
 

 

 
LIU-IEI-FIL-A--09/00549--SE 

 
 
 

 

 Gränsdragningen mellan näringsverksamhet och 

hobby – beträffande hästverksamhet 

  
 

 The Distinction Between Business and Hobby – Regarding Horse 
Activity 

 
 
 
 
 

Anna Groth 
 
 
 
 

Magisteruppsats, termin 8 
Vårterminen 2009 

 
Jan Bjuvberg 

 
 

 
 
 

Affärsjuridiska programmet 
 

 



 2 

Innehållsförteckning 
 

FÖRKORTNINGAR ............................................................................................................................................ 4 

1 INLEDNING ..................................................................................................................................................... 5 

1.1 PROBLEMBAKGRUND ..................................................................................................................................... 5 
1.2 PROBLEMFORMULERING ................................................................................................................................ 6 
1.3 SYFTE ............................................................................................................................................................ 6 
1.4 AVGRÄNSNINGAR .......................................................................................................................................... 7 
1.5 METOD OCH MATERIAL.................................................................................................................................. 7 
1.6 DISPOSITION.................................................................................................................................................. 8 

2 RÄTTSSÄKERHET I BESKATTNINGEN.................................................................................................... 9 

3 INKOMSTSKATT............................................................................................................................................ 11 

3.1 INLEDNING.................................................................................................................................................. 11 
3.2 INKOMST AV NÄRINGSVERKSAMHET ............................................................................................................ 11 
3.3 INKOMST AV TJÄNST (HOBBY)....................................................................................................................... 13 
3.4 NÄRINGSVERKSAMHET V/S HOBBY .............................................................................................................. 14 
3.5 PRAXIS OM GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN HOBBY OCH RÖRELSE .................................................................. 15 
3.6 AKTUELLA KAMMARRÄTTSDOMAR ............................................................................................................... 16 
3.7 SKATTEVERKETS BEDÖMNING ..................................................................................................................... 18 
3.8 SAMMANFATTNING OCH SYNPUNKTER......................................................................................................... 19 

4 NÄRINGSVERKSAMHET PÅ GRUND AV INNEHAV AV NÄRINGSFASTIGHET........................... 24 

4.1 INLEDNING.................................................................................................................................................. 24 
4.2 FASTIGHETSKLASSIFICERINGEN - NÄRINGSFASTIGHET ELLER PRIVATBOSTADSFASTIGHET? ......................... 24 
4.3 NATURLIG ANKNYTNING............................................................................................................................. 26 

4.3.1 Skatteverkets bedömning ............................................................................................................................ 27 
4.3.2 Aktuella Regeringsrättsdomar..................................................................................................................... 28 
4.3.3 Aktuella kammarrättsdomar...................................................................................................................... 29 
4.3.4 Sammanfattning och synpunkter .................................................................................................................. 30 

5 MERVÄRDESSKATT...................................................................................................................................... 32 

5.1 MERVÄRDESSKATTELAGEN.......................................................................................................................... 32 
5.2 MERVÄRDESSKATTEDIREKTIVET ................................................................................................................. 33 
5.3 EG-RÄTTENS PRAXIS.................................................................................................................................... 34 

5.3.1 Rompelman (Mål 268/83)........................................................................................................................ 34 
5.3.2 Lennartz (Mål C-97/90) ......................................................................................................................... 34 
5.3.3 Van Tiem (Mål C-186/89)...................................................................................................................... 35 
5.3.4 INZO (Mål C-110/94) .......................................................................................................................... 35 
5.3.5 Renate Enkler (Mål C-230/94) ................................................................................................................ 35 
5.3.6 Breitsohl (Mål C-400/98) ........................................................................................................................ 36 
5.3.7 Sammanfattning....................................................................................................................................... 36 

5.4 SKATTVERKETS BEDÖMNING ....................................................................................................................... 37 
5.5 AKTUELLA KAMMARRÄTTSDOMAR ............................................................................................................... 38 
5.6 SAMMANFATTNING OCH SYNPUNKTER......................................................................................................... 40 
5.7 INNEBÄR INNEHAV AV NÄRINGSFASTIGHET ATT MERVÄRDESSKATTSKYLDIGHET UPPKOMMER?.................. 43 

6 ”DE LEGE FERENDA” - DISKUSSION ..................................................................................................... 45 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING ............................................................................................... 47 

LAGSTIFTNING .................................................................................................................................................. 47 
OFFENTLIGT TRYCK .......................................................................................................................................... 47 
DOKTRIN .......................................................................................................................................................... 47 
ÖVRIGT ............................................................................................................................................................. 48 

RÄTTSFALLSFÖRTECKNING ....................................................................................................................... 49 



 3 

EG-DOMSTOLEN ............................................................................................................................................... 49 
SVENSKA RÄTTSFALL ......................................................................................................................................... 49 

Regeringsrätten ................................................................................................................................................. 49 
Kammarrätten.................................................................................................................................................. 49 
Länsrätten ...................................................................................................................................................... 50 



 4 

Förkortningar 
 
Dir. Direktiv 
ECR European Court Reports 
EG Europeiska gemenskapen 
FTL Fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152) 
IL Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) 
JB Jordabalken (SFS 1970:994) 
kap. Kapitel 
KL Kommunalskattelagen (SFS 1928:370) 
ML Mervärdesskattelagen (SFS 1994:200) 
Prop. Proposition 
REG Rättsfall från Europeiska gemenskapens domstol 
RF Regeringsformen (SFS 1974:152) 
RÅ Regeringsrättens Årsbok 
SBetL Skattebetalningslagen (SFS 1997:483) 
SFS Svensk författningssamling 
TL Taxeringslagen (SFS 1990:324) 
 



 5 

1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 
I början av 1900-talet fanns det omkring 750 000 hästar i Sverige.1 De flesta 
användes inom jordbruket, transportväsendet eller försvaret. I samband med 
teknikutvecklingen skedde en drastisk sänkning av antalet hästar och på 70-talet 
fanns det inte mer än ca 70 000 i landet.2 Idag är antalet hästar ca 300 000, vilket 
betyder att hästen åter har fått en viktig roll i samhället.3 Hästen används dock i 
huvudsak inom andra områden än för drygt 100 år sedan. Kommersiell handel, 
ridutbildning, turridning, uthyrning, inackordering, tävlingsverksamhet, uppfödning 
och hingsthållning är några exempel på områden där hästen idag fyller en stor 
funktion. 
 
Den skattemässiga situationen skiljer sig mycket åt mellan olika hästägare. Några är 
egna företagare och äger kanske ett större antal hästar, medan andra har sin 
huvudsakliga inkomst från anställning och äger vid sidan av en eller ett par hästar. 
Skattemässigt ska en hästverksamhet klassificeras som näringsverksamhet om den 
bedrivs yrkesmässigt, självständigt och med vinstsyfte, 13 kap. 1 § inkomstskattelagen 
(SFS 1999:1229), IL. För de fall det inte kan visas att verksamheten bedrivs med 
vinstsyfte ska verksamheten istället klassificeras som hobby (det vill säga inkomst av 
tjänst). Hästen kan också utgöra en form av kapitalplacering, vilket gör att intäkter 
från hästverksamhet ska beskattas i inkomstslaget kapital. Innehav av hästar i rent 
kapitalplaceringssyfte kommer emellertid inte att behandlas.4 Inom kategorin 
hästverksamhet hittar vi många olika inriktningar, allt från den som bedriver 
tävlingsverksamhet på högre nivå i kombination med utbildning och försäljning, till 
den som äger en eller två hästar för nöjets skull. För de flesta familjehästägare har det 
ingen betydelse var gränsen mellan hobby och näringsverksamhet går, eftersom de 
äger hästarna för att tillgodose sina personliga intressen och inte för att vinna 
intäkter. Men för de som bedriver hästrelaterad verksamhet av mer ekonomisk 
karaktär kan gränsdragningen vara av större betydelse. För den fortsatta 
framställningen är det den sistnämnda kategorin av hästhållning som är av intresse 
och alltså inte den kategori som helt klart utgör hobby.  
 
När det gäller hästverksamheter verkar det inte helt ovanligt att vinstsyftet ifrågasätts 
redan under det år när verksamheten startar. En hästverksamhet som befinner sig i 
startskedet går ofta med underskott. Eftersom man inte får dra av underskott som 
uppkommit i hobbyverksamhet mot annat än kommande överskott inom samma 
verksamhet, medan man i en aktiv näringsverksamhet under de fem första åren får 
kvitta underskott i företaget mot exempelvis inkomster av tjänst (genom s.k. allmänt 
avdrag) är en gränsdragning mellan hobby och näringsverksamhet väldigt viktig. (Se 
12 kap. 37 § och 62 kap. 2-4 § § IL.) 
 

                                                 
1 Se Rydin, Urban och Antonsson, Jan, Beskattning av hästverksamhet, Svensk skattetidning 2008, 
s. 254 (Rydin och Antonsson 2008). 
2 Se Rydin och Antonsson 2008, s. 254. 
3 http://www2.scb.se/statistik/JO/JO0107/2004M10/JO0107_2004M10_SM_JO24SM0501.pdf, 
090417. 
4 Se avsnitt 1.4. 
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Idag ägs allt fler gårdar i Sverige av ”hästfolk”. År 2004 uppskattades antalet 
anläggningar med häst till 56 000.5 Normalt ses en jordbruksfastighet som en 
näringsfastighet, men när det gäller innehav hästar på jordbruksfastighet är rättsläget 
något mera oklart beroende på de olika situationer som kan uppstå. Frågan om 
hästarna kan ha sådan naturlig koppling till fastigheten att de ska anses ingå i 
näringsverksamheten, som i övrigt bedrivs på fastigheten, har stor betydelse för om 
hobby eller näringsverksamhet föreligger. 
 
År 1987 fastslog Regeringsrätten, i The Onion och Mack The Knife-fallet,6 att en tumregel 
skulle tillämpas vid bedömningen av om hästverksamhet skulle hänföras till inkomst 
av näringsverksamhet eller till inkomst av tjänst. Tumregeln innebar att en häst 
beskattades som hobby och tre eller fler som näringsverksamhet. Ägde man två 
hästar berodde det på omständigheterna i övrigt. Numera synes tumregeln inte längre 
vara vägledande i bedömningen varför jag ställer mig frågan vilka faktorer det är som 
påverkar bedömning av om hästverksamhet ska beskattas som hobby eller 
näringsverksamhet.  
 
