbetar i organisationen.  

 

Ett problem som uppstår för LGK är att det är svårt för en förening att prissätta hyran efter-

som det inte finns någon allmän hyresnivå för en golfbana. Det uppstår också en del gräns-

dragnings- och värderingsproblem. Den skattefria medlemsavgiften som betalas in i den ideel-

la föreningen ses som en avgift för passiva medlemmar. Som passiv medlem betalar du 600 

kronor men då får du inte spela på banan. I det här fallet kändes det lätt att dela upp det efter-

som de haft en fördelning inom föreningen som motsvarar fördelningen av kostnaderna i de 

olika delarna i den nuvarande koncernen. Det kan vara svårare i andra föreningarna med deras 

medlemsavgifter. Föreningen måste hyra ut hela banan till LGAB och när föreningen ska 

disponera banan för sin ungdoms- eller tävlingsverksamhet, måste föreningen hyra tillbaka 

banan. Bolaget får därmed en intäkt från återuthyrningen och på den är det moms. Ett mark-

nadsvärde på vad det kan kosta får tas fram, vilket kan vara svårt i och med att det inte finns 

något marknadsvärde som är enkelt att läsa av. 

 

LGK upplever att det kan vara svårt med reglerna i och med att enskilda tjänstemän på SKV 

kan tycka till själva om varje mål. Det är inte bra att det är en linje som representeras av en 

person. Ärendet kan bli godkänt av en handläggare och sedan underkänt av en annan. LGK 

anser att lagen i icke-juristers och även den kunniges ögon, är svår att förstå. Ett exempel på 

det är ett skattemål som föreningen drivit angående moms i restaurangen där föreningen fått 

tillbaka moms.  

5.8 Sammanfattning av föreningar 

Här ges en sammanfattning av gemensamma faktorer för de valda föreningarna. Alla före-

ningarna äger ett eller flera dotterföretag. Uppdelningen i olika juridiska personer görs för att 

det är enklare att hålla isär de skattepliktiga och de icke skattepliktiga verksamheterna i kon-

cernen. LFK har dessutom ett lagligt krav som gör att de måste driva en del av verksamheten 

som ett företag.  En annan anledning till uppdelningen är att det finns ett intresse av att försö-

ka minimera sina skattekostnader och maximera sina momsavdrag. LHC, HV71, KFUM och 
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LGK placerar sina tillgångar för att kunna minska koncernens totala skattekostnader. HV71 

och LHC väljer att lägga anläggningar i bolag på grund av momsfördelar. Driftskostnaderna 

ger momsavdrag på 25 procent och på hyresintäkterna betalar de 6 procent. LGK utnyttjar 

samma fördel men där äger föreningen banan men hyr ut den i sin helhet till bolaget. Före-

ningen har ansökt om frivillig momsplikt vid uthyrning av banan och bolaget får därmed även 

göra momsavdrag på hyresavgiften. Föreningens uthyrning av banan ligger i en egen skatte-

pliktig förvärvskälla och smittar inte den allmännyttiga verksamheten. Alla föreningar lägger 

de flesta av de stora inköpen i företagen för att åtnjuta fördelarna med momsavdrag. KFUM 

åtnjuter momsfördelar när bolaget gör inköp av idrottsredskap och LFK när företaget gör in-

köp av flygplan. LHC lägger försäljning av reklam- och logeplatser i bolaget för att få göra 

momsavdrag på investeringar.  

 

Koncernerna kan ses som ideella föreningar som har vuxit sig stora i en lite för liten kostym. 

LHC har på de senaste åren utvecklats så pass att de inte kan bedriva all verksamhet som en 

ideell förening utan måste bedriva en del i företagsform. LHC upplever ett problem med att 

ideella föreningar inte får bygga upp ett eget kapital i form av en buffert. Det kan kännas 

tryggt att ha en buffert för oförutsedda händelser eller en nedgång. Det kan vara svårt att få in 

kapital om det inte går bra för lagen. Att en del av verksamheten bedrivs som ideell förening 

beror till viss del av de skattefördelar ideella föreningar åtnjuter. För LHC och HV71 erbjuds 

till exempel spelarna bättre möjlighet att periodisera lönen i och med idrottspensionen. 

 

Ytterligare en anledning till att LHC och KFUM väljer att bedriva en del av verksamheten i 

ett företag verkar är att de upplever reglerna som enklare och mer konkreta för företag än för 

föreningar. Ett genomgående problem som uppstår är tveksamheten hos SKV:s representanter 

som ger olika och vaga svar. När ett tydligt svar inte kan ges av SKV tar föreningarnas eko-

nomiarbetare kontakt med revisorer, andra föreningar eller andra organisationer för att leta 

efter ett svar. De anställda som arbetar med ekonomin i koncernerna är inte utbildade jurister, 

utan i de flesta fall ekonomer. Representanterna i föreningarna önskar att SKV skulle vara 

mer tydliga och konsistenta. 

 

En viktig aspekt är att samarbetet inom koncernen är tajt. Det transfereras en hel del mellan de 

olika delarna i koncernerna men föreningarna försöker kontrollera flödet och hålla de olika 

delarna separerade. Det som transfereras internt i koncernerna är framför allt hyror för bruk av 

anläggningarna och lönekostnader. I och med de transaktionerna uppstår det värderingspro-
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blem när det gäller hur mycket en tid i eller på en anläggning är värd och även uppdelnings-

problem i hur mycket av arbetet som gjorts för föreningen och hur mycket som tillbringats 

företagen. 

 

LHC, HV71 och LGK har anställda både i företag och i föreningen. De måste därför hålla 

reda på i vilken organisation de utför sitt arbete och kan få betalt både från företaget och före-

ningen. De som arbetar till huvudsaklig del i företaget blir anställd av företaget. Lönen av-

speglar den tid som går åt i företaget eller föreningen. LFK och KFUM väljer att ha alla an-

ställda i föreningen vilket underlättar vid löneutbetalning, skattedeklaration och inlämning av 

kontrolluppgifter. Ingen har alla anställda i företaget. 
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6 Analys och Diskussion 

 

 

I det här kapitlet analyseras det som hittills presenterats i uppsatsen. Analysen utgår från 

uppsatsens teoretiska resonemang och den empiriska undersökningen. Det insamlade empi-

riska materialet ställs i förhållande till de teorier som presenterats.  

 

6.1 Redovisning  

Det kan vara lämpligt att alltid bokföra enligt BFL:s regler. Bokföringen är viktigt för att få 

kontroll över föreningen och kunna styra den i rätt riktning. Redovisningen gör det möjligt att 

se hur pengarna används, vilket kan vara av intresse för medlemmar, banker, kommuner och 

andra intressenter. Elitidrottsföreningar är en form av ideell förening där mycket pengar om-

sätts och det är därför viktigt att hantera ekonomin och redovisningen på ett bra sätt. Redovis-

ningen ger en uppfattning om verksamhetens effektivitet och gör det möjligt att göra bedöm-

ningar om den ekonomiska ställningen. Redovisningen ger underlag för att kunna beräkna 

skattemässigt resultat och är nödvändig för att kunna kontrollera om föreningen bedriver nå-

gon skattepliktig verksamhet och vilka skatter som ska betalas. Det är viktigt för styrelsen att 

ha kunskap om föreningens skatteplikt då de har ett ställföreträdaransvar. Okunskap om vilka 

skatteregler som gäller för ideella föreningar kan innebära att en förening inte fullgör sin skat-

teplikt på ett korrekt sätt.  

 

Det ställs högre krav på ekonomi och skattekunskap i en förening som bedriver både skatte-

pliktig och skattefri verksamhet, då redovisningen är mer komplex. Skattepliktiga inkomster 

måste separeras från skattefria. Föreningen borde kanske i vissa fall övergå till en annan form 

av förening eller någon form av företag. Ofta bildar föreningen ett dotterföretag där den skat-

tepliktiga näringsverksamheten bedrivs. Det kan då föras över tillgångar, i form av saker eller 

pengar, mellan föreningen och företaget. Det här är ett område som ekonomiansvariga måste 

vara väl insatta i.  
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Föreningskoncernernas redovisning används framför allt internt men är även viktig för att 

kunna visa upp för de största sponsorerna samt banker som är involverade i stora lån. Före-

ningsrepresentanterna upplever dock att intresset för redovisningen bland medlemmarna är 

mycket svag, så länge föreningen gör ett positivt resultat. Det kan finnas en risk med att an-

vända näringslivets vinstbegrepp, redovisningsspråk och redovisningsmodeller i sin årsredo-

visning och det kan uppstå problem vid bedömning om resultatet i en ideell förening är bra. 

De undersökta allmännyttiga föreningarna tänker och utgår mer från enhetsteori då användan-

det av teorin är vanligt förekommande i företag. Enhetsteorin är lämplig för de föreningar 

som bedriver skattepliktig näringsverksamhet i stor utsträckning då teorin enligt Kam (1990) 

utgår från att vinst mäts i pengar. Att ideella föreningar behandlas mer förmånligt i skattehän-

seende är rätt då vinsten i ideella föreningar mer handlar om måluppfyllelse än pengar.  