Det är även viktigt var gränsen ska dras med avseende på vilka som ska anses vara 
mervärdesskattskyldiga. Bara för att en verksamhet inte uppfyller kriterierna för att 
bedömas som näringsverksamhet i IL:s mening utesluts inte att verksamheten 
bedöms utgöra en ekonomisk verksamhet som kan medföra rätt att göra avdrag för 
ingående mervärdesskatt.7  
 

1.2 Problemformulering 
Vilka omständigheter påverkar gränsdragningen mellan näringsverksamhet och 
hobby vid inkomstbeskattning av hästverksamhet? När inträder 
mervärdesskattskyldighet för hästverksamhet som inte utgör näringsverksamhet 
enligt 13 kap. 1 § första stycket IL? 
 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att analysera vilka faktorer som påverkar bedömningen av 
om hästverksamhet ska beskattas som inkomst av tjänst eller som inkomst av 
näringsverksamhet. Med anledning av att rättspraxis i viss utsträckning är in casu-
betonad och saknar utförligare motiveringar är det emellertid omöjligt att täcka alla 
tänkbara faktorer. Uppsatsen omfattar verksamheter med inriktning på 
ridsporthästar, d.v.s. ridsportverksamheter. Med begreppet ridsportverksamhet avser 
jag alla ridsportens grenar, såsom hoppning, dressyr, fälttävlan, körning och 
distansritt, och även andra hästrelaterade verksamheter som exempelvis 
ridutbildning, hästuppfödning, inackordering och hingsthållning. Vidare är syftet med 
uppsatsen att behandla frågan om hästverksamhet som utgör hobby kan anses som 
yrkesmässig verksamhet enligt mervärdesskattelagen (SFS 1994:200), ML, eller som 

                                                 
5 http://www2.scb.se/statistik/JO/JO0107/2004M10/JO0107_2004M10_SM_JO24SM0501.pdf, 
090417. I undersökningen, som gjordes av Statistiska centralbyrån, betraktades ett jordbruk 
respektive en fastighet med stall som en anläggning även om flera personer hyr stallplats och 
sköter sina hästar självständigt. 
6 Se RÅ 1987 not 655.  
7 Se 1 kap. 1 § och 4 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200) och artikel 9.1 rådets direktiv 
2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt 
(Mervärdesskattedirektivet). 
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ekonomisk verksamhet enligt rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 
2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (nedan kallat 
mervärdesskattedirektivet). Vid beskattning är behovet av att i förväg kunna bedöma 
de skatterättsliga konsekvenserna av sitt handlande stort. Inte minst för att hästägare 
ska kunna redovisa sina verksamheter på ett korrekt sätt. En betydelsefull 
utgångspunkt är därför att undersöka om beskattning av hästverksamheter uppfyller 
kravet på rättssäkerhet.  
 

1.4 Avgränsningar 
Verksamheter med inriktning på galopp- och travhästar behandlas inte. Anledning till 
detta är att vinstsyftet är mer uppenbart när det gäller galopp- och travhästar, och 
rättsläget är relativt klart i dessa fall. Som nämnts i avsnitt 1.1 ovan kan hästar även 
innehas i rent kapitalplaceringssyfte. Ett exempel kan vara att hästägaren överlåter 
utbildning och tävling av hästen till någon annan. Uppsatsen behandlar emellertid 
inte kapitalinkomster, vilket medför att jag inte kommer att beröra gränsdragningen 
mellan vare sig näringsverksamhet och kapital eller hobby och kapital.  
 

1.5 Metod och material 
För att fastställa och analysera gällande rätt på området har jag tillämpat 
rättsvetenskaplig metod. Jag har använt mig av lagtext, förarbeten, direktiv, 
rättspraxis, såväl svensk som EG-rättslig, och doktrin. Därutöver har materialet 
bestått av Skatteverkets ställningstaganden och skrivelser. Det finns ytterst få 
prejudicerande domar från Regeringsrätten, varför kammarrätternas domar får stor 
betydelse för rättstillämpningen. Urvalet av kammarrättsdomar är begränsat till att 
endast omfatta domar från år 2006 och framåt. När det gäller Regeringsrättens 
domar sträcker sig urvalet, med hänsyn till det ringa antalet domar, betydligt längre 
bakåt i tiden. Rättspraxis har valts ut efter vad som ansetts mest relevant med 
avseende på uppsatsens syfte och problemformulering. I första hand har jag valt ut 
rättsfall som behandlar gränsdragningsproblematiken mellan näringsverksamhet och 
hobby vad gäller just hästverksamheter av olika slag. Rättsfall som behandlar andra 
verksamhetsområden än ridsport har i viss mån används för att belysa 
gränsdragningsproblemen inom några andra branscher. Värdet av dessa rättsfall är 
dock begränsat, men det kan ändå vara värdefullt för att undersöka om några 
jämförelser kan göras med hästverksamhet.  

 
Förklaringen till att det finns ytterst få prejudicerande domar torde vara att det är 
både en tidskrävande och kostsam process att genomgå en prövning i samtliga 
instanser, varför många hästägare troligtvis inte vare sig orkar eller har råd att föra en 
process ända upp i Regeringsrätten. En annan förklaring till varför det finns ytterst få 
prejudicerande domar kan vara att Regeringsrätten är obenägen att meddela 
prövningstillstånd. 
 
Mervärdesskatten är ett område som, till skillnad från inkomstskatten, är 
harmoniserat inom EU. Detta betyder att både svenska och EG-rättsliga rättskällor 
måste beaktas vid rättstillämpningen. När det gäller beslut och direktiv rörande 
mervärdesskatt har EG-domstolen fastslagit att dessa har direkt effekt, vilket innebär 
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att enskilda personer har rätt att åberopa gemenskapsrätten inför nationell domstol.8 
Härav följer att jag i uppsatsen även har valt att behandla ett urval av den EG-
rättsliga praxis som berör aktuella artiklar i mervärdesskattedirektivet. Urvalet har 
skett efter vad för sorts verksamhet och innehav av tillgångar det har handlat om. 
Som exempel kan nämnas att jag inte har valt mål som rör 
värdepappersverksamheter då jag anser att det ligger långt ifrån 
hästverksamhetsområdet. 
 

1.6 Disposition 
Av det föregående framgår att uppsatsen omfattar två delmoment, nämligen 
inkomstbeskattning och mervärdesbeskattning. Den fortsatta framställningen är 
disponerad enligt följande. Kapitel två ägnas åt rättssäkerhet vid beskattning. När det 
är svårt att dra en gräns mellan två inkomstslag skapas i regel rättsosäkerhet. Syftet 
med kapitlet är därför att ge läsaren en lämplig utgångspunkt för den kommande 
analysen, utan att för den skull gå in i detalj på området. Kapitel tre behandlar vissa 
allmänna, men för den fortsatta framställningen mycket väsentliga delar av IL:s regler 
kring beskattning av näringsverksamhet och hobby. Därutöver presenteras ett antal 
rättsfall som rör gränsdragningen mellan hobby och näringsverksamhet inom 
ridsporten. Härefter tar jag upp ”innehav av näringsfastighet” och dess betydelse för 
inkomstbeskattningen (kapitel fyra). Kapitel fem innehåller en kortfattad genomgång av 
de väsentligaste delarna av ML och mervärdesskattedirektivet. Förutom detta 
innehåller kapitlet även EG-rättslig praxis avseende mervärdesskatt samt ett antal 
svenska rättsfall som behandlar mervärdesskatteproblematiken inom hästrelaterade 
verksamheter. Uppsatsens avslutande kapitel, kapitel sex, innehåller en ”de lege 
ferenda” diskussion som syftar till att ge läsaren några avslutande tankar kring den 
tänkbara framtida utvecklingen på området. 
 
Sist men inte minst vill jag redan nu göra läsaren uppmärksam på att analys sker 
löpande i uppsatsen. 
 

                                                 
8 Alhager, Eleonor, Kleerup, Jan, Melz, Peter och Öberg, Jesper, Mervärdesskatt i teori och 
praktik, s. 29 ff (Alhager m.fl. 2007). 
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2 Rättssäkerhet i beskattningen 
En viktig del av beskattningen är de krav som kan ställas på reglernas utformning 
och deras tillämpning. Med anledning av att beskattning kan innebära stora ingrepp 
för den enskilde är kravet på rättsäkerhet viktigt, både vad gäller rättsreglernas 
utformning och dess tillämpning.9 Rättssäkerheten är ett fundamentalt begrepp som 
dessvärre inte är definierat i lag.10 Legalitetsprincipen med dess krav på förutsebarhet 
är enligt min uppfattning en mycket central rättssäkerhetsaspekt på skatterättens 
område. Förutsebarheten innebär att den skattskyldige ska kunna förutse de 
skatterättsliga konsekvenserna av ett visst handlande. För att uppnå förutsebarhet är 
det inte tillräckligt att lagreglerna är tydligt utformade, utan det krävs även att 
myndigheter och domstolar tillämpar reglerna på ett förutsebart sätt. För den 
skattskyldige är det viktigt att få reda på vilka omständigheter det är som påverkar en 
myndighets eller domstols beslut samt hur dessa omständigheter bedöms. Det är 
även väsentligt för den skattskyldige att veta var bevisbördans placering ligger. Är 
bevisfrågorna förutsebara har man som skattskyldig möjlighet att inför en 
skatteprocess vidta bevissäkrande åtgärder. 
 
Förutsebarheten i beskattningen ökar om reglerna är detaljerade till sin utformning.11 
Allmänt skrivna regler innebär istället att domstolarnas möjligheter att påverka 
utgången ökar. Vagt utformade lagar innebär i princip att beskattningskompetensen 
överlämnas till rättstillämpande domstolar och myndigheter.12 Som redan 
konstaterats framgår det inte av lagstiftningen var gränsen mellan hobby och 
näringsverksamhet ska dras. Detta innebär att domstolarnas möjligheter att påverka 
är stora. Av detta följer att det är viktigt att förvaltningsdomstolarna och Skatteverket 
är konsekventa vid sina bedömningar för att det ska råda förutsebarhet vid 
beskattningen. Oväntade tolkningar som skiljer sig åt i olika delar av landet är således 
inte godtagbart om kravet på rättssäkerhet ska kunna upprätthållas.  
 
En annan sak som bör tillmätas betydelse vid tolkning och tillämpning av vaga och 
mångtydiga bestämmelser är principen om likformighet eller likabehandling (nedan 
benämnd likabehandlingsprincipen). Likabehandlingsprincipen kan användas som 
argument för att domstolar och myndigheter ”inte ska ta ovidkommande hänsyn 
angående personen utan att alla ska vara lika inför lagen”.13 När domstolar och 
myndigheter utövar sin verksamhet ska de dels ta hänsyn till allas likhet inför lagen, 
dels iaktta saklighet och opartiskhet. Detta följer av 1 kap. 9 § regeringsformen  
(SFS 1974:152), RF. Därutöver innefattar likabehandlingsprincipen även ett förbud 
mot en godtycklig rättstillämpning. En godtycklig rättstillämpning skulle enligt min 
uppfattning inte bara strida mot likabehandlingsprincipen, utan även mot kravet på 
förutsebarhet. Hultqvist anser att likabehandlingsprincipen främst torde avse 
bedömningen av de faktiska omständigheterna i det specifika fallet.14  
 
Ytterligare en viktig aspekt som lagstiftaren, domstolarna och myndigheterna har att 
ta hänsyn till när de utformar och tillämpar rättsreglerna är att undvika att den 

                                                 
9 Höglund, Mats, Taxeringsrevision – ur ett rättssäkerhetsperspektiv, s. 31 (Höglund 2008). 
10 Höglund 2008, s. 31. 
11 Höglund 2008, s. 39. 
12 Höglund 2008, s. 78. 
13 Hultqvist, Anders, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattning, s. 61 (Hultqvist 1995). 
14 Hultqvist 1995, s. 107. 
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skattskyldige underlåter att betala skatt eller begår skattebrott.15 Reglerna kan inte 
utformas eller tillämpas så att de ger upphov till att skattskyldiga medvetet utnyttjar 
skattesystemet på ett i skattehänseende omoraliskt sätt. Om rättssäkerheten helt och 
hållet får ge vika för de fiskala syftena riskerar det dock att slå hårt mot den enskilde. 
Rättssäkerheten måste därför vägas mot vikten av att kunna motverka att den 
skattskyldige underlåter att betala skatt eller begår skattebrott.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att för att rättssäkerheten ska upprätthållas 
är det inte är tillräckligt att lagen är välformulerad, utan det krävs även att den 
tillämpas på ett rättssäkert sätt. 

                                                 
15 Motion 2000/01:Sk654 Rättssäkerhet i beskattningen (Motion 2000/01:Sk654). 
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3 Inkomstskatt 

3.1 Inledning 
För att en inkomst överhuvudtaget ska vara skattepliktig krävs i princip att den är 
hänförlig till något av de tre inkomstslagen; tjänst, näringsverksamhet eller kapital.16 
En fysisk person kan beskattas i samtliga tre inkomstslag, medan exempelvis ett 
aktiebolag eller en ekonomisk förening endast beskattas i inkomstslaget 
näringsverksamhet, se 1 kap. 3 § IL. Inkomst av tjänst liksom inkomst av 
näringsverksamhet är nästan uteslutande ett resultat av den skattskyldiges egna 
arbetsprestationer,17 där de senare slaget av arbetsprestationer härrör från någon 
form av självständig verksamhet. Det föreligger flera väsentliga skillnader mellan de 
olika inkomstslagen. Av den anledningen är det viktigt att avgöra till vilket 
inkomstslag en viss inkomst ska hänföras. 
 

3.2 Inkomst av näringsverksamhet 
Av 13 kap. 1 § första stycket IL framgår att ”[t]ill inkomstslaget näringsverksamhet 
räknas inkomster och utgifter på grund av näringsverksamhet. Med 
näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs självständigt och 
yrkesmässigt”. För att en verksamhet ska klassificeras som näringsverksamhet krävs 
att samtliga tre rekvisit (förvärvssyfte, självständigt och yrkesmässigt) är uppfyllda. 
Till näringsverksamhet hänförs alltid innehav av bl.a. näringsfastigheter, se 13 kap.  
1 § tredje stycket IL. Verksamheten kan bedrivas av såväl särskilt bildade rättssubjekt, 
exempelvis aktiebolag, som av fysiska personer.18  
 
Att verksamheten ska bedrivas i förvärvssyfte innebär att den ska syfta till ett 
ekonomiskt utbyte för den som driver den, d.v.s. att verksamheten ska ha ett 
vinstsyfte. Det som är avgörande är inte att verksamheten faktiskt går med vinst utan 
att syftet är att ge ekonomisk vinst.19 Om en person fortsätter att bedriva en 
verksamhet som år efter år visar underskott och där möjligheterna att göra vinst är 
små kan det dock föreligga en presumtion om att verksamheten saknar vinstsyfte.20 
Det faktum att näringsidkaren själv anser att verksamheten bedrivs med eller utan 
vinstsyfte saknar helt betydelse.21 Många gånger kan det vara svårt att avgöra om en 
verksamhet bedrivs med vinstsyfte, varför ett antal yttre relevanta omständigheter 
borde bli avgörande. Saknas förvärvssyfte sker beskattning antingen i inkomstslaget 
kapital eller i inkomstslaget tjänst. Inkomst som är kapitalvinst eller avkastning på 
tillgång beskattas i inkomstslaget kapital, medan inkomst som härrör från en utförd 
arbetsprestation beskattas i inkomstslaget tjänst.22 
 
Rekvisitet yrkesmässigt innebär att det krävs att verksamheten inte endast är tillfällig 
utan att den bedrivs regelbundet, vilket betyder att det finns krav på viss omfattning 

                                                 
16 Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Per och Silfverberg, Christer, Inkomstskatt - en 
läro- och handbok i skatterätt, s. 47 (Lodin m.fl. 2007). 
17 Eriksson, Asbjörn, Praktisk beskattningsrätt Lärobok i inkomst- och förmögenhetsbeskattning, s. 
91 (Eriksson 2007).  
18 Lodin m.fl. 2007, s. 238. 
19 Lodin m.fl. 2007, s. 240. 
20 Eriksson 2007, s. 320-321.  
21 Lodin m.fl. 2007, s. 240. 
22 A.a. s. 240.  
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och varaktighet. Yrkesmässighetsrekvisitet markerar gränsen mot inkomstslaget 
kapital.23 En omfattande handel med fastigheter som sker under en längre period 
utgör normalt sett en yrkesmässig handel, vilken ska beskattas som 
näringsverksamhet.24 Är det däremot fråga om en enstaka försäljning av en fastighet 
ska den kapitalvinstbeskattas. Normalt sett finns det även ett krav på att 
verksamheten ska vara utåtriktad, d.v.s. att den ska rikta sig till allmänheten.25 Som 
exempel kan nämnas att en omfattande totalisatorspelverksamhet26 inte utgjorde 
näringsverksamhet då den endast ansågs bedriven för spelarens egen räkning.27  
 
Vid bedömningen av om en uppdragstagares verksamhet bedrivs självständigt ska 
särskilt beaktas vad som avtalats mellan uppdragstagaren och uppdragsgivaren, i 
vilken omfattning uppdragstagaren är beroende av uppdragsgivaren samt i vilken 
omfattning uppdragstagaren är inordnad i uppdragsgivarens verksamhet, 13 kap. 1 § 
andra stycket IL. Graden av självständighet blir avgörande för om uppdragstagarens 
verksamhet ska klassificeras som tjänst eller näringsverksamhet.28  
 

Resultatet i en näringsverksamhet ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder, 
vilket bl.a. innebär att inkomster ska tas upp som intäkter och utgifter dras av som 
kostnader det beskattningsår de hänför sig till enligt god redovisningssed, se 14 kap. 
2 § IL. I de fall det uppkommer underskott i verksamheten får de, utan begränsning i 
tiden, sparas och utnyttjas mot framtida överskott. Detta framgår av 40 kap. 2 § IL. 
Vidare ska all näringsverksamhet som bedrivs av en enskild näringsidkare räknas som 
en enda näringsverksamhet,29 vilket betyder att det är tillåtet att kvitta över- och 
underskott mot varandra, se 14 kap. 12 § IL. En hästhandlare som bedriver enskild 
näringsverksamhet och som dessutom bedriver en juristbyrå kan således kvitta 
överskott av juristverksamheten mot underskott av hästverksamheten. Av 62 kap.  
2 § IL följer dessutom att ett underskott av aktiv näringsverksamhet får dras av som 
ett s.k. allmänt avdrag, givet att det inte uppkommer senare än det fjärde året efter 
det beskattningsår den skattskyldige börjat bedriva näringsverksamhet, se 62 kap.  
3 § IL. För att kunna utnyttja ett underskott som allmänt avdrag krävs att det är fråga 
om en aktiv näringsverksamhet. Av 2 kap. 23 § första stycket IL framgår att med 
aktiv näringsverksamhet avses en näringsverksamhet där den skattskyldige har arbetat 
i inte oväsentlig omfattning. I begreppet inte oväsentlig omfattning ligger ett 
aktivitetskrav, som har sin utgångspunkt i den skattskyldiges egen arbetsinsats. I 
princip ska en tredjedel av normal årsarbetsinsats läggas ned i verksamheten, vilket 
motsvarar mellan 500 och 600 timmar per år.30 Även om inte aktivitetskravet är 
uppfyllt kan en verksamhet i vissa fall ändå komma att klassificeras som aktiv. Ett 
exempel på det är en konsult som inte uppfyller aktivitetskravet enligt ovan, men där 

                                                 
23 Eriksson 2007, s. 319-320. 
24 Eriksson 2007, s. 319. 
25 Lodin m.fl. 2007, s. 242. 
26 Totalisatorspel är ett spel där spelarna slår vad med varandra. Vadslagningen resulterar i oddstal 
som sedan avgör utdelningen på satsade pengar. I RÅ 1986 ref. 87 var det fråga om totalisatorspel 
på hästar. 
27 RÅ 1986 ref. 87. Se även Lodin m.fl. 2007, s. 242-243. 
28 Lodin m.fl 2007, s. 242. 
29För en fysisk person som är delägare i ett eller flera handelsbolag räknas däremot verksamheten i 
varje handelsbolag som en egen näringsverksamhet, se 14 kap. 13 § första stycket IL. Om en 
enskild näringsidkare eller ett handelsbolag bedriver självständig näringsverksamhet utomlands 
ska all sådan verksamhet räknas som en egen näringsverksamhet, se 14 kap. 12 § IL och 14 kap.  
13 § första stycket IL. 
30 Rydin, Urban, Inkomst av näringsfastighet i enskild näringsverksamhet Arbetsinkomst eller 
kapitalinkomst?, s. 172-173 (Rydin 2003). 
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verksamheten huvudsakligen bygger på konsultens egen arbetsinsats och där 
verksamheten inte har en betydande balansomslutning.31 Annan näringsverksamhet 
anses som passiv näringsverksamhet, se 2 kap. 23 § andra stycket IL.  
 

3.3 Inkomst av tjänst (hobby) 
I 10-12 kap. IL behandlas inkomstslaget tjänst. Till inkomstslaget tjänst räknas i 
första hand inkomster från anställning, men även andra inkomster som uppburits för 
utförda prestationer, och som inte går att hänföra till något av de andra 
inkomstslagen. Det framgår av 10 kap. 1 § IL, där det stadgas att ”[t]ill inkomstslaget 
tjänst räknas inkomster och utgifter på grund av tjänst till den del de inte ska 
hänföras till inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital”. Med tjänst avses, 
förutom anställning, uppdrag och annan inkomstgivande verksamhet av varaktig och 
tillfällig natur, se 10 kap 1 § andra stycket IL.  
 