 

Fondteori kanske skulle passa allmännyttiga föreningars redovisning bättre då redovisningen 

bättre visar om föreningen uppfyller föreningens ändamål och att tillgångarna används till 

föreningens syfte. Resultat läggs undan i fonder med restriktioner på dess användning istället 

för på hög. Fondteorin kan på så sätt återspegla föreningens verksamhet mer korrekt. Fondte-

orin utgår mer på att uppfylla mål än att få in pengar i organisationen (Vatter, 1947). I före-

ningar visar verksamheten på effektiviteten och inte inkomsten som i företag. Verksamheten, 

penningflödet och kostnaderna visar vad föreningen har presterat. I ideella föreningar är där-

med inte resultatet det intressanta. Enligt Kam (1990) uppfyller inte det egna kapitalet någon 

funktion enligt fondteorin precis som för ideella föreningar. Det egna kapitalet är en skuld 

som föreningen har till medlemmarna. Det är pengar som ska användas för att skapa verk-

samhet som uppfyller de allmännyttiga ändamålen. 

 

Avsaknaden av nyckeltal i ideella föreningars redovisning är ett stort problem när ideella fö-

reningar ska kommunicera ut sin verksamhet. Four by Four erbjuder verktyg till att kontrolle-

ra om föreningar uppfyller sina ideella ändamål. Den första frågeställningen i Four by Four 

”Har vi uppnått våra mål på ett effektivt, kompetent sätt i relation till våra resurser?” är bra 

för att analysera om styrelsen valt att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt (Öhrlings 

PwC, 2003). Det handlar om att utvärdera om rätt associationsform har valts och om tillgång-

arna har använts på rätt sätt och uppnått högst nytta.  

 

Att föreningen anlitar en kvalificerad revisor trots att de enligt lag inte är skyldiga att göra det 

är bra då det ger en kvalitetssäkring för både externa intressenter och styrelse. För styrelsen är 
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det en trygghet då de har ett ställföreträdaransvar och kan bli betalningsansvariga för missköt-

sel av redovisning och betalning av skatter. Företrädaransvaret är således en mycket välgrun-

dad anledning till att studera vilka skatteregler som gäller för ideella föreningar. Att förening-

en har en kvalificerad revisor upplevs extra viktigt, hos företrädarna för föreningarna, när fö-

reningen ingår i en koncern. 

6.2 Neutralitet och konkurrens  

Det kan uppstå situationer då allmännyttiga ideella föreningar konkurrerar med skattepliktiga 

företag. Det är inte rättvist om den allmännyttiga ideella föreningen erhåller konkurrensförde-

lar tack vare sina skattelättnader. Det är fördelaktigare i skattehänseende att driva samma 

verksamhet i en inskränkt skattepliktig ideell förening. Konkurrensen sker då på olika villkor 

och skatteförmånerna bör ifrågasättas. Eftersom många ideella föreningar på grund av skatte-

frågor bevisligen väljer i vilken associationsform verksamheten och tillgångar ska placeras, 

gäller inte neutralitetsprincipen vid val av ideell förening eller företag. Om inte ideella före-

ningar innefattas i neutralitetsprincipen kan det leda till snedvriden konkurrens (SOU 

2006:23). Tanken är att ideella föreningar inte ska konkurrera med företag då det bryter mot 

neutralitetsprincipen.10 Om en allmännyttig ideell förening konkurrerar med ett företag och 

erhåller vinst borde vinsten beskattas. Friskis & Svettis konkurrerar med företag men deras 

ledare erhåller ingen lön. För Friskis & Svettis blir dessutom momsen en kostnad då de är 

momsbefriade och betalar moms som en vanlig konsument. Fördelen med att slippa deklarera 

och betala moms väger tyngre än att ha en likvärdig konkurrensställning med företag. 

 

Anledningen till varför en förening valt att förlägga viss verksamhet i ett företag borde påver-

ka bedömningen om skattefrihet. Om anledningen är att en förening bättre ska kunna konkur-

rera på marknaden blir inkomsten skattepliktig på grund av den snedvridningen av konkurren-

sen som skattebefrielse i det fallet kan ge upphov till. Det är inte alltid lätt att avgöra om kon-

kurrens föreligger. En fråga som dyker upp är den om vad som kom först, hönan eller ägget. 

Om föreningen ger sig in på en sedan länge etablerad näringsverksamhet konkurrerar före-

ningen med företaget och föreningens verksamhet borde kanske bolagiseras. Om ett företag 

ger sig in på en sedan länge etablerad ideell verksamhet konkurrerar företaget med föreningen 

och föreningen borde inte ha ett krav på sig att bolagisera sin verksamhet. 

 

                                                 
10 RÅ 1987 ref. 153, SRN:s Förhandsbesked 1996 
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Det finns begränsningar för vad en ideell förening får och inte får göra för att behålla skatte-

friheten. De skatter som kan uppkomma i en ideell förening är på intäkter från verksamhet 

som inte har med den ideella verksamheten att göra. Till exempel om en idrottsförening i för 

stor utsträckning frångår sitt allmännyttiga syfte och öppnar en bilfirma. Vinsten från bilfir-

man inkomstbeskattas. En nackdel med att föreningen kan belastas med mer skatt om de går 

utanför sin verksamhet i större omfattning är att de kan få det svårare att finansiera den ideella 

verksamheten. Det kan även vara en fördel då föreningen koncentrerar sig mer på de allmän-

nyttiga ändamålen. Föreningen måste hålla sin verksamhet inom ramen för att inte betraktas 

som en skattepliktig näringsverksamhet och de ger sig inte in på områden som det i förening-

en inte finns tillräckligt mycket kunskaper om. Det uppstår även färre situationer då förening-

ar konkurrerar med skattskyldiga företag. Ett alternativ till att bedriva verksamheten i före-

ningen är att bolagisera den skattepliktiga verksamheten. De föreningar som bedriver mer än 

30 procent näringsverksamhet, som inte kan ses som en hävdvunnen finansieringskälla, flyttar 

den verksamheten till ett företag så att föreningen inte blir smittad utan fortfarande är skatte-

befriad.  

6.3 Val av verksamhetsform - Egen modell  

Uppsatsen har lett fram till en modell som försöker visa vilka faktorer som påverkar företrä-

dare för ideella föreningar att välja att bedriva en del av verksamheten som företag. Modellen 

illustreras nedan.  
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Företagsform eller 
ej

Institutionella 
faktorer

Nyttomaximering 

Resursbrist Övrigt 

Kunskap/ 
Informations-

asymmetri 

Utveckling och 
tillväxt 

Riskspridning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.3.1 Påverkan hos ideella föreningar vid val av verksamhetsform 

 

Huruvida företrädarna för de ideella föreningarna väljer att driva en del av sin verksamhet i 

företagsform eller ej beror inte på en enda faktor, utan det är viktigt att se hur flera faktorer 

spelar in. Det är också viktigt att ha klart för sig att de olika faktorerna samverkar och/eller 

motverkar varandra. I modellen illustreras hur alla delarna riktar sig in mot valet av verksam-

hetsform. Den visar också sambandet mellan de olika incitamenten där de institutionella fak-

torerna har den största inverkan. De institutionella faktorerna visar sig inte bara som ensam 

aktör, utan agerar ofta i symbios med de andra faktorerna. De institutionella faktorerna är nå-

got som företrädarna för de ideella föreningarna inte direkt kan påverka eftersom det är sam-

hället och dess organisationer i samverkan som påverkar den institutionella strukturen. En del 

föreningar måste enligt lag bedriva viss verksamhet i ett företag. Andra föreningar gör det 
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enligt praxis och sedvänja. Imitation kan också vara en anledning. Föreningarna imiterar före-

tag och andra legitima ideella föreningar. De andra faktorerna, utöver de institutionella, upp-

står tack vare agerandet hos företrädarna för de ideella föreningarna.  

 

6.3.1 Institutionella faktorer i samverkan med de andra faktorerna 

De institutionella faktorerna har den största inverkan då lagar och praxis är det som främst 

styr val av företagsform. North (1993) talar om samverkan mellan agerande och restriktioner. 

Exempelvis utnyttjar företrädare för föreningar så långt som möjligt lagstiftningen till sin 

förmån i sin önskan om att sprida riskerna. Företrädarna för föreningarna utnyttjar således den 

institutionella strukturen för att maximera nyttan. Nyttan kan även gälla beskattning samt en-

kelheten i att bedriva verksamheten. Det kan vara enklare då det finns bättre kunskap och sä-

kerhet gällande lagar i ett företag. Vidare antas att företrädare kan ta ett företagsuppdrag mer 

seriöst än ett uppdrag i en ideell förening. Antagandet grundar sig på att företrädare har skött 

bolag på ett bra sätt men sedan, i allmänt kända fall, har de inte lyckats på samma sätt i ideella 

föreningar. Det beror sannolikt även på en brist på resurser i den ideella föreningen. 