En hobbyverksamhet kännetecknas av att den vanligtvis utövas självständigt och 
varaktigt, men till skillnad från en näringsverksamhet anses inte en hobbyverksamhet 
ha något vinstsyfte.32 Karaktäristiskt för en hobbyverksamhet är att utövaren i regel 
är aktivt engagerad i verksamheten och att den bedrivs för att tillgodose utövarens 
personliga intressen.33 En verksamhet som utövas utan vinstsyfte kan inte hänföras 
till inkomstslaget näringsverksamhet, utan utgör inkomst av tjänst. Före 1991 var 
emellertid verksamheter som bedrevs självständigt och yrkesmässigt men utan 
vinstsyfte skattefria.34 Med andra ord undgick hobbyverksamheter beskattning fram 
till skattereformeringen år 1991. Innan skattereformeringen tenderade skattskyldiga 
att vilja få verksamheter som var vinstbringande betraktade som hobby och 
verksamheter som var förlustbringande som rörelse.35  
 

Skälet till förändringen av reglerna på det här området var att man vill undvika att 
inkomster från hobbyverksamhet undgår beskattning.36 Tendensen i skattereformen 
synes ha varit att gå mot en mer neutral och likformig beskattning. En konsekvens 
av detta är att allt arbete som genererar intäkter ska beskattas, oavsett om det 
klassificeras som hobby eller näringsverksamhet.37 Gunnarsson menar i sin artikel 
Myten om vad den könsneutrala skatterätten kan göra för jämställdheten att 
inkomstbeskattningen därmed har trängt in på fritidens område.38 Vidare konstaterar 
hon att för att uppnå en likformig beskattning har dock inte avsikten varit att 
beskatta fritid, utan att beskatta alla ersättningar som är hänförliga till egen 
prestation eller verksamhet. 

 
Intäkter som genereras i en hobbyverksamhet ska, under förutsättning att de härrör 
från en arbetsprestation, tas upp till beskattning som inkomst av tjänst. Utgifter i en 
hobbyverksamhet är enligt 12 kap. 1 § IL endast avdragsgilla i den mån de utgör 
kostnader för verksamhetens förvärvande och bibehållande. Avdragsrätten är 

                                                 
31 Lodin m.fl. 2007, s. 398-399. 
32 Lodin m.fl. 2007, s. 112. 
33 A.a. s. 112. 
34 Lodin m.fl. 2007, s. 241. 
35 Gäverth, Leif, Avdrag för underskott i nystartad och konstnärlig verksamhet. Skattenytt nr 1-2 
2003, s. 28 (Gäverth 2003). 
36 Fernlund, Carl Gustav, Gunne, Cecilia, Hansson, Ingemar och Kristoffersson, Skattereformen 
det nya skattesystemet, s. 96. 
37 Gunnarsson, Åsa, Myten om vad den könsneutrala skatterätten kan göra för jämställdheten, 
Skattenytt nr 9 2000, s. 495 (Gunnarsson 2000). 
38 A.a. s. 495. 
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dessutom begränsad såtillvida att underskott endast kan utnyttjas mot inkomster av 
samma verksamhet. Den som äger en hopphäst och en dressyrhäst kan således dra av 
utgifter för förvärvande och bibehållande av dressyrhästen mot överskott av 
hopphästen. Enligt 12 kap. 37 § IL får ett underskott sparas och utnyttjas mot 
framtida överskott, dock med en tidsbegränsning på fem år. Överskottet det år som 
avdrag görs utgör den översta gränsen för hur stort underskottsavdrag som får göras. 
Följaktligen är det inte tillåtet att skapa ett nytt underskott genom att göra avdrag för 
tidigare års underskott som överstiger årets överskott.  
 

Detta kan illustreras med ett exempel. Under inkomståren 2003-2008 deklareras en 
hobbyverksamhet enligt följande: 2003 underskott 10 000 kronor, 2004 underskott 
5 000 kronor, 2005 underskott 10 000 kronor, 2006 underskott 6 000 kronor, 2007 
underskott 4 000 kronor och 2008 överskott 5 000 kronor. Avdrag för underskott 
kan inte göras förrän verksamheten går med överskott, d.v.s. först år 2008. Avdrag 
kan då göras med 5 000 kronor av det underskott om 10 000 kronor som uppstod 
2003. Resterande 5 000 kronor av underskottet från 2003 kan varken utnyttjas eller 
sparas. Med anledning av att det inte är tillåtet at kvitta underskott av hobby mot 
andra tjänsteinkomster går de underskott som inte kan utnyttjas inom en 
femårsperiod förlorade.  

 

3.4 Näringsverksamhet v/s hobby 
Som framgått av avsnitt 3.2 och 3.3 ovan anses hobby till skillnad från 
näringsverksamhet vara en separat beräkningsenhet, vilket medför att det endast är 
tillåtet att kvitta underskott av hobbyverksamhet mot överskott av samma 
verksamhet medan underskott av näringsverksamhet kan utnyttjas mot inkomster av 
andra näringsverksamheter bedrivna av samma näringsidkare. För den som bedriver 
aktiv näringsverksamhet finns möjlighet att under de fem första åren av 
näringsverksamheten utnyttja underskott som allmänt avdrag. Någon sådan möjlighet 
finns inte för den som bedriver sin verksamhet som hobby. Detta torde medföra att 
skattskyldiga strävar efter att förlustbringande verksamhet ska betraktas som 
näringsverksamhet istället för hobby (jmf avsnitt 3.3 stycke två ovan). Vidare kan 
underskott i näringsverksamhet utan tidsbegränsning sparas och utnyttjas i framtiden, 
medan underskott i hobbyverksamhet endast kan sparas och utnyttjas i fem år  
(40 kap. 2 § IL jmf med 12 kap. 37 § IL). I det följande kommer jag i korta drag 
redogöra för ytterligare några av de mest väsenliga skillnaderna vad avser de 
skattemässiga rättsföljderna beroende på om en verksamhet klassificeras som hobby 
eller näringsverksamhet.  
 
I och med att resultatet av en näringsverksamhet ska beräknas enligt 
bokföringsmässiga grunder finns det möjlighet att göra värdeminskningsavdrag.39 
Värdeminskningsavdrag innebär att investeringsutgifterna periodiseras beroende på 
den ekonomiska livslängden.40 Möjligheten att göra värdeminskningsavdrag saknas 
däremot för den som bedriver hobbyverksamhet. Anledningen till detta är att 
kontantprincipen ska tillämpas för inkomst av tjänst, d.v.s. att utgifter ska dras av 
som kostnader det beskattningsår då den skattskyldige betalar dem och inkomster tas 
upp som intäkt när de kan disponeras eller på annat sätt kommer den skattskyldige 
till del; 10 kap. 8 och 13 § § IL. Det finns dock en möjlighet för den som bedriver 
hobbyverksamhet att vid större investeringar få göra ett s.k. 

                                                 
39 Att resultatet av en näringsverksamhet ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder framgår 
av 14 kap. 2 § IL. Se även avsnitt 3.2 ovan. 
40 Det finns olika regler för olika slags tillgångar. Se Eriksson 2007, s. 411 ff. 
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förslitningsavdrag/värdeminskningsavdrag.41 Förslitningsavdrag innebär att man får 
kostnadsföra 10-20 % av investeringsutgiften per år, vilket motsvarar en 
avskrivningstakt på fem till tio år. Avdrag för förslitning får bara göras på dyrare 
utrustning som beräknas ha en längre användningstid. Vanligtvis gäller detta 
utrustning som har ett inköpspris som överstiger 5 000 kronor och som har en 
beräknad användningstid på minst tre år.42  
 
En annan väsentlig skillnad är hur inkomst från avyttrade tillgångar ska beskattas. I 
näringsverksamhet utgör en avyttrad tillgång i normalfallet en inkomst av 
näringsverksamhet; 15 kap. 1 § IL.43  Enskilda näringsidkare kan emellertid även ha 
kapitalinkomster, vilket framgår av 13 kap. 6 och 7 § § IL.44 Som exempel kan 
nämnas att för enskilda näringsidkare räknas kapitalvinster och kapitalförluster på 
näringsfastigheter och näringsbostadsrätter till inkomstslaget kapital, och alltså inte 
till inkomstslaget näringsverksamhet. Däremot beskattas löpande inkomster och 
utgifter för en näringsfastighet alltid i inkomstslaget näringsverksamhet, exempelvis 
p.g.a. innehav av näringsfastighet, se 13 kap. 1 § tredje stycket IL. När det gäller 
hobbyverksamhet å andra sidan är reglerna något mer komplicerade. Anledningen är 
att det kan vara svårt att avgöra om beskattning ska ske i inkomstslaget tjänst eller i 
inkomstslaget kapital. I regel beskattas försäljning av personligt lösöre enligt 
kapitalvinstreglerna i inkomstslaget kapital (se 52 kap IL), vilket också torde vara 
fallet med egendom som använts i en hobbyverksamhet. Om vinsten vid en 
försäljning däremot härstammar från den skattskyldiges egna arbetsinsatser ska 
beskattning istället ske i inkomstslaget tjänst.45 Sammanfattningsvis kan det 
konstateras att om en tillgång har bearbetats och genererat mervärde i 
hobbyverksamheten ska den beskattas i inkomstslaget tjänst, och i annat fall i 
inkomstslaget kapital. Som exempel kan nämnas att om en person låter sälja ett par 
egenproducerade vantar ska försäljningsinkomster beskattas som inkomst av tjänst, 
förutsatt att det inte rör sig om en näringsverksamhet. Försäljningsintäkterna från 
vantarna påverkas av den egna arbetsinsatsen.  
 

3.5 Praxis om gränsdragningen mellan hobby och rörelse 
Före 1991 beskattades inkomst av näringsverksamhet i tre olika inkomstslag: 
jordbruksfastighet, annan fastighet och rörelse.46 Som framgår av avsnitt 3.2 ovan 
hänförs numera all inkomst av näringsverksamhet till ett enda inkomstslag, nämligen 
näringsverksamhet, vilket motsvarar de tre tidigare inkomstslagen.47 Mot bakgrund av 
att definitionen av näringsverksamhet ansluter sig till de krav som gällde för rörelse 
anser jag att den rättspraxis som behandlar gränsdragningen mellan hobby och 
rörelse är relevant för frågan om när hobby respektive näringsverksamhet ska anses 
föreligga. 

                                                 
41 Eriksson 2007, s. 138. Se även Skatteverkets handledning för beskattning av inkomst vid 2009 
års taxering del I, s. 416-417. 
42 http://www.skatteverket.se/download/18.383cc9f31134f01c98a800092/34408.pdf, s.3. 090414. 
43 Jmf dock 13 kap. 4 § IL. 
44 Även för fysiska personer som är delägare i handelsbolag räknas handelsbolagets kapitalvinster 
och kapitalförluster på näringsfastigheter och näringsbostadsrätter till inkomstslaget 
näringsverksamhet. Detta framgår av 13 kap. 4 § IL. 
45 Regeringens proposition 1989/90:110 om reformerad inkomst- och företagsbeskattning, s. 654.  
(Prop. 1989/90:110). 
46 Se 18 § i den numera upphävda kommunalskattelagen (SFS 1928:370), KL, taxeringsår 1990. 
47 Se 13 kap. 1 § IL och Prop. 1989/90:110, s. 11-12, 17 och 648. 
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I RÅ 1987 ref. 56 ansågs en person som, under ett flertal år, vid sidan av 
halvtidanställning varit verksam som konstnär inom bl.a. måleri, teckning och 
skulpturer ha ägnat sig åt yrkesmässig verksamhet i förvärvssyfte. Den skattskyldige 
hade även varit aktiv inom konstnärsorganisationer och redovisat viss konstnärlig 
utbildning. Trots att intäkterna, sett över en längre period, av den konstnärliga 
verksamheten varit obetydliga ansågs den alltså vara bedriven yrkesmässigt i 
förvärvssyfte och inte såsom hobby.  
 