 

Informationsasymmetri är en faktor som påverkar den institutionella strukturens utformning. I 

och med att det finns informationsasymmetri och osäkerhet är det nödvändigt att det finns 

lagar och principer för hur aktörer ska agera. Den institutionella strukturen för ideella före-

ningar har inte klara riktlinjer eftersom bedömningarna är subjektiva. Dessutom kan det ta 

lång tid innan besluten fattas. De ideella föreningarnas verksamhet har förändrats genom ti-

derna vilket kräver att även lagstiftningen följer med i utvecklingen. Den individuella före-

ningen kan också växa och förändras så att verksamheten, enligt lag, betraktas som närings-

verksamhet och måste bedrivas som ett företag. 

 

6.3.2 Nyttomaximering  

Nyttomaximering är en faktor som påverkar hur föreningarna väljer att bedriva sin verksam-

het. Det finns en önskan att minimera skattekostnaderna och genom att en del av verksamhe-

ten bedrivs som ideell förening åtnjuts skattefördelar. Allmännyttiga föreningar är i princip 

helt skattebefriade och därför bedrivs inte all verksamhet som företag. En annan fördel, för 

idrottsföreningar, med att bedriva verksamheten som ideell förening är idrottspensionen. Att 

bedriva en del av verksamheten som företag kan vara fördelaktigt då företaget vid inköp får 

göra momsavdrag. Det gäller framförallt föreningar som gör inköp för stora belopp. En ideell 

förening får inte göra momsavdrag och därmed blir momsen en kostnad för föreningen.   
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6.3.3 Utveckling och Tillväxt – Resursbrist - Riskspridning 

En anledning till att viss verksamhet går över till att bedrivas som företag är att föreningens 

verksamhet växer och utvecklas vilket leder till att viss verksamhet blir kommersiell och bör 

bedrivas i någon form av företag. Det kanske inte heller finns de resurser som krävs för att 

genomföra projektet. Det kan även finnas en önskan att särskilja en ekonomiskt riskfylld 

verksamhet.  

 

6.3.4 Informationsasymmetri  

Informationsasymmetri kan leda till osäkerhet vilket är en anledning till att institutionella 

strukturer uppstår (North, 1993). Informationsasymmetri föreligger mellan SKV och före-

ningar. Föreningen har för dålig kunskap om skatteregler och får inte alltid klara besked från 

SKV. I den ideella föreningen råder kunskapsbrist då de inte vet allt som SKV vet. Dessutom 

uppstår viss osäkerhet i föreningen när SKV:s bedömningar kan uppfattas som subjektiva. 

Den okunskap som råder inom den ideella sektorn beror till viss del på den bristande lagstift-

ningen. Det är svårt att läsa sig till vilka regler och praxis som gäller, lagstiftningen kan som 

lekman och även som kunnig inom området vara svår att ta till sig och tolka. Okunskapen 

som råder inom den ideella sektorn beror kanske även på att det ofta inte finns några pengar 

att hämta. Den stressade människan i dagens samhälle kan känna sig omotiverad att lägga ner 

för mycket tid och energi på något som inte genererar pengar. Det saknas incitament till arbe-

te.  

 

SKV måste förlita sig på att den information som föreningar ger till dem är korrekt. Begreppet 

informationsasymmetri inbegriper även relationer inom SKV. Olika beslut kan fattas beroen-

de på handläggare, när i tiden eller i vilken del av landet bedömningen görs. Det råder även 

informationsasymmetri mellan SKV och Regeringsrätten. Ett förhandsbesked kan mena att 

inkomsten är skattepliktig medan Regeringsrätten beslutar att den är skattefri.11 Det handlar 

troligtvis även om att SKV vill maximera sin egen nytta och få in mycket skattepengar. 

 

6.3.5 Bristande institutionell struktur?  

Informationen mellan SKV, Regeringsrätten och föreningarna är dyr och ojämnt fördelad. 

Därför kan felaktigheter vid skattebehandlingen uppstå. Genom ett tydligare regelverk skulle 

                                                 
11 RÅ 2005 ref. 67 
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de problem som beror på informationsasymmetrin minska. Föreningens lagstiftning är för 

diffus och för ouppdaterad. Det råder en viss osäkerhet att bedriva verksamheten i en förening 

och SKV tar ibland alldeles för lång tid på sig att meddela beslut. Föreningen kan välja att 

bedriva en del av verksamheten i företag då reglerna för företag är bättre utvecklade och mer 

lättbegripliga. Att det finns tydligare regler om företag, kan göra det säkrare och lättare att 

bedriva verksamheten i företag. I företag ställs det högre krav på kompetens inom ekonomi-

området.  

 

Rättsfallet 2005 ref. 67 påvisar att det råder osäkerhet vid beslut om skattefrågor. Det gör det 

extra svårt för företrädarna för de ideella föreningarna att veta vad som gäller. Den institutio-

nella strukturen för ideella föreningar kanske behöver några år på nacken för att fungera ef-

fektivare. Kanske behövs det en egen lag för ideella föreningar för att företrädarna ska få sä-

kerhet och bättre kunskap. Det är ett problem för de ideella föreningarna att det inte finns tyd-

liga lagar om ideella föreningar utan att rättsinstanserna utgår från praxis och normer.  

 

6.3.6 Övrigt 

Givetvis kan det finnas andra faktorer som påverkar hur föreningarna väljer att bedriva sin 

verksamhet som inte tagits upp i uppsatsen. De faktorer som nämnts ovan är de som figurerat 

i de undersökta föreningarna.  

6.4 Överföringar inom koncernen  

Då en ideell förening har ett dotterföretag kan det uppstå problem med värdeöverföringar. 

Föreningen är frikallad från skattskyldighet och momsbefriad medan dotterföretaget är skatte-

pliktigt och momspliktigt. Tillgångar placeras för att nyttomaximera. Koncernen vill gärna 

lägga så mycket som möjligt av kostnaderna i företaget, så att det blir avdragsgillt mot de in-

täkter som erhållits i företaget. De överföringar som varit vanligast förekommande i de före-

ningar som behandlats är överföringar av arbetskraft, lokaler och fastigheter, maskiner och 

liknande samt avgifter av olika slag. I tabell 6.4 1 nedan illustreras hur de olika värdeöverfö-

ringarna hanteras. 
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Typ av tillgång/värde Hur överföringen hanteras 

Arbetskraft 

Arbetskraften är anställd där de arbetar mest. Fakturering 

sker ibland mellan de olika delarna i koncernen för att 

kompensera nedlagd arbetstid. I vissa fall tas lön ut från 

flera delar av koncernen för att avspegla hur mycket tid 

som lagts i varje del. 

Lokaler och fastigheter 
Lokaler och fastigheter läggs i en del av koncernen och 

sedan hyrs dessa ut. 

Maskiner och liknande 

Behandlas på samma sätt som lokaler och fastigheter. In-

ventarierna ägs dock oftare av den del av koncernen som 

använder den. 

Avgifter 

Inbetalade avgifter delas upp i en del som går till moder-

föreningen och en del som går till företaget. Försök görs 

för att uppskatta hur stor del av avgifterna som tillhör en 

viss del av koncernen, men en bra grund saknas ofta. 

Tabell 6.4.1 Överföringar och hur de hanteras i koncernerna 

 

Föreningarna försöker att följa lagen till punkt och pricka men lösningarna på hur det görs 

skiljer sig något mellan de olika koncernerna. Det uppstår framför allt tveksamheter om hur 

stora belopp som ska redovisas för vilken del av koncernen. Det problemet försöker till ex-

empel ishockeyföreningarna lösa genom att ha ett intimt samarbete. En annan lösning har 

visat sig vara att se till hur föreningen gjort när den var enbart ideell förening och utgått från 

det. Ofta är en svårighet att föreningarna och företagen har ett så nära samarbete inom kon-

cernen. 

 

De ovan redovisade värdena och hanteringen av överföringarna av dessa är givetvis inte de 

enda som existerar. För att klargöra tydligare för vad som gäller, och ge en bättre bild av alla 

problem som lätt uppstår, följer några exempel på överföringar som förekommer i ideella fö-

reningar. 

 

6.4.1 Uttagsbeskattning 

Om det från det skattepliktiga dotterföretaget, eller den skattepliktiga delen, överförs tillgång-

ar till den skattefria föreningen ska uttagsbeskattning ske. Det är lättare i teorin än i praktiken. 
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De mindre föreningarna är inte skyldiga att upprätta en offentlig årsredovisning vilket ger 

sämre kontroll och insyn. Det är svårt att bevisa och kontrollera om företagets tillgångar an-

vänds av den ideella föreningen. I större föreningar genereras fler intäkter och kostnader vil-

ket leder till att det förekommer ett stort antal transaktioner. Det gör att det kan vara svårt att 

upptäcka förtäckta utdelningar och dolda inkomstöverföringar i koncernen.  

 

Lokaler hyrs sinsemellan i koncernen och det kan vara svårt att föra en korrekt redovisning. 

Föreningar kan utnyttja lokaler som dotterföretag äger utan att betala hyra och moms. Före-

ningen ska uttagsbeskattas men förfarandet är inte alltid lätt att upptäcka. Dotterföretaget hyr 

ut lokalen utan att intäktsföra och undgår därmed beskattning vilket bryter mot neutralitets-

principen. Om föreningen hyrt av ett annat företag hade det företaget fått en skattepliktig in-

täkt.  

 

6.4.2 Andelar i företag, värdepapper och vinstöverföring  

Nedan beskrivs två rättsfall som visar hur komplex ekonomin i föreningar kan vara. Ideella 

föreningar har inte alltid förmånligare regler utan beskattas precis som företag. Regeringsrät-

tens dom (2007) visar hur en överföring av samtliga andelar i ett underskottsföretag behandlas 

skatterättsligt. Vid en sådan överföring inträder koncernbidragsspärr och beloppsspärr, enligt 

40:10 IL. Det innebär att reglerna om begränsning av underskottsavdrag gäller även för ideel-

la föreningar. Rättsfallet visar även hur en vederlagsfri överlåtelse av värdepapper behandlas 

skatterättsligt. En ideell förening uttagsbeskattas om överlåtelsen sker till ett underskottsföre-

tag eller en organisation som kan ge koncernbidrag till ett företag med underskott. Underpris-

överlåtelse, enligt 23:27 IL, är inte möjlig. 

 

I RÅ 2000 ref. 53, visas hur en vinstöverföring behandlas skatterättsligt. Föreningen har över-

låtit all verksamhet av visst slag till företaget. Koncernen vill genom denna inkomstöverföring 

undgå beskattning, då det i företaget inte uppstår någon vinst och inkomsten i den ideella fö-

reningen inte beskattas. Detta är inte tillåtet utan beloppet behandlas som om företaget till 

föreningen (moder) gett ett koncernbidrag. Det leder till att inkomsten bli skattepliktig för 

föreningen och det givande företaget får göra avdrag för beloppet.  

 

Vinstöverföringen från ett dotterföretag till en allmännyttig förening kan vara skattebefriad 

om verksamheten kan ses som en hävdvunnen finansieringskälla. Enligt SRN och Regerings-

rätten föreligger ett absolut krav för att en verksamhet ska kunna omfattas av skattebefrielse 



 
 

Skatter och redovisning i ideella föreningar – Analys och Diskussion 
 
 

 
71 

att den bedrivs av föreningen själv (RÅ 2000 ref. 53). Det innebär att för att inkomsten ska 

anses av hävd utnyttjas för att finansiera ideell verksamhet förutsätts att föreningen själv kan 

anses bedriva den aktuella verksamheten. I RÅ 2005 ref. 67 gjordes ett undantag från den här 

regeln. Det kan säkerligen uppstå fler liknande fall i framtiden där undantag kommer att med-

ges.  

 

6.4.3 Tjänster och Aktieägartillskott  

Överföringar kan även ske i form av tjänster. Anställda får inte göra löneavdrag i företaget för 

utfört arbete i den ideella föreningen. Arbetet i företaget och föreningen måste skiljas åt. Det 

förekommer troligen att företag gör löneavdrag för arbete i föreningen men inte redovisar 

någon intäkt i företaget. Om företagets anställda oavlönat utför arbete i föreningen får före-

ningen inte skattefritt ge aktieägartillskott för att täcka ett underskott i företaget. 

6.5 Åsikter om gällande lag 

Då det i lagstiftningen finns många undantag för ideella föreningar är en nackdel att det leder 

till många gränsdragningsproblem. De här undantagen som ska göra det lättare för förening-

arna skapar ibland tillämpnings- och definitionsproblem. De ideella föreningarna kan bedriva 

både skattebefriad och skattepliktig verksamhet. Det uppstår ofta gränsdragningsproblem vid 

redovisningen av skatter som beror på den bristande lagstiftningen och den bristande kunska-

pen som finns inom ideella föreningar.  

 

Problemen uppstår vid gränsdragningen mellan skattefria och skattepliktiga intäkter. Det är 

svårt att dra gränserna mellan skattepliktig och skattebefriad verksamhet. Det kan till exempel 

vara så att en idrottsförening i en egen butik säljer varor som hör till föreningen. Det kan vara 

kläder med deras logotyp och liknande, dessa inkomster blir skattebefriade. Är det dock så att 

föreningen säljer saker som inte har med föreningen att göra, till exempel hemelektronik, blir 

den verksamheten skattepliktig.  

 

Om allt går enligt bestämmelserna kan vanligtvis inte en förening och ett företag göra överfö-

ringar sinsemellan för att få en lägre skattekostnad. Givetvis kan det uppkomma situationer 

som lagstiftaren inte tänkt på och som domstolarna inte har hunnit pröva än. Dessa situationer 

kan därför vara svåra att förutse följden av. Företrädare för ideella föreningar har inte alltid 

insikter i vilka skatteeffekter som olika transaktioner kan medföra. En annan orsak till kun-

skapsbrist är att humanomsättningen i en förening är hög och detta går ut över kunskapsarvet 
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från en styrelseledamot till efterföljande. Föreningsmedlemmarnas prioriterar oftast inte regler 

om skatt och redovisning. 

 

Skattelagstiftningen är outgrundlig, svår att begripa och tolka. Det faktum att det är ett tungt 

område och att det för det mesta inte ställs några krav på ekonomiansvariga i ideella förening-

ar leder till att skatteredovisningen kan bli felaktig. Komplicerade regelverk är en förklaring 

till skattefel, det vill säga skillnad i vad som borde ha betalats in i skatt och vad som i verklig-

heten betalades (2007 skattefel på cirka 130 miljarder). Att föreningarna betalar för lite i skatt 

beror inte alltid på uppsåt att slippa skatt. De vill göra rätt för sig men klarar inte av det kom-

plicerade regelverket. Lika mycket som nyföretagare erbjuds hjälp och stöd med skatter skulle 

ideella föreningar behöva det. Det borde erbjudas gratis rådgivning och e-tjänster för att un-

derlätta för föreningarna. Föreningarna har inte alltid råd att köpa tjänsterna löpande.   

 

Misskötsel vid redovisning och betalning av skatter kan leda till att styrelsen blir personligt 

betalningsansvariga och därför bör hela styrelsen ha kunskap om vilka regler och praxis som 

gäller. Men hur ska samhället agera för att ekonomiansvariga i ideella föreningar ska få mer 

kunskap om ekonomi och skatter samt tillgodogöra sig nya uppdateringar? Lösningen skulle 

kunna vara att det ordnas obligatoriska utbildningar för alla ekonomiansvariga i föreningarna. 

Det är svårt att läsa sig till vilka regler och praxis som gäller, då det är ett tungt och svårtolkat 

område och kunskap nås därför lättare genom en utbildning. Understrykas ska att det råder 

okunskap i allmänhet i ideella föreningar och inte att representanterna i de undersökta före-

ningarna besitter bristande kunskap. Det förmodas även att representanter i Sveriges övriga 

större ideella föreningar besitter de ekonomikunskaper som behövs. 

 

6.6 Utbildning  

Det borde ligga i huvudorganisationers, SKV:s, föreningsstyrelsernas och kanske till och med 

statens intresse att företrädare för ideella föreningar har ekonomisk och juridisk utbildning. 

Det uppdateras hela tiden nya regler och praxis och då är det viktigt att hela tiden hålla sig 

uppdaterad. Krav på utbildning är givetvis bra men det gäller även att föreningens företrädare 

är mottagliga och villiga att ta till sig utbildningen. Det borde kanske ställas lagliga krav på 

kassör eller ekonomiansvariga. Ett förslag är att ekonomiansvariga skulle vara tvungna att 

genomgå en obligatorisk utbildning för att få en licens. Ett annat alternativ kan vara att outso-

urca redovisning eller skapa större enheter.  
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I de mindre föreningarna uppstår oftast inte några konstigheter då de enbart bedriver ideell 

verksamhet som räknas som hävdvunnen finansieringskälla. Det leder till att ideella förening-

ar följer lagen utan att de är medvetna om det. Det borde rimligtvis ställas högre krav på de 

större föreningarna då de har mer pengar. De har fler ögon på sig och kontrollen från SKV är 

hårdare. I en större förening finns ett större ansvar då föreningen har fler medlemmar. De be-

driver oftast en större verksamhet som genererar fler intäkter och transaktioner vilket leder till 

att det kan vara svårare att kontrollera och korrigera felaktigheter i redovisningen. Desto stör-

re föreningen är minskar den ideella insatsen medan den professionella ökar. Författarna anser 

därför att det är bra att det ställs högre krav på redovisning och revisorer i de större förening-

arna.  
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7 Slutsats 
 

 

I det här kapitlet redogörs för uppsatsens slutsats, för en avslutande diskussion och för en 

kritisk granskning där författarnas egna tankar vävs samman kring ämnet. Kapitlet avslutas 

med förslag till fortsatt forskning inom området. 

 

7.1 Val av verksamhetsform  

Flera faktorer påverkar föreningar att bedriva en del verksamhet som företag. Den i uppsatsen 

framtagna modellen visar på de faktorer som uppsatsen fått fram där institutionella faktorer är 

de främsta. De institutionella faktorerna påverkar alla de andra faktorerna. En del föreningar 

kan ha ett lagstadgat krav på sig att bedriva viss verksamhet i företagsform medan andra gör 

det enligt praxis och sedvänja.  