3.6 Aktuella kammarrättsdomar 
I praktiken är det främst när den skattskyldige yrkar avdrag för underskott av 
verksamheten som gränsdragningen mellan hobby och näringsverksamhet 
aktualiseras.48 Nedan följer en kortfattad redogörelse för några aktuella 
kammarrättsdomar, som samtliga behandlar gränsdragningen mellan hobby och 
näringsverksamhet vad beträffar hästverksamheter av olika slag.  
 
Kammarrätten i Göteborg, dom meddelad 2009-02-09 (Islandshästmålet)49 
I målet ansågs det inte visat att verksamhet bestående av uppfödning och försäljning 
av islandshästar bedrevs med vinstsyfte, varför den inte heller uppfyllde kraven på 
näringsverksamhet. Anledningen var bl.a. att hästuppfödningen bedrevs vid sidan av 
annan anställning och att den inte genererade några intäkter. Uppfödning bedrevs 
bara med två ston och hade endast gett en avkomma. Mot bakgrund av detta och vad 
som i övrigt framkom om verksamhetens art och omfattning ifrågasatte domstolen 
om verksamheten ens på längre sikt kunde generera överskott. Detta trots att den 
skattskyldige hävdat att det fanns intressenter i kö som var villiga att köpa en häst 
från uppfödningen.  
 
Kammarrätten i Göteborg, dom meddelad 2008-11-26 (Carlerbäckmålet)50 
M & V Carlerbäck AB bedrev verksamhet med hästar och handel med värdepapper. 
Hästverksamheten utgjordes av ägande och utbildning av hästar som tävlades i 
fälttävlan av företagsledarens dotter. Mot bakgrund av att verksamheten med 
hästarna inte gick med vinst, både företagsledaren och hennes dotter hade ett genuint 
hästintresse och att ingen av dem kunde försörja sig på inkomsterna från 
hästverksamheten ansågs den sakna vinstsyfte. 
 
Kammarrätten i Göteborg, dom meddelad 2008- 06-26 (Tiotimmarsmålet)51 
På en jordbruksfastighet bedrevs hästverksamhet bestående av uppfödning, 
utbildning och försäljning av hopphästar. Verksamheten som befann sig i 
inledningsskedet gick med underskott. Mor och dotter lade ner tio timmar per dag 
sju dagar i veckan på verksamheten som omfattade sju hästar. Trots detta ansågs det 
inte bevisat att verksamheten bedrevs med vinstsyfte. Att den person som bedriver 
verksamheten inte är beroende av verksamheten för sin försörjning påverkade 
bedömningen av om verksamheten hade vinstsyfte eller inte. 
 
 
 
 

                                                 
48 Gäverth 2003, s. 27. 
49 Mål nr 3596-08. 
50 Mål nr 1233-08. 
51 Mål nr 6873-07. 
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Kammarrätten i Jönköping, dom meddelad 2008-04-10 (Flyingemålet)52 
Uppfödning av hopphästar på en jordbruksfastighet bedömdes vara aktiv 
näringsverksamhet, trots att verksamheten gick med underskott. Framavlade hästar 
utbildades professionellt på Flyinge och såldes först vid fyra till sex års ålder när de 
var utbildade hopphästar. Sedan verksamheten startade år 2002 hade den utvecklats 
från ett avelssto till sex hästar. Kammarrätten fann att verksamheten ”bedrivs på ett 
målmedvetet och seriöst sätt med goda förutsättningar till framtida vinster”. Att den 
person som bedrev verksamheten inte var beroende av verksamheten för sin 
försörjning ansågs sakna betydelse. Det bör även noteras att kostnaden för de två 
privata hästar som fanns i verksamheten inte belastade verksamheten. Jag tycker det 
är anmärkningsvärt att domstolen inte tog ställning till om bedömning skulle 
påverkas av det faktum att hästverksamheten bedrevs på en jordbruksfastighet. 
 
Kammarrätten i Göteborg, dom meddelad 2007-09-18 (Ridlägermålet)53 
Hästverksamhet bestående i uthyrning av tre (av fem möjliga) hästboxar samt 
anordnande av ridläger utgjorde inte näringsverksamhet. Detta eftersom 
verksamheten, som bedrevs på en hyrd fastighet, ansågs sakna vinstsyfte. 
Inkomsterna från ridlägren var väldigt begränsade.54  
 
Kammarrätten i Göteborg, dom meddelad 2007-04-20 (Hopphästmålet)55 
Verksamhet med syfte att avla fram hästar som lämpar sig för hästhoppning 
bedömdes vara näringsverksamhet. Under de aktuella beskattningsåren hade två 
avelsston fött sammanlagt sex föl. Hästarna reds in och vidareutbildades av 
verksamhetsutövarens dotter. När hästarna vid fem till sex års ålder var 
färdigutbildade och klara för försäljning skedde annonsering på olika internetsidor 
och i tidningen Ridsport. En verksamhetsutvidgning var planerad. Den skattskyldige 
visade på att efter de år som låg till grund för prövningen så hade verksamheten fått 
intäkter från sålda hästar. Mot bakgrund av RÅ 1987 ref. 56 ansåg kammarrätten att 
det inte finns hinder mot att beakta längre perioder än de aktuella beskattningsåren.  
 
Kammarrätten i Jönköping, dom meddelad 2006-03-13 (Travhästmålet)56 
Uppfödning av travhästar för framtida försäljning bedömdes vara hobby. Vid 
tidpunkten för kammarrättens bedömning bestod verksamheten av sammanlagt fyra 
travhästar. För att verksamheter som är i förlustbringande startskedet ska hänföras 
till näringsverksamhet krävs att övriga omständigheter med styrka visar på att det är 
fråga om näringsverksamhet. Mot bakgrund av att den skattskyldige sedan ett antal år 
tillbaka bedrivit förlustbringande hobbyverksamhet med hästar ansåg domstolen inte 
att det var visat att verksamheten bedrevs med vinstsyfte. Domstolen lämnade 
dessvärre ingen utförlig motivering i sina domskäl till varför utgången i målet blev 
som den blev. Vad domstolen gjorde var i princip bara att konstatera att 
verksamheten utgjorde hobby. 
 
 
 
 

                                                 
52 Mål nr 3977--3978-07. 
53 Mål nr 2941-05. 
54 Ridlägerinkomsterna uppgick år 2003 endast till 2 880 kronor. I dagsläget är detta lika med vad 
en lägerdeltagare kan tänkas betala för en veckas ridläger.  
55 Mål nr 626--630-06. 
56 Mål nr 3858-04. 
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Kammarrätten i Jönköping, dom meddelad 2006-03-10 (Friskvårdsmålet)57 
Frågan i målet gällde om innehav av islandshästar i ett bolag utgjorde 
näringsverksamhet eller om kostnaderna för islandshästarna var delägarnas privata 
kostnader. Bolagets verksamhet bestod i att utföra blodanalyser, sälja mineralprover 
samt bedriva friskvård och kursverksamhet. Islandshästridning uppgavs vara en del 
av friskvårdskonceptet. Med anledning av att hästarna inte användes i bolagets 
verksamhet och att hästverksamheten pågått i flera år utan att inbringa några intäkter 
fann kammarrätten att verksamheten med hästarna inte är hänförlig till bolagets 
näringsverksamhet.  
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att en förlustbringande hästverksamhet sällan 
betraktas som näringsverksamhet. Närheten till privata levnadskostnader gör att 
gränsen för underskottsverksamheter blir relativt hög. Av samma anledning får det 
även anses rimligt att domstolarna iakttar viss försiktighet i sina bedömningar. 
 

3.7 Skatteverkets bedömning 
Skatteverket gav nyligen ut en skrivelse rörande hästverksamheter som huvudsakligen 
behandlar gränsdragningen mellan näringsverksamhet och hobby.58 Av skrivelsen 
framgår att för att avgöra om en hästverksamhet utgör näringsverksamhet eller 
hobby ska det göras en bedömning av samtliga omständigheter i varje enskilt fall. 
Som exempel på omständigheter som kan ha betydelse då verksamheten är nystartad 
nämns ”att det finns en avsikt att bedriva verksamheten varaktigt, att det finns en 
affärsplan, ekonomiska kalkyler eller liknande, att marknadsföring sker för att nå 
kunder eller en kundkrets, att särskilda tillstånd finns (om sådant behövs), att en 
särskild lokal finns för verksamheten, och att olika inköp/investeringar gjorts som är 
typiska för näringsverksamhet”. Är verksamheten pågående kan det även få betydelse 
om verksamheten har intäkter och om verksamheten har andra kunder än sådana 
som är närstående till verksamhetsutövaren. Skattverket påpekar att det även kan 
finnas andra, mer verksamhetsspecifika omständigheter som också ska beaktas. Vid 
avelsverksamhet måste det t.ex. beaktas hur många avelsston det finns och med 
vilken omsättningshastighet fölen säljs. 
 
Skatteverket är av den uppfattningen att egen tävlingsverksamhet med ridhästar, som 
inte sker på elitnivå, inte ska anses utgöra näringsverksamhet.59 Situationen torde 
dock ändras om tävlingsverksamhet sker i kombination med annan verksamhet. 
Tävlingsridning kan exempelvis ske i kombination med inridning och utbildning av 
andras hästar.60 Det är även vanligt att hästar tävlas i marknadsföringssyfte eller för 
att ökas i värde.  Handel med hästar sker exempelvis genom att hästar köps in för att 
förbättras i verksamheten och därefter säljas vidare till ett pris som är betydligt högre 
än inköpspriset. Ett led i förbättringsprocessen kan vara att tävla hästarna. En samlad 
bedömning bör medföra att en sådan verksamhet kan betraktas som 
näringsverksamhet. Vad Skatteverket avser när man säger att tävlingsverksamhet inte 
kan utgöra näringsverksamhet, annat än på elitnivå, är att enbart tävlingsverksamhet 
med egna hästar inte kan betraktas som näringsverksamhet.61 Anledningen är att 
prispengarna inom ridsporten är näst intill obefintliga. 

                                                 
57 Mål nr 3221-3222-05. 
58 Stycket bygger på Skatteverkets skrivelse dnr 131-342327-09/111 den 8 april 2009. 
59 Se Skatteverkets skrivelse dnr 131-342327-09/111 den 8 april 2009. 
60 Kleerup, Jan och Hornegård, Ulf, Hästen och skatten, s. 86. 
61 Se Skatteverkets skrivelse dnr 131-342327-09/111 den 8 april 2009. 
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Slutligen poängterar Skatteverket att bevisbördan för att en hästverksamhet bedrivs 
med vinstsyfte eller inte åvilar den skattskyldige.   
 