 

Det finns en önskan att minimera skattekostnaderna därför är nyttomaximering en faktor som 

påverkar föreningars val av verksamhetsform. En del verksamhet bedrivs med fördel som 

ideell förening då allmännyttiga föreningar i princip är helt skattebefriade. Om föreningen gör 

inköp för stora belopp kan det vara fördelaktigt att bedriva en del av verksamheten som före-

tag då företaget får göra momsavdrag. Föreningens verksamhet kan växa och utvecklas så 

pass mycket att viss verksamhet blir kommersiell och bör bedrivas i någon form av företag. 

Föreningen kanske inte har de resurser som krävs för att genomföra projektet eller kan vilja 

särskilja en ekonomiskt riskfylld verksamhet.  

 

Informationsasymmetri gällande lagar och praxis är ett stort problem för de ideella förening-

arna. Informationsasymmetri föreligger mellan SKV, Regeringsrätten och föreningar då in-

formationen mellan dem är dyr och ojämnt fördelad. Regeringsrätten kan besluta att en in-

komst är skattefri medan ett förhandsbesked beslutade att den var skattepliktig. Det leder till 

att föreningar har för dålig kunskap om skatteregler och får inte alltid klara och snabba besked 

från SKV. Dessutom uppstår viss osäkerhet i föreningen när SKV:s bedömningar kan ses som 

subjektiva. Begreppet informationsasymmetri inbegriper även relationer inom SKV. Olika 

beslut kan fattas beroende på handläggare, när i tiden eller i vilken del av landet bedömningen 

görs. 
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Den okunskap som råder inom den ideella sektorn beror till viss del på den bristande lagstift-

ningen. Det är svårt att läsa sig till vilka regler och praxis som gäller. Lagstiftningen kan, som 

lekman och även som kunnig inom området, vara svår att ta till sig och tolka. Det kan därför 

upplevas mer osäkert att bedriva verksamheten i föreningsform. Föreningen kan välja att be-

driva en del av verksamheten i företag då det upplevas säkrare då det finns ett tydligare regel-

verk för företag.  

 

Genom ett tydligare regelverk för ideella föreningar skulle utrymmet för informationsasym-

metri minskas. Vid beslut om skattefrågor i ideella föreningar råder osäkerhet vilket gör det 

extra svårt för företrädarna för de ideella föreningarna. En egen lag för ideella föreningar kan-

ske behövs för att företrädarna ska få säkerhet och bättre kunskap. Den institutionella struktu-

ren för ideella föreningar upplevs inte som uppdaterad och effektiv. Okunskapen som råder 

inom den ideella sektorn beror kanske även på att det inte finns några pengar att hämta. Den 

stressade människan i dagens samhälle kan känna sig omotiverad att lägga ner för mycket tid 

och energi på något som inte genererar pengar. Det saknas därmed incitament till arbete.  

 

De föreningar som bedriver mer än 30 procent näringsverksamhet, som inte kan ses som en 

hävdvunnen finansieringskälla, flyttar den verksamheten till ett företag så att föreningen inte 

blir smittad utan fortfarande är skattebefriad. Det kan finnas andra faktorer, som inte tagits 

upp i uppsatsen, som påverkar föreningars val av företagsform. 

 

Allmännyttiga föreningars skattelättnader kan leda till en snedvriden konkurrens. Föreningens 

vinst borde vid konkurrens beskattas. Eftersom många ideella föreningar på grund av skatte-

frågor bevisligen väljer företagsform så gäller inte neutralitetsprincipen vid val av ideell före-

ning eller företag. 

7.2 Överföringar inom koncernen  

När inskränkt skattskyldiga föreningar äger ett dotterföretag kan det uppstå problem med vär-

deöverföringar. Koncernen vill nyttomaximera genom att lägga så mycket som möjligt av 

kostnaderna i det skattepliktiga företaget, så att de blir avdragsgilla.  

 

Om det från en skattepliktig del vederlagsfritt överförs tillgångar till en skattefri förening ska 

uttagsbeskattning ske. Det kan vara svårt att upptäcka de här värdeöverföringarna inom kon-
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cernen och det är lättare i teorin än i praktiken. Ideella föreningar beskattas vid överföringar 

som företag och därmed gäller samma regler för de båda associationsformerna.  

 

Koncernens anställda kan arbeta i både föreningarna och företagen. Det är viktigt att arbetet i 

företaget och föreningen skiljs åt. Det kan uppstå situationer då företagets anställda utför oav-

lönat arbete i föreningen som sedan ger ett ägartillskott. Aktieägartillskottet kan av SKV ses 

som en betalning för utförda tjänster och räknas som en skattepliktig löneintäkt.  

7.3 Åsikter om gällande lag  

Om alla transaktioner inom koncernen görs enligt bestämmelserna så kan vanligtvis inte en 

förening och ett företag genom överföringar få en totalt sett lägre skattekostnad. Företrädare 

för ideella föreningar har inte alltid insikter i vilka skatteeffekter som olika transaktioner kan 

medföra. Det faktum att skattelagstiftningen är ett tungt område och att det för det mesta inte 

ställs några krav på ekonomiansvariga i ideella föreningar leder till att skatteredovisningen 

kan bli felaktig. Det beror inte alltid på uppsåt att slippa skatt utan föreningarna vill göra rätt 

för sig men klarar inte det komplicerade regelverket. I en inskränkt skattskyldig förening kan 

de vara så vana vid att inte betala skatt att de inte är medvetna om att de bedriver en skatte-

pliktig verksamhet. Föreningen kan om de överskrider gränsen för att betraktas som inskränkt 

skattskyldiga smitta den ideella verksamheten och all inkomst beskattas.  

 

Ideella föreningar behöver hjälp och stöd med skatter lika mycket som den möjligheten finns 

för nyföretagare. Styrelseledamöter kan bli personligt betalningsansvariga vid misskötsel av 

redovisning och betalning av skatter och därför bör hela styrelsen ha kunskap om gällande 

regler och praxis. Krav på utbildning skulle givetvis vara bra men det gäller även att förening-

ens företrädare är mottagliga och villiga att ta till sig utbildningen. Det borde kanske ställas 

lagliga krav på kassör eller ekonomiansvariga. Ett förslag är att ekonomiansvariga skulle vara 

tvungna att genomgå en obligatorisk utbildning för att få en licens. Ett annat alternativ kan 

vara att outsourca redovisning. För att skapa en tydligare bild av rättsläget för ideella före-

ningar borde en lag stiftas för de föreningar som äger företag och för ideella föreningar som 

enligt nuvarande lagstiftning är så pass stora att de är skyldiga att upprätta en årsredovisning. 

 

Lagstiftningen vill gynna och stödja den ideella verksamheten i vårt land. Många små före-

ningar skulle få svårt att behålla eller nyrekrytera sina funktionärer som trots allt lägger ned 
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mycket frivilligt arbete om alltför stor kontroll skulle införas. Verksamheten är ibland viktiga-

re än själva administrationen inom dessa grupper. 

7.4 Kunskapsbidrag 

Det kunskapsbidrag som uppsatsen ska medföra är att ideella föreningar, SKV och andra in-

tressenter ska förstå hur komplex lagtolkning och redovisning kan vara i ideella föreningar. 

Uppsatsen leder förhoppningsvis till mer medvetenhet om de problem som kan uppstå. För-

hoppningsvis ges en tydligare bild av rättsläget för ideella föreningar och presenteras underlag 

till berörda parter. Förhoppningarna är att SKV kommer att vidta åtgärder för att förbättra 

informationsspridningen så att ideella föreningar, framför allt de med dotterföretag, får mer 

kunskap om vilka regler som gäller angående ekonomin. Lagstiftarna borde fundera på hur de 

skulle kunna göra lagen mer lättolkad för koncerner.  

7.5 Uppslag till fortsatt forskning 

Nedan följer de uppslag till fortsatt forskning som framkommit under uppsatsens tillkomst.  

 

Räknas verksamheten som skattepliktig? 

Det kan vara intressant att titta vidare på hur långt utanför det allmännyttiga ändamålet en 

ideell förening kan gå utan att bedriva skattepliktig näringsverksamhet. Det är svårt att avgöra 

vilka inkomster som av hävd kan anses finansiera allmännyttiga ändamål och därmed bli skat-

tebefriade. Vad avgör om verksamheten inte kan räknas som hävdvunnen finansieringskälla 

och därmed är skattpliktig? Det finns många rättsfall om gränsdragningarna och det får tolkas 

individuellt från fall till fall. Vägledning får hämtas från tidigare rättsfall, propositioner, SOU 

och förhandsbesked. För några exakta regler om var gränsen går finns inte. Hur många styrel-

seledamöter i ideella föreningar har kunskap om vilka krav som finns?  

 

Bedriver den ideella föreningen för stor del skattepliktig verksamhet? 

De ideella föreningarna kan bedriva både skattebefriad och skattepliktig verksamhet. Före-

ningen blir då bara till viss del skattebefriad. Hur dras gränserna mellan skattepliktig och skat-

tebefriad verksamhet? Vilken slags ideella föreningar bedriver både skattepliktig och skattefri 

verksamhet? Kan huvudsaklighetsbedömningen slopas och varje verksamhet bedömas var för 

sig? Formuleringen ”uteslutande eller så gott som uteslutande” i 7:9 IL är en hänvisning om 

vad som tolereras när det gäller annan verksamhet i föreningen som inte tillgodoser det all-

männyttiga ändamålet. Toleransnivån är låg och det föreligger risk att bli oinskränkt skatt-
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skyldig om alltför stor del icke allmännyttig verksamhet utförs. (Gunne och Löfgren, 2001) 

Frågan är om tolerans nivån för uteslutande eller så gott som uteslutande i verksamhetskravet 

kan mätas. Det måste göras en helhetsbedömning där de okvalificerade ändamålen måste vara 

av oväsentligstorlek. Det finns många rättsfall om gränsdragningar och de får tolkas individu-

ellt från fall till fall. Vägledning hämtas från tidigare rättsfall, propositioner, SOU och för-

handsbesked då några exakta regler om gränserna inte existerar. Olika beslut kan fattas i olika 

delar av landet och av olika personer. 

 

Föreligger konkurrens med ett skattepliktigt företag? 

Ett annat ämne som kan vara intressant att utveckla är det om konkurrens mellan allmännytti-

ga ideella föreningar och skattepliktiga företag. Tanken är att ideella föreningar inte ska kon-

kurrera med företag då det bryter mot neutralitetsprincipen. Är det alltid lätt att avgöra om 

konkurrens föreligger och upptäcks det alltid? Föreningen borde kanske i vissa fall övergå till 

en annan form av förening eller kanske till och med någon form av bolag. 

 

Praktiskt genomförande vid bolagisering 

Hur går det praktiskt till när föreningen vill flytta viss verksamhet till ett företag? Vilka meto-

der finns, vilka används, vilka är mest fördelaktiga? 

 

Oinskränkta ideella föreningars koncernbidragsrätt 

En frågeställning i koncernstrukturer där oinskränkt skattskyldiga föreningar är moderföretag 

är bland annat huruvida bolagen faktiskt tar ut marknadsmässiga priser för sina utförda tjäns-

ter eller om de istället finansierar verksamheten med till exempel aktieägartillskott och all-

männa bidrag. Kan de här koncernerna undgå beskattning genom att lämna koncernbidrag? 

 

Vilka problem som kan uppstå när en idrottsförening bedrivs som ett bolag? 

Det är sedan 1999 tillåtet att delta i seriespel med ett IdrottsAB istället för en idrottsförening. 

Spelarna "ägs" av bolaget samtidigt som de är medlemmar i föreningen. Tillgångar överförs 

mellan föreningen och bolaget, till exempel spelartrupp och namnrättigheter. Redovisnings-

mässigt är det inte helt klart hur arbetskraft ska redovisas. Vilken typ av tillgång är en idrotts-

utövare? Det finns två rättsfall som har belyst frågeställningen, RÅ 1987 not 92 och RÅ 1993 

not 117.    
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8 Metodkritik 

 

 

I det här kapitlet framförs reflektioner kring de metoder och tillvägagångssätt som använts 

utifrån kravet på vetenskaplig tillförlitlighet.  

 

 

En viktig fråga att ställa sig är om det upplägg som valts för uppsatsen kan påverka resultatet 

(Jacobsen, 2002). Det är omöjligt att ha en fullständig kontroll över sina värderingar, vilket 

bland annat kan påverka valet av forskningsområde, utformningen av frågeställningar, tekni-

ken för datainsamling, analysen av data och slutsatserna. (Bryman, 2002) 

 

Det finns nackdelar med att använda sig av deduktiv och explorativ ansats. Vid en deduktiv 

ansats skapades det först en uppfattning om ämnet vilket i sin tur innebar att det uppbringade 

sig förväntningar från tidigare data vilket kan ha varit negativt då möjligheten finns att det 

styrt vilken information som sökts. Det kan leda till att ha begränsat informationstillgången 

vilket riskerat att den kanske viktigaste informationen kan ha förbisetts. Nackdelen med den 

explorativa ansatsen är att alla människor bär på en förförståelse som är svår att skala bort. 

Forskare är därför kanske inte lika medvetna i en explorativ ansats, om att de gör en avgräns-

ning av informationen, som forskare är i en deduktiv ansats. (Jacobsen, 2002) Genom att ex-

plorativ ansats använts medför det att referensramen emellertid inte är lika stark som vid ex-

empelvis en deduktiv ansats. Referensramen prioriteras inte utan är ett av intrycken på vägen 

fram till empirin. (Christensen et al, 2002) 

 

För att uppsatsen skulle kunna ha en så objektiv analys av materialet som möjligt krävdes det 

att det fanns förståelse för hur respondenterna beskrev sina upplevelser utifrån deras förförs-

tåelse. Intervjuerna var inte objektiva utan subjektiva skildringar av verkligheten (Kvale, 

1997). En nackdel med den kvalitativa undersökningsintervjun var att det inte kunde undgås 

att tolka respondenternas svar genom osäkerhet på att känslor, minnen och förförståelse ska-

lats bort, för att bara granska fakta utan förutfattade meningar. För att minska den risken bads 

respondenterna att kontrollera och godkänna uppgifterna. Därmed ökar pålitligheten av resul-
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tatet. Ytterligare möjlighet att stärka trovärdigheten var att även välja respondenter med olika 

bakgrund och som var oberoende av varandra. (Bryman, 2002) 

 

Det kan uppkomma problem med accessen, det vill säga om forskaren är välkommen och om 

respondenterna har förtroende inför uppsatsen. Vill eller vågar respondenterna lämna korrekta 

uppgifter? Det upplevdes inga problem med accessen och intervjuerna genomfördes på ett 

neutralt sätt. Det finns risk för att användning av ljudinspelning hämmar intervjupersonen. De 

kan bland annat känna sig nervösa, oroade eller besvärade och situationen kan kännas konst-

lad. (Bryman och Bell, 2005) Det fanns även en medvetenhet om att respondenten kan ha känt 

ett psykologiskt underläge för att den bara var en person och i minoritet. Eftersom intervjun 

inte rörde sig om personliga och känsliga ämnen ansågs risken vara minimal. Mer än två in-

tervjuare bör det emellertid inte vara. (Repstad, 1999) Respondenterna verkade opåverkade av 

det här.  

 

Ett problem som uppstått är svårigheten att få tag i en person på SKV som är kompetent inom 

området ideella föreningar. De specialister som finns är mycket upptagna och måste därför 

välja att säga nej till vissa saker som till exempel studentkontakter. Intervjuer med en person 

från SKV har inte gjorts utan enstaka frågor har skickats. 

 

Vid val av subjektiv data har det förhållits kritiskt mot källorna och de har använts med störs-

ta möjliga objektvitet. För att få en bredare och mer komplett överblick har det valts olika 

källor som är allmänt vedertagna som till exempel skriven litteratur, uppsatser, forskningsre-

sultat, lagar och praxis. Dessutom har målet varit att använda en så aktuell litteratur som möj-

ligt. Det är viktigt att reflektera över och ta i beaktning för vem det tidigare är skrivet för och 

vilken problematisering den är gjord efter. (Merriam, 1998) 

 

Genom den kvalitativa metoden klarar forskaren inte av att uppmärksamma och samla in ex-

akt allt. Alla undersökare har enligt Jacobsen (2002) blinda fläckar det vill säga saker de inte 

ser för att de inte vet vad de letar efter. Rätt saker anses ha frågats om och det som skulle mä-

tas har blivit mätt. De frågor som ställdes fick giltiga svar med överensstämmelse med syftet 

men resultaten kan inte generaliseras på grund av ett för litet urval. (Bryman, 2002) Med tan-

ke på ett litet urval och våra avgränsningar kan generalisering av ideella föreningar som sam-

verkar med företag i Sverige inte göras.  
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Bilagor 

Bilaga 1, Intervjuguide föreningar 

Hur finansieras föreningens verksamhet? 
- självfinansiering (medlemsavgifter) 
- intäkter från verksamhetsutövning (entréavgifter?) 
- Gåvor, bidrag, sponsring, samarbetspartners mm. 
- lån 

 
Största kostnaderna? 
 
Hur många anställda har föreningen? Avlönat och oavlönat? 
 
Vilken sorts tillgångar har föreningen? 
 
Måste föreningen enligt lag 

- upprätta en årsredovisning? 
- ha en godkänd revisor? 

 
Betalar föreningen någon sorts skatt pga ex fastighetsägande?  
 
Har ni någon avvikande verksamhet? Dvs någon verksamhet som inte är inriktad på att tillgo-
dose det allmännyttiga ändamålet? 
 
Betalar föreningen någon rörelseskatt, på bedriven näringsverksamhet? 
 

(Gör föreningen överavskrivningar eller avsättningar till periodiseringsfonder?) 
 
Betalar föreningen moms? 
 
Har föreningen möjligheter till att senarelägga skattebetalning (ej intresserad av tjänsteskatt)? 
 
Upplever du några problem vid eventuell redovisning av skatter? 
 
Hur stor del av föreningen är ”skattepliktig” näringsverksamhet (huvdsaklighetsbedömning)? 
 
Bedriver föreningen några verksamheter som konkurrerar med företag? 
 
Samarbetar föreningen med bolag? Får föreningen inkomster från bolaget?  
 
Äger föreningen något dotterföretag? 
 