3.8 Sammanfattning och synpunkter 
Oavsett om en verksamhet går med vinst eller inte är det normalt sett inte särskilt 
svårt att avgöra om verksamheten utgör hobby eller näringsverksamhet.62 Men när 
det gäller verksamheter som har inslag av fritidsnöje uppkommer å andra sidan ofta 
gränsdragningsproblem. Hästrelaterade verksamheter är typexempel på verksamheter 
som innehåller inslag av fritidsnöje och där det föreligger särskilda problem att 
avgöra var gränsen mellan hobby och näringsverksamhet ska dras. Anledningen synes 
vara att det finns ett incitament hos skattskyldiga att vilja få sina privata 
levnadskostnader finansierade genom någon form av påstådd näringsverksamhet.63 I 
vissa fall har domstolarna valt att betrakta rubriceringen ”hästhållning som 
näringsverksamhet” just som ett sätt att finansiera en privat husdjurshållning och att 
erhålla avdrag för privata levnadskostnader, se t.ex. Carlerbäckmålet. Enligt 9 kap.  
2 § IL är personliga levnadskostnader, till skillnad från kostnader för att förvärva och 
bibehålla inkomster i näringsverksamheten, inte avdragsgilla och ska följaktligen inte 
finansieras av någons näringsverksamhet, utan av beskattade medel.  
 
Av de domar som har redogjorts för i avsnitten ovan är det svårt att dra några 
generella slutsatser. Bedömningen sker utifrån de faktiska omständigheterna i varje 
enskilt fall. Därför är det svårt att finna någon enhetlig linje i domstolarnas 
tolkningar. Jag vågar dock påstå att det generellt sett ställs höga beviskrav på den 
skattskyldige att visa att syftet med verksamheten är att bedriva näringsverksamhet. 
Mot bakgrund av att det i hästrelaterade verksamheter finns ett betydande inslag av 
fritidskaraktär är min uppfattning att det är naturligt att beviskraven ställs högt, 
eftersom avdrag för privata levnadskostnader inte får göras. 
 
En annan sak är att det, inom hästbranschen, i praktiken är mycket svårt att skilja 
mellan privata levnadskostnader och kostnader för ”fritidsliknande” 
näringsverksamhet. Hästsport är en synnerligen speciell bransch, eftersom den 
inrymmer allt från rena nöjesverksamheter till seriöst bedrivna näringsverksamheter. 
Gränsen är många gånger hårfin, vilket medför att domstolar och myndigheter bör 
iaktta viss försiktighet i sina bedömningar.  
 
Frågan om en hästverksamhet bedrivs med vinstsyfte avgörs med hänsyn till en 
helhetsbedömning av yttre, objektiva förutsättningar. Att göra en helhetsbedömning 
innebär inte att alla omständigheter har lika stor betydelse, utan att ett antal faktorer 
kommer att påverka bedömningen av om en verksamhet utgör näringsverksamhet 
eller hobby.64 Vad som är relevant inom hästbranschen kan alltså vara oväsentligt för 
en annan bransch.65 En konsekvens av skattereformen 1991 är att det finns en 
strävan hos hobbyutövare att få sina verksamheter klassificerade som 
näringsverksamhet.66 Genom att verksamheten klassificeras som näringsverksamhet 

                                                 
62 Se Gäverth 2003, s. 27. 
63 A.a. s. 27. 
64 Lodin m.fl. 2007, s. 111. 
65 A.a. s. 111.  
66 Se även Carlbaum, Lars, Beskattning av hobbyverksamhet – Ett hästjobb eller ett hundgöra 
(eller t o m kohandel)? Skattenytt 1992, s. 546. 
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uppnås dels en kvittningsrätt av förluster mot andra verksamheter, dels en 
tidsmässigt obegränsad kvittningsrätt av förluster inom verksamheten. Skulle det 
finnas möjlighet för hobbyutövare att få sina verksamheter klassificerade som 
näringsverksamhet, trots att det i grunden rör sig om en ren fritidssysselsättning, 
riskerar respekten för våra skatteregler att urholkas samtidigt som samhället kommer 
att finansiera enskilda personers privata nöjen. En samlad bedömning är förmodligen 
det tillvägagångssätt som i störst utsträckning minskar risken för att rena 
hobbyverksamheter betraktas som näringsverksamheter. Mot bakgrund av detta får 
en samlad bedömning av samtliga omständigheter sägas vara det mest rättvisa sättet 
att genomföra en bedömning på, även om det kan medföra att kravet på 
förutsebarhet blir svårt att upprätthålla.  
 
Förutom antalet hästar beaktas omständigheter som verksamhetens art, 
verksamhetens omfattning, storleken på verksamhetens intäkter, hästarnas 
omsättningshastighet, tävlingsfrekvensen, om verksamheten i flera år genererat 
överskott eller underskott, graden av hästägarens ekonomiska beroende av 
verksamheten, hästarnas ålder, var hästarna är uppstallade, om hästarna tränas och 
tävlas professionellt, vidtagna marknadsföringsåtgärder samt hästägarens övriga 
anknytning till hästsporten. I några fall har det även visat sig att det har viss betydelse 
om verksamheten bedrivs som heltidssysselsättning eller om den bedrivs vid sidan av 
en annan anställning. Bedrivs hästverksamheten som sysselsättning vid sidan av en 
annan anställning kan det i allmänhet vara något svårare att få verksamheten 
klassificerad som näringsverksamhet. Under ett uppbyggnadsskede torde det inte 
vara helt ovanligt att människor väljer att ha en anställning vid sidan av den egna 
verksamheten. Detta med anledning av att hästverksamheter i regel är förenade med 
höga kostnader i kombination med att det förväntas ta ett par år innan verksamheten 
genererar så pass stora intäkter att den totalt sett går med vinst. En inriden tre- till 
fyraårig unghäst har exempelvis ett betydligt större värde än ett föl. Likaså har en 
utbildad och tävlad häst ett högre värde än en outbildad häst. Inköps en häst för att 
tränas och tävlas för att i framtiden bli en bra häst är kostnaderna i regel högre än 
intäkterna. Det kan därför ifrågasättas om det verkligen är rimligt att det ska vara 
svårare att få en verksamhet klassificerad som näringsverksamhet p.g.a. att 
verksamheten bedrivs vid sidan av en anställning, som i vissa fall är ett ekonomiskt 
måste för den enskilde, se RÅ 1987 ref. 56 där en person vid sidan av 
halvtidanställning ansågs ha bedrivit konstnärsverksamhet av rörelsekaraktär. Min 
uppfattning är att det inte bör påverka bedömningen om verksamheten bedrivs vid 
sidan av annan anställning eller som heltidssysselsättning. Åtminstone inte så länge 
verksamheten är under uppbyggnadsskede. Det är naturligt att så känslig verksamhet 
som hästverksamhet byggs upp försiktigt, varvid det fordras annan inkomstkälla.  

 
Något som har ett nära samband med om den skattskyldige bedriver verksamheten 
som heltidssysselsättningen eller om den bedrivs vid sidan av en annan anställning är 
i vilken grad vederbörande är ekonomiskt beroende av verksamheten. Skatteverket 
synes vara av den uppfattningen att det har relevans vid bedömningen i vilken grad 
den skattskyldige är ekonomiskt beroende av verksamheten, medan domstolarna 
sinsemellan verkar vara av olika uppfattning. Som exempel kan nämnas att 
kammarrätten i Jönköping (Flyingemålet) ansåg att det saknade betydelse att personen 
som bedrev verksamheten inte var beroende av verksamheten för sin försörjning. 
Samma omständighet menade kammarrätten i Göteborg (Tiotimmarsmålet) skulle 
påverka bedömningen av om verksamheten bedrevs med vinstsyfte eller inte. Att en 
viss omständighet påverkar bedömningen i ett visst fall men inte i ett annat är såvitt 
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omständigheterna i övrigt är likartade enligt min mening inte acceptabelt.67 Att det 
råder olika uppfattning gör också att det blir svårt att dra några slutsatser om i vilken 
utsträckning vederbörandes ekonomiska beroende ska påverka bedömningen, om det 
överhuvudtaget ens ska påverka bedömningen. Min åsikt är att graden av utövarens 
behov av inkomster från hästverksamhet för sin försörjning bör påverka 
bedömningen av om näringsverksamhet eller hobby föreligger. Anledningen är att en 
hobbyverksamhet karaktäristiskt sett bedrivs för att tillgodose utövarens personliga 
intressen, medan en näringsverksamhet primärt syftar till att utövaren ska tjäna 
pengar på verksamheten. Det faktum att en person helt eller delvis är beroende av 
inkomsterna från en hästverksamhet för sin försörjning bör således tala för 
näringsverksamhet. Gränsdragningen inom hästrelaterade verksamheter försvåras 
ofta av att utövarna har ett genuint hästintresse. Om verksamhetsutövaren har ett 
genuint intresse för verksamhetens produkter eller inte bör dock inte påverka 
bedömningen av om verksamheten bedrivs med vinstsyfte.  
 
Av ovan refererade domar kan utläsas att den som kan visa på att en förlustbringande 
hästverksamheten bedrivs på ett seriöst och målmedvetet sätt ökar möjligheten att 
uppfylla förvärvskriteriet.68 Det är mycket som talar för att domstolar och 
myndigheter vid bedömningen av hästsportverksamheter kräver att den skattskyldige 
kan påvisa omsättning och att verksamheten inom en snar framtid kommer att 
generera överskott för att verksamheten ska klassificeras som näringsverksamhet. 
Detta konstaterar även Lindholm i en artikel i Svensk skattetidning.69 Att hästar 
utbildas professionellt och under sin uppväxt tävlas och visas på olika ”kända” 
evenemang, såsom treårstest, kvalitetsbedömningar och Breeders Trophy, synes visa 
på att verksamheten bedrivs målmedvetet och seriöst. Även om en sådan seriöst 
bedriven verksamhet går med underskott i ett startskede borde det finnas goda 
möjligheter till framtida vinster. Domstolarna verkar även införstådda med det 
faktum att hästar i regel inbringar mer pengar om de säljs först efter en 
utvecklingstid, på uppemot sex år, än om de säljs redan som ett eller tvååringar. 
Likaså har en utbildad och tävlad häst ett högre värde än en outbildad häst, vilket får 
betydelse för den som ägnar sig åt att köpa in ”begagnade” hästar för att träna och 
tävla och sedan sälja vidare. Genom att exempelvis utbilda hästar professionellt 
säkerställs hästarnas kvalitet, vilket i sin tur bidrar till att hästarna kommer att betinga 
högre priser. Av den orsaken anser jag att domstolens bedömning i Flyingemålet är 
rimlig.  
 