Har föreningen ett direkt deltagande i den verksamheten? Hur stort är deltagandet?  
 
Överför bolaget tillgångar i form av saker till föreningen? 
 
Uttagsbeskattas bolaget då? 
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Överför bolaget pengar till föreningen (vinster, royalty, aktieägartillskott, koncernbidrag)? 
 
Vilka slags transaktioner med företaget förekommer? 
 
Om företaget går i vinst, hur används den? 
 
Varför bedrivs en del av verksamheten i företag? 
 
Hur påverkas föreningen av skattelagstiftningen (IL)? 
 
För och nackdelar med gällande lagstiftningen? 
 
Hur ser ni på det här med att bedriva proffsidrott i form av en ideell förening? 
Har ni funderat på bolag som AIK? 
 
Erhåller föreningen statliga och/eller kommunala bidrag? 
 
Finns det någon central aktör som har inflytande i föreningen genom ex donationer eller bi-
drag? 
 
Ställer bidragsgivare/sponsorer krav på föreningen? 
 
Hur stora netto tillgångar har föreningen? 
 
Hur stor är föreningens nettoomsättning? 
 
Vilka redovisningsprinciper tillämpar ni? 
 
Ställer föreningen höga krav på redovisningsansvariga? Krävs det en utbildning för den pos-
ten? 
 
Förekommer det att ni har intern ekonomiutbildning inom er förening? 
 
Vilken uppfattning har ni om syfte med redovisning? 
Vad är syftet med redovisningen i er förening? 
 
Vad anser ni om att ideella föreningar omfattas samma lagstiftning (BFL, ÅRL) som företag? 
(Rättvist? På vilket sätt?) 
 
Förslag på lagförändringar? 
 
Vem vänder ni er till för att få råd om ni är tveksam? 
 
Redovisningen förändras hela tiden på vilket sätt tillgodogör ni er de här förändringarna? 
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Bilaga 2, Intervjuguide, Skattejurister och Revisorer 

 
Hur kan bolaget och föreningen göra överföringar sinsemellan för att få en lägre skattekost-
nad? 
 
Praktiska exempel på hur de kan överföra saker eller pengar. (kostnadsföra i bolaget) 
 
Tillgångar ? 
Uttagsbeskattning ? 
Pengar ? 
Aktieägartillskott ? 
Koncernbidrag ? 
 
Vilka möjligheter finns och förekommer? 
 
Hur ska förfarandena behandlas skatterättsligt? 
 
När är det affärsmässigt motiverat att ej uttagsbeskatta? 
Hur bedöms det? 
 
Vilka skatter kan uppkomma i de här ideella föreningarna? 
 
Momsen? 
 
Vad händer om anställda i bolaget arbetar för föreningen, men får lön och gör avdrag i bola-
get? 
 
Föreningen kanske dessutom gett aktieägartillskott till bolaget.  
(ses dolt som: betalning för utförda tjänster istället för AÄT?) 
 
Hur ska det kontrolleras och behandlas skatterättsligt?  
 
Hur ser ni på det här att kringgå skatteregler genom att en allmännyttig ideell förening är mo-
derförening till ett aktiebolag?  
 
Tror ni att ekonomiansvariga i föreningarna är väl insatta och har rätt kompetens?  
 
Vilka anser ni var för- och nackdelar med gällande lagstiftning? 
 
Vilka problem kan uppstå vid redovisning av skatter i ideella föreningar? 
 
Vad händer om föreningen samarbetar med bolag och föreningen får inkomster från bolaget?  
 
Hur stort ska föreningens direkta deltagande i den verksamheten vara? 
Föreningen borde kanske i vissa fall övergå till en annan form av förening eller kanske till och 
med någon form av bolag, vad anser ni? 
Hur ser ni på det här med att bedriva proffsidrott i form av en ideell förening? 
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Det uppstår väldigt ofta gränsdragningsproblem för vilka intäkter som är skattepliktiga och 
vilka som är skattefria. Hur avgörs det?  
 
Kan förening sälja korv på en match utan att det tillhör en näringsverksamhet? Eller anses 
korvförsäljningen som skattepliktig näringsverksamhet?  
 
Hur långt utanför det allmännyttiga ändamålet kan en förening gå utan att bedriva närings-
verksamhet? 
 
Vad avgör om verksamheten ses som skattepliktig näringsverksamhet? När blir verksamheten 
skattepliktig? När anses den inte av hävd finansiera det allmännyttiga ändamålet? 
 
Hur stor del ”skattepliktig” närningsverksamhet (verksamhet som inte tillgodoser det allmän-
nyttiga ändamålet) kan föreningen bedriva utan att bli oinskränkt skattepliktig och inte längre 
ses som allmännyttig (huvdsaklighetsbedömning)? 
Hur ser ni på det? 
 
Kan huvudsaklighetsbedömningen slopas och varje verksamhet bedömas var för sig? 
 
Vilken slags ideella föreningar bedriver både skattepliktig och skattefri verksamhet? 
 
Det får tolkas individuellt från fall till fall. Vägledning hämtas från tidigare rättsfall och för-
handsbesked. Olika beslut kan fattas i olika delar av landet och av olika personer. 
Hur ser ni på det? 
 
Vad anses som de svåraste områdena inom redovisning i ideella föreningar? 
Hur hanterar ni dem? 
 
Vilket mervärde skapar revisorer för ideella föreningar? 
 
Hur ska en allmännyttig ideell förening behandlas skatterättsligt om den konkurrerar med 
företag och den ideella föreningen erhåller konkurrensfördelar på grund av sina skattelättna-
der?  
 
Hur avgörs om konkurrens föreligger och upptäcks det alltid?  
 
Är det tänkt att de här associationsformerna ska vara neutrala i förhållande till varandra?  
Neutralitetsprincipen (företag och förening på samma villkor)? 
 
Har vi missat något som ni tycker är viktigt och intressant? 
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Bilaga 3, Utdrag ur Inkomstskattelag (1999:1229) 

1 kap. Grundläggande bestämmelser om kommunal och statlig inkomstskatt 
 
Skatter 
3 § ”…” Juridiska personer ska betala statlig inkomstskatt på inkomster i inkomstslaget när-

ingsverksamhet. Lag (2007:1419). 
 
2 kap. Definitioner och förklaringar 
 
Svensk koncern 
5 § Med svensk koncern avses en sådan grupp av företag eller andra näringsidkare som enligt 

någon svensk lag bildar en koncern. 
 
6 kap. Juridiska personer 
 
Obegränsat skattskyldiga : Vilka som är obegränsat skattskyldiga 
3 § Juridiska personer är obegränsat skattskyldiga om de på grund av sin registrering eller, om 

registrering inte har skett, platsen för styrelsens säte eller någon annan sådan omständig-
het är att anse som svenska juridiska personer. 

 
Innebörden av obegränsad skattskyldighet 
4 § Den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och 

från utlandet. 
 
7 kap. Vissa stiftelser, ideella föreningar, registrerade trossamfund och andra juridiska 

personer 
 
Ideella föreningar 
Skattskyldighet 
7 § En ideell förening är skattskyldig bara för inkomst av sådan näringsverksamhet som avses 

i 13 kap. 1 §, om föreningen uppfyller 
- ändamålskravet i 8 §, - verksamhetskravet i 9 §, -fullföljdskravet i 10-12 §§, och - öppen-

hetskravet i 13 §. 
En förening som uppfyller kraven i första stycket är dock inte skattskyldig för 

1. kapitalvinster och kapitalförluster, 
2. sådan inkomst som kommer från en självständig näringsverksamhet eller en särskild 
förvaltningsenhet som avser fastighet, om inkomsten till huvudsaklig del kommer från 
- verksamhet som är ett direkt led i främjandet av sådana ändamål som avses i 8 § eller 
som har annan naturlig anknytning till sådana ändamål, eller 
- verksamhet som av hävd utnyttjats som finansieringskälla för ideellt arbete, eller 
3. inkomst från innehav av en fastighet som tillhör föreningen och som används i före-
ningens verksamhet på sådant sätt som anges i 3 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen 
(1979:1152). 

Särskilda bestämmelser om vissa ideella föreningar finns i 15-17 §§ 
 
Ändamålskravet 
8 § Föreningen ska ha till huvudsakligt syfte att främja sådana ändamål som anges i 4 § eller 

andra allmännyttiga ändamål, såsom religiösa, välgörande, sociala, politiska, idrottsliga, 
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konstnärliga eller liknande kulturella ändamål. 
   Ändamålen får inte vara begränsade till vissa familjers, föreningens medlemmars eller 
andra bestämda personers ekonomiska intressen. Lag (2007:1419). 

 
Verksamhetskravet 
9 § Föreningen ska i den verksamhet som bedrivs uteslutande eller så gott som uteslutande 

tillgodose sådana ändamål som anges i 8 §. Lag (2007:1419). 
 