När det gäller verksamheter som består i att föda upp hästar har det lagts vikt vid om 
de framavlade hästarna sålts eller använts av ägaren. Har hästar endast avlats fram i 
liten omfattning och dessutom inte sålts tenderar verksamheten att bli klassificerad 
som hobby. För att uppfödning ska klassificeras som näringsverksamhet verkar det 
krävas att framavlade hästar säljs eller åtminstone har för avsikt att säljas inom en 
relativt snar framtid. Skatteverket är av den åsikten att det är en förutsättning att en 
avelsverksamhet bedrivs i syfte att antingen sälja de uppfödda hästarna eller låta de 
ingå i en annan hästverksamhet som ägaren bedriver för att näringsverksamhet ska 
anses föreligga.70 Som exempel på den sistnämnda förutsättningen skulle man kunna 
tänka sig att uppfödda hästar får ingå som skolhästar i en ridskoleverksamhet, där de 

                                                 
67 Se kapitel 2. 
68 Se Flyingemålet. 
69 Se Lindholm, Peter, Beskattning av hästverksamhet, en kommentar. Svensk skattetidning 2008, 
s. 445. 
70 Se Skatteverkets skrivelse dnr 131-342327-09/111 den 8 april 2009. 
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bidrar till inkomster i form av inbetalda ridavgifter. Vad det egentligen handlar om i 
uppfödningsverksamheter är att föda upp hästar och sedan sälja en produkt. Att 
ställa krav på att utövaren säljer eller åtminstone har för avsikt att inom en snar 
framtid sälja hästarna anses jag är rimligt. Även Skatteverkets tolkning som den 
uttrycks i ovan nämnda skrivelse,71 är enligt min mening, rimlig. Näringsverksamhet 
kan däremot inte anses föreligga vid uppfödning för privat bruk. Att uppfödda hästar 
avyttras är dock inte tillräckligt för att uppfödning ska utgöra näringsverksamhet. 
Även andra omständigheter såsom omsättning, omfattning (hur många avelsston det 
finns i verksamheten), inriktning, ägarens erfarenheter, nyttjande av professionell 
hjälp, marknadsföring m.m. måste tala för näringsverksamhet.72 Ytterligare en 
relevant omständighet är hur många föl som avyttras. Visserligen tar det lång tid att 
producera bra hästar, men likaväl som det inom bilbranschen är intressant hur många 
bilar som säljs är det inom hästbranschen väsentligt hur många hästar som säljs. Ju 
lägre omsättningshastighet en verksamhet har desto mindre torde chansen vara att 
verksamheten anses bedriven med vinstsyfte. I ett av rättsfallen som presenterats i 
avsnitt 3.6 ovan (Hopphästmålet) gör emellertid länsrätten ett anmärkningsvärt 
uttalande, nämligen att ”[u]ppfödningsverksamhet med eget sto bedöms normalt 
alltid som näringsverksamhet. I vissa fall kan dock sådan uppfödningsverksamhet 
bedömas som hobby”.73 Enligt min uppfattning verkar det snarare förhålla sig på det 
viset att domstolen alltid gör en samlad bedömning av vad som framkommit i ett mål 
för att avgöra om en verksamhet är att betrakta som näringsverksamhet eller hobby. 
Att uppfödning med eget sto i normalfallet alltid bedöms som näringsverksamhet 
tyder varken äldre eller nyare domar på. Inte heller i förevarande fall, där uppfödning 
faktiskt skedde med egna ston, har verksamheten utan att en samlad bedömning först 
företagits bedömts utgöra näringsverksamhet. Avsaknaden av intäkter är en faktor 
som gör att uppfödningsverksamhet ofta bedöms utgöra hobby. Det bör 
uppmärksammas att domarna som berör uppfödning pekar i lite olika riktningar. 74  
 
Krav på att en verksamhet är utåtriktad och har viss omfattning och varaktighet 
ligger normalt sett inom ramen för yrkesmässighetsrekvisitet, och inte 
förvärvsrekvisitet. I de situationer som diskuteras här är det dock inte fråga om att 
dra en gräns mellan näringsverksamhet och kapital, utan faktorer som omsättning, 
inriktning, varaktighet etc. påverkar frågan om hästverksamhet bedrivs med 
vinstsyfte.  
 
Det synes råda olika uppfattning om vilka omständigheter som är relevanta, vilket 
medför att förutsebarheten vid beskattningen minskar.75 Vid bedömningen av de 
faktiska omständigheterna i det specifika fallet bör samma omständighet bedömas 
lika oavsett i vilken del av landet bedömningen görs, om omständigheterna i övrigt är 
likartade.76 Annars riskerar rättstillämpningen att bli godtycklig samt att det kan 
medföra oväntade resultat för den skattskyldige. Om de omständigheter som 
påverkar näringskriterierna skulle hanteras enhetligt över hela landet skulle också 
förutsebarheten öka. Skatteverkets skrivelse från den 8 april i år innebär ett 
tydliggörande av vilka omständigheter som är relevanta, vilket förhoppningsvis kan 

                                                 
71 A.a. 
72 Se kammarrättsdomarna i avsnitt 3.6 ovan och Skatteverkets skrivelse dnr 131-342327-09/111 
den 8 april 2009.  
73 Länsrätten i Hallands dom mål nr 1692--1696-04 den 22 november 2005-11-22. 
74 Se Hopphästmålet och Tiotimmarsmålet. 
75 Se Flyingemålet och Tiotimmarsmålet. 
76 Se kapitel 2 angående likabehandlingsprincipen. 
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medföra en mer enhetlig bedömning. För att öka förutsebarheten vid beskattningen 
är det inte bara viktigt att klargöra vilka omständigheter som ska påverka 
näringskriterierna, utan även att fastställa vilka bevisnivåer som ska gälla. Att 
bevisnivåerna är tydliga så att de går att förutse innebär att den skattskyldige inför en 
process kan vidta bevissäkrande åtgärder.77 
  
Inte nog med att oenhetliga tolkningar kan medföra oväntade resultat för den 
enskilde, det kan även innebära att den skattskyldige eftertaxeras. Av 4 kap. 16 § 
taxeringslagen (SFS 1990:324), TL, framgår att eftertaxering får ske om den 
skattskyldige har lämnat oriktig uppgift till ledning för taxeringen och den oriktiga 
uppgiften medfört att ett taxeringsbeslut som avser den skattskyldige eller hans make 
blivit felaktigt eller inte fattats. För att oriktig uppgift ska anses föreligga krävs att de 
rätta förhållandena inte kunnat upptäckas vid en normal granskning.78 Som exempel 
kan nämnas att en person som redovisade försäljningar av fastigheter som inkomst 
av tillfällig förvärvsverksamhet (numera inkomstslaget kapital), men som ansågs ha 
bedrivit rörelse hade lämnat oriktig uppgift genom att verksamheten var ofullständigt 
redovisad.79 Den administrativa sanktionen av att lämna oriktiga uppgifter är att den 
skattskyldige påförs ett skattetillägg enligt bestämmelserna i 5 kap. TL.80 Är 
sakförhållandena däremot korrekt redovisade men bedömningen av de rättsliga 
konsekvenserna felaktig är det däremot inte fråga om en oriktig uppgift, utan ett 
oriktigt yrkande.81  
 

I Chivasmålet (se avsnitt 5.5) fann kammarrätten att den skattskyldige inte skulle 
påföras något skattetillägg för oriktigt avdragsyrkande. Anledningen angavs vara dels 
att gränsen mellan vad som är hästrelaterad ekonomisk verksamhet och 
hobbyverksamhet inte alltid är helt klar, dels att gränsdragningen ytterligare 
försvårades av att den skattskyldige utöver den i målet aktuella hästverksamheten 
bedrev annan mervärdesskattepliktig hästverksamhet. Länsrätten var av motsatt 
uppfattning och ansåg att den skattskyldige hade lämnat sådan oriktig uppgift som 
föranleder skattetillägg.  

                                                 
77 Se kapitel 2. 
78 Rabe, Gunnar och Hellenius, Richard, Det svenska skattesystemet, s. 487 (Rabe och Hellenius 
2009). 
79 Se Rabe och Hellenius 2009 angående RÅ 1984 1:36, s. 487-488. 
80 Skattetillägg vid oriktig uppgift utgår enligt bestämmelserna i 5 kap. 1 § TL. Se även 15 kap. 1 § 
skattebetalningslagen (SFS 1997:483), SBetL. Av 5 kap. 14 § TL och 15 kap. 10 § SBetL framgår 
att den skattskyldige helt eller delvis ska befrias från skattetillägg om den felaktiga uppgiften varit 
ursäktlig. 
81 Rabe och Hellenius 2009, s. 491. 
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4 Näringsverksamhet på grund av innehav av 
näringsfastighet 

4.1 Inledning 
Av 13 kap. 1 § tredje stycket IL framgår att innehav av näringsfastigheter alltid räknas 
som näringsverksamhet.82 Detta innebär att näringsverksamhetskriterierna inte 
behöver vara uppfyllda för att inkomster och utgifter ska räknas till inkomstslaget 
näringsverksamhet. Privatbostadsfastigheter kan däremot inte ingå i 
näringsverksamhet, se 13 kap. 1 § tredje stycket IL. En intressant fråga är därför vilka 
verksamheter som ingår i uttrycket ”innehav av näringsfastighet”.  
 
När det handlar om fastigheter på vilka det bedrivs hästrelaterad verksamhet är det 
framför allt två frågor som är av intresse. Utgör stallbyggnader privatbostadsfastighet 
eller näringsfastighet? (Se avsnitt 4.2 nedan). Diskussion kan föras utifrån två möjliga 
situationer, dels att en och samma byggnad används både som stall och som bostad 
av ägaren, dels att en fastighet innehåller flera olika byggnader med olika 
användningsområden såsom stallbyggnad och bostadsbyggnad. Begreppet 
stallbyggnad, i den meningen som avses här, innefattar inte bara utrymme för 
hästboxar utan även andra ridsportrelaterade byggnader som exempelvis ridhus, 
sadelkammare, kontor och loge. Kan hästar som finns på en fastighet ha sådan 
naturlig anknytning till fastigheten att de ska anses ingå i näringsverksamheten som i 
övrigt bedrivs på fastigheten? (Se avsnitt 4.3 nedan). Den första frågan är som synes 
en fastighetsklassificeringsfråga, medan den senare är en fråga om vilken anknytning 
hästar eller hästrelaterad verksamhet kan anses ha till den verksamhet som i övrigt 
bedrivs på en fastighet (exempelvis till jordbruksverksamhet).  
 
Det bör uppmärksammas att begreppet ”innehav av näringsfastighet” inte definieras i 
IL. Vad som avses med fastighetsägare är däremot definierat i 2 kap. 7 § IL, där det 
framgår att ”[d]en som innehar, förvaltar eller utnyttjar en fastighet på det sätt som 
anges i 1 kap. 5 § FTL räknas som fastighetsägare". Skatteverkets inställning är att 
innehav av näringsfastighet avser ägande eller sådant innehav som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152), FTL, kan likställas med ägande.83 
Tolkningen som Skatteverket gör innebär exempelvis att en hästägare som arrenderar 
en näringsfastighet för sin hobbyverksamhet inte bedriver näringsverksamhet. En 
arrendator brukar visserligen fastigheten men ska inte anses som ägare av fastigheten 
enligt 1 kap. 5 § FTL. Den som arrenderar en näringsfastighet för att bedriva 
hästverksamhet omfattas istället av 13 kap. 1 § första stycket IL. Detta innebär att en 
arrendator som uppfyller näringskriterierna bedriver näringsverksamhet.  
 