Fullföljdskravet 
10 § Föreningen ska, sett över en period av flera år, bedriva en verksamhet som skäligen mot-

svarar avkastningen av föreningens tillgångar. Lag (2007:1419). 
11 § /Träder i kraft I:2008-05-01/ Skatteverket får medge undantag från fullföljdskravet i 10 § 

för en förening som avser att förvärva en fastighet eller annan anläggning som är avsedd 
för den ideella verksamheten. Detsamma gäller om en förening avser att genomföra om-
fattande byggnads-, reparations- eller anläggningsarbeten på en fastighet som används av 
föreningen. 
   Beslutet får avse högst fem beskattningsår i följd. Det får förenas med villkor att före-
ningen ska ställa säkerhet eller liknande för den inkomstskatt som föreningen kan bli 
skyldig att betala på grund av omprövning av taxeringarna för de år som beslutet avser, 
om det upphör att gälla enligt 12 §. 

  Skatteverkets beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs 
vid överklagande till kammarrätten. Lag (2008:134). 

12 § Om föreningen inte inom föreskriven tid har genomfört den avsedda investeringen eller 
inte har iakttagit något annat villkor i beslutet, är föreningen skattskyldig som om undan-
taget inte hade medgetts. 

 
Öppenhetskravet 
13 § Föreningen får inte vägra någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för 

det med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller föreningens 
syfte eller annat. 

 
13 kap. Avgränsningen av inkomstslaget näringsverksamhet 
 
Huvudregler 
1 § Till inkomstslaget näringsverksamhet räknas inkomster och utgifter på grund av närings-

verksamhet. Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt 
och självständigt. 
   Innehav av näringsfastigheter och näringsbostadsrätter samt avverkningsrätt till skog 
räknas alltid som näringsverksamhet. Privatbostadsfastigheter, privatbostadsrätter och 
andra privatbostäder kan inte ingå i en näringsverksamhet. Lag (2002:536). 

 
23 kap. Underprisöverlåtelser 
 
Villkor för en underprisöverlåtelse 
Överlåtaren och förvärvaren 
14 § Överlåtaren och förvärvaren ska vara en fysisk person, ett företag eller ett svenskt han-

delsbolag. 
   En svensk stiftelse eller en svensk ideell förening får inte vara förvärvare. En svensk 
stiftelse får dock vid ombildning av sparbank till bankaktiebolag enligt 8 kap. spar-
bankslagen (1987:619) förvärva aktier från sparbanken. Vidare får en svensk ideell före-
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ning som inte omfattas av bestämmelserna om undantag från skattskyldighet i 7 kap. för-
värva en tillgång från en annan ideell förening. 

  Ett livförsäkringsföretag får vara förvärvare bara i fråga om tillgångar som ingår i sådan 
verksamhet som enligt 39 kap. 4 § ska beskattas enligt reglerna för skadeförsäkringsföre-
tag. Lag (2007:1419). 

 
Underskott hos förvärvaren 
27 § Om förvärvaren är ett företag, får det under beskattningsåret före det beskattningsår då 

överlåtelsen sker inte ha uppkommit underskott hos förvärvaren eller hos ett företag till 
vilket förvärvaren kan med avdragsrätt lämna koncernbidrag avseende det beskattningsår 
då överlåtelsen sker. 

 
35 kap. Koncernbidrag 
 
Definitioner 
2 § Med moderföretag avses i detta kapitel ett företag som äger mer än 90 procent av andelar-

na i ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening och som är 
- ett svenskt aktiebolag, 
- en svensk ekonomisk förening, 
- en svensk sparbank, 
- ett svenskt ömsesidigt försäkringsföretag, 
- en svensk stiftelse som inte omfattas av bestämmelserna om undantag från skattskyldig-
het i 7 kap., 

eller 
- en svensk ideell förening som inte omfattas av bestämmelserna om undantag från skatt-
skyldighet i 7 kap. 

Med helägt dotterföretag avses i detta kapitel det företag som ägs av moderföretaget enligt 
första stycket. 

 
40 kap. Tidigare års underskott 
     
Definitioner 
3 § Med företag avses i detta kapitel 

- svenskt aktiebolag, - svensk ekonomisk förening, - svensk sparbank, - svenskt ömsesi-
digt försäkringsföretag, - svensk stiftelse, - svensk ideell förening, och - utländskt bolag. 

 
Begränsningar hos företag efter ägarförändringar 
Ägarförändringar 
10 § Vid ägarförändringar som innebär att ett företag får det bestämmande inflytandet över ett 

underskottsföretag inträder en beloppsspärr och en koncernbidragsspärr. 
   Beloppsspärren inträder dock inte om det företag som får det bestämmande inflytandet 
ingick i samma koncern som underskottsföretaget redan före ägarförändringen. 
   Koncernbidragsspärren inträder dock inte om ägarförändringen bara berör företag som 
före ägarförändringen ingick i samma koncern som underskottsföretaget. 

 
63 kap. Grundavdrag 
 
Ideella föreningar 
11 § Ideella föreningar och registrerade trossamfund som uppfyller kraven i  
7 kap. 7 § första stycket har rätt till grundavdrag med 15 000 kronor. 



 
 

Skatter och redovisning i ideella föreningar – Bilagor 
 
 

 
92 

Bilaga 4, Ordlista  

Allmännyttig  Föreningar som bidrar till ändamål som bättre hälsa, friskare och 

lyckligare människor och välstånd betraktas som allmännyttiga 

(se vidare i 7:8 IL). De allmännyttiga föreningarna blir inskränkt 

skattskyldiga och åtnjuter skattelättnader.  

 

Huvudsaklig del Enligt huvudsaklighetsprincipen ska den huvudsakliga delen, 

kring 70-80 procent, av inkomsterna komma från verksamhet med 

naturlig anknytning eller från en hävdvunnen finansieringskälla, 

7:7 2 st 2 p IL. Begreppet huvudsaklig del grundar sig på förvärv-

skällebegreppet. Om den skattefria verksamheten står för mindre 

än 70 procent av föreningens totala inkomster beskattas hela före-

ningen. Det innebär att en relativt liten skattepliktig verksamhet 

kan smitta de skattefria. 

 

Hävd  De rörelseinkomster som inte har naturlig anknytning till verk-

samheten kan bli skattebefriade om de av hävd utnyttjats som fi-

nansieringskälla för det ideella ändamålet. Det kan handla om in-

komster från bingo, lotterier, annonsering, reklam, fester, evene-

mang, entréavgifter, uthyrning, kioskförsäljning och annan för-

säljning. Verksamheten ska i huvudsak bedrivas av föreningen 

själv för att betraktas som hävdvunnen finansieringskälla. Vid 

hävd krävs det inget samband mer än att det ska hjälpa till att fi-

nansiera de allmännyttiga ändamålen. Hävd kan betyda olika rent 

språkligt, men i det här sammanhanget betyder det av tradition.  

 

Inre sammanhang  Rörelseverksamheter som har ett inre sammanhang anses ingå i 

en och samma förvärvskälla. Rörelseinkomster från allmännyttig 

verksamhet som bedrivs med ideella arbetsinsatser och som har 

en gemensam ledning tillhör enligt praxis samma förvärvskälla. 

Även skattepliktig näringsverksamhet, det vill säga näringsverk-

samhet som inte har naturlig anknytning/hävd men som bedrivs 

med ideella arbetsinsatser, ingår i samma förvärvskälla. Före-
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ningen består av en förvärvskälla som är uppdelad i en skattefri 

och en skattepliktig del. Verksamhet som inte till någon del be-

drivs av föreningen själv kan inte anses ha ett inre sammanhang 

med den ideella verksamheten som föreningen bedriver. (se vida-

re Separat förvärvskälla) 

 

Inskränkt skattskyldig Allmännyttiga ideella föreningar åtnjuter skattelättnader, det vill 

säga vissa typer av inkomster undantas från beskattning. För att 

bli inskränkt skattskyldig krävs att fyra krav uppfylls. De fyra 

kraven är: ändamålskravet (7:8 IL), verksamhetskravet (7:9 IL), 

fullföljdskravet (7:10-12 IL), öppenhetskravet (7:13 IL). En in-

skränkt skattskyldig förening kan beskattas för fastighetsinkoms-

ter och inkomster från näringsverksamhet (13:1 IL). 

 

Naturlig anknytning  Verksamhet som i ett direkt led främjar den ideella verksamheten 

anses ha en naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga än-

damål. Försäljningsverksamheter som är en del av föreningens 

allmännyttiga arbete anses ha naturlig anknytning och är därmed 

skattebefriade. Verksamheten ska vara av mindre omfattning. En 

annan typ av inkomst som kan anses ha naturlig anknytning är 

verksamhet som har karaktär av service till medlemmarna och 

andra som deltar i den ideella verksamheten.  

 

Separat förvärvskälla Anlitar föreningen avlönad personal i en näringsverksamhet anses 

den inte ha något inre sammanhang med den allmännyttiga verk-

samheten. Näringsverksamhet som inte till någon del bedrivs av 

föreningen själv blir en egen skattepliktig förvärvskälla Verksam-

heten ses som en från föreningen överflyttad verksamhet. Före-

ningen kan även ansöka, hos SKV, om frivillig skattskyldighet för 

uthyrning av verksamhetslokal. Den allmännyttiga föreningen be-

står då av två förvärvskällor en skattefri och en skattepliktig. Fö-

reningens skattefria verksamhet kan inte smittas av den skatte-

pliktiga utan förblir skattefri. 