4.2 Fastighetsklassificeringen - näringsfastighet eller 
privatbostadsfastighet? 
Frågan om en fastighet utgör privatbostad eller ingår i näringsverksamhet har stor 
betydelse för den löpande beskattningen av fastigheten.84 Fastighetsklassificeringen 

                                                 
82 Även innehav av näringsbostadsrätter och avverkningsrätt till skog (13 kap. 1 § andra stycket 
IL) samt royalty (13 kap. 11 § IL) räknas till näringsverksamhet utan prövning av 
näringsverksamhetskriterierna.  
83 Se Skattverkets ställningstagande dnr 131 663003-07/111 den 7 november 2007. 
84 Rydin 2003, s. 105. 
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avgör bl.a. i vilket inkomstslag beskattning ska ske, vilka kostnader som är 
avdragsgilla, beskattningstidpunkten och nivån på uttaget av skatter.85  
 

Vad som civilrättsligt utgör fast egendom regleras i jordabalken (SFS 1970:994), JB. 
Civilrättsligt är det först och främst äganderätten till marken som betraktas som fast 
egendom.86 Enligt 1 kap. 1 § JB är äganderätten till marken indelad i fastigheter, på 
vilka det kan finnas tre olika slags fastighetstillbehör. Av 2 kap. 1-3 § § JB följer att 
dessa tillbehör kan vara antingen allmänna fastighetstillbehör, byggnadstillbehör eller 
industritillbehör. Det skatterättsliga fastighetsbegreppet grundas på det civilrättsliga 
men har en något vidare omfattning.87 Inom skatterätten räknas, till skillnad från 
civilrätten, byggnad på annans mark som fastighet. I den fortsatta framställningen är 
det endast det skatterättsliga fastighetsbegreppet som åsyftas. 

 
Av 2 kap. 8 § IL framgår att med privatbostad avses ett småhus som till övervägande 
del (mer än hälften) används eller är avsedd att användas som permanent- eller 
fritidsbostad av ägaren eller någon närstående till honom. En tvåfamiljsbostad räknas 
som en privatbostad om det till väsentlig del (40 %) används som permanent boende 
eller fritidsbostad av ägaren eller någon till denne närstående person.88 Alla andra 
fastigheter utgör skatterättsligt näringsfastigheter, vilket följer av 2 kap. 14 § IL. Vid 
blandad användning av en fastighet kommer det avgörande, för om den ska 
klassificeras som närings- eller privatbostadsfastighet, vara det övervägande 
användningssättet. Innebörden av uttrycket ”till övervägande del” är att fastigheten 
ska ha använts på det angivna sättet till mer än hälften.89 Som jämförelsegrund 
används först och främst byggnadens area.90 Härav följer att varken 
användningstiden eller storleken på inkomster för fastighetsnyttjande har någon 
väsentlig betydelse för fastighetsklassificeringen.91 Normalt sett kan en fastighet, med 
olika användningsområden, som är i samme ägares hand endast hänföras till antingen 
närings- eller privatbostadsfastighet.92 Det finns dock undantag, där man 
inkomstskatterättligt klyver en fastighet i närings- respektive privatbostadsfastighet.93 
I regel utgör t.ex. en jordbruksfastighet en näringsfastighet medan 
mangårdsbyggnaden som används till boende utgör en privatbostadsfastighet.94 
Anledningen är att mangårdsbyggnaden ofta används som privatbostad och därför 
ska inte utgifter för denna vara avdragsgilla i näringsverksamheten.95  
 
Låt säga att en byggnads area till 3/5 används som bostad av ägaren och 2/5 används 
i näringsverksamhet som stall åt flertalet hästar. Frågan är om hela byggnaden ska 
klassificeras som privatbostadsfastighet, eftersom den övervägande delen används 
som bostad, eller om en klyvning ska ske på så vis att bostadsdelen ska klassificeras 
som privatbostadsfastighet och stallet som näringsfastighet. Avgörande för frågan är 
hur indelningen av byggnader ska ske. Viss vägledning för klassificeringen borde 
kunna fås genom den fastighetsuppdelning som görs i FTL.96 Av 2 kap. 3 § FTL 

                                                 
85 Rydin 2003, s. 112. 
86 A.a. s. 112.  
87 Eriksson 2007, s. 160-161. 
88 Att väsentlig del är 40 % framgår av Lodin m.fl. 2007, s. 207. 
89 Eriksson 2007, s. 165. 
90 A.a. s. 165.  
91 Lodin m.fl. 2007, s. 207. 
92 Rydin 2003, s. 116. 
93 A.a. s. 116.  
94 A.a. s. 116. Se även Prop 1989/90:110, s. 500-501. 
95 Skatteverkets handledning för beskattning av inkomst vid 2009 års taxering del II, s. 231.  
96 Se exempelvis Kammarrättens (Göteborg) dom meddelad 2003-09-26 mål nr 3463-03. 
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följer att ”byggnadstyp ska bestämmas med hänsyn till det ändamål som byggnaden 
till övervägande del är inrättad för”, vilket tyder på att byggnader inte borde kunna 
delas upp i flera delar. Istället för att dela upp en byggnad i flera delar borde varje 
byggnad i sin helhet hänföras till en viss typ. Detta stämmer också väl överens med 
uttrycket ”till övervägande del används”. Mot bakgrund av vad som nu sagts är min 
uppfattning att en byggnad med flera användningsområden ska klassificeras som den 
byggnadstyp som motsvarar vad den till mer än hälften används för. Applicerat på 
exemplet ovan innebär det att byggnaden ska anses vara en privatbostadsfastighet. 
Vid det omvända förhållandet, d.v.s. att 3/5 används som stall i näringsverksamhet 
och 2/5 som bostad, ska fastigheten istället anses vara en näringsfastighet. 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att frågan om stall utgör privatbostadsfastighet 
eller näringsfastighet endast kan besvaras med att ”det beror på”. Det normala är att 
en fastighet, med olika användningsområden, som är i samme ägares hand endast kan 
hänföras till antingen närings- eller privatbostadsfastighet. Men som redan 
konstaterats finns det undantag från detta, där man alltså klyver en fastighet i närings- 
respektive privatbostadsfastighet. Är det fråga om en fastighet som innehåller flera 
olika byggnader med olika användningsområden, såsom stall och bostad, är det 
således möjligt att bostadshuset klassificeras som privatbostad medan övriga 
byggnader klassificeras som näringsfastigheter. Så ska t.ex. en mangårdsbyggnad på 
en jordbruksfastighet som bebos av ägaren beskattas som privatbostadsfastighet, 
medan resterande del av jordbruksfastigheten beskattas som näringsfastighet. Om en 
och samma byggnad däremot används både som stall och som bostad av ägaren, bör 
det avgörande för fastighetsklassificeringen vara vad byggnaden till övervägande del 
(mer än hälften) används till.  
 

4.3 Naturlig anknytning 
Sker skattepliktig hästsportverksamhet på exempelvis en jordbruksfastighet 
uppkommer frågan om hästarna och hästverksamheten kan ha sådan naturlig 
anknytning till jordbruksverksamhet att beskattning ska ske som näringsverksamhet 
enligt 13 kap. 1 § tredje stycket IL. Hästar som finns på en jordbruksfastighet anses 
nämligen inte per automatik ingå i den verksamhet som i övrigt bedrivs på 
fastigheten. 
 
Så här inledningsvis vore det rimligt att anta att verksamheter som bedrivs av 
fastighetsägaren och som utnyttjar fastighetens tillgångar ska hänföras till själva 
fastighetsinnehavet. Jord- och skogsbruk är exempel på verksamheter som är så pass 
starkt kopplade till fastighetsinnehavet att de alltid ska utgöra näringsverksamhet, 
även om inte samtliga rörelsekriterier är uppfyllda.97 Då hästverksamhet oftast 
bedrivs på jordbruksfastigheter är det naturligt att fokusera på jordbruk, och en 
eventuell anknytning därtill.  
 
Tidigare betraktades verksamheter med naturlig anknytning till varandra som en och 
samma förvärvskälla.98 I förarbetena till kommunalskattelagen (SFS 1928:370), KL, 
nämns som exempel på verksamheter med naturlig anknytning till varandra aktivt 
bedrivet jordbruk kombinerat med upplåtelse av avverkningsrätt till skog, 

                                                 
97 Rydin och Antonsson 2008, s. 262. 
98 Se 18 § fjärde stycket KL. 
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utarrendering av grustäkt och uthyrning av fritidsbostäder.99 Däremot förelåg skilda 
förvärvskällor om en skattskyldig bedrev konsultverksamhet och investerade andelar 
i ett skepp eller ett leasingobjekt.100 Verksamheter som utnyttjade en 
jordbruksfastighets tillgångar utgjorde s.k. binäring till jordbruk och räknades som en 
verksamhet tillsammans med jordbruket.101 Något förenklat kan man säga att 
verksamheter hade ett naturligt samband om det förelåg en kombination av 
verksamheter som utnyttjade samma resurser. Numera ingår de tre tidigare 
inkomstslagen jordbruk, annan fastighet och rörelse i inkomstslaget 
näringsverksamhet.102  

 

4.3.1 Skatteverkets bedömning 
I Handledningen för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2006 års 
taxering skriver Skatteverket att ”[h]ästsportverksamhet eller biodling, som bedrivs i 
nära anslutning till jordbruksdriften bör anses vara en med jordbruksverksamheten 
naturligt sammanhörande verksamhet och därför beskattas såsom 
näringsverksamhet”.103 Vidare skriver de att ”[d]en naturliga anknytningen som råder 
mellan jordbruksverksamhet och verksamhet som ger avkastning genom bl.a. 
utnyttjandet av fastighetens inventarier, alster och naturtillgångar m.m., medför att 
hästsportverksamhet ofta utgör en verksamhet tillsammans med jordbruket”.104  
 
Mot bakgrund av att både hästverksamhet och jordbruk med största sannolikhet 
utnyttjar en fastighets resurser instämmer jag i Rydins och Antonssons uppfattning 
att Skattverkets tolkning är rimlig.105 Uttalandena som behandlar hästverksamhet 
finns dock inte kvar i Skattverkets handledning för 2009 års taxering. Anledningen till 
att de togs bort är att Skatteverket år 2007 kom med ett ställningstagande106 som 
behandlar avdragsrätt för hästhållning vid innehav av jordbruksfastighet.107  
 
I ställningstagandet som omnämns i stycket ovan uttalar Skatteverket att 
”[b]rukshästar för drift av jordbruksfastighet vilka används för bearbetande av jord 
(ej bete) respektive nyttjande i skogsbruk kan ha sådan anknytning till fastigheten att 
de ska anses ingå i näringsverksamhet, på grund av denna anknytning. Brukshästar 
för drift av jordbruksfastighet kan exempelvis vara hästar vilka nyttjas för dragande 
av redskap för plöjning, gödsling, harvning och skörd”.108 Tolkningen som 
Skatteverket gör här är enligt min mening en aning märklig. Att använda hästar 
enbart för att bearbeta jord är en ytterst ovanlig syn i dagens samhälle. Men om så 
görs anser jag inte att det borde göras någon skattemässig skillnad på en brukshäst 
och t.ex. en traktor när det gäller frågan om vilken anknytning till fastigheten de har. 

                                                 
99 Se Prop. 1989/90:110, s. 646. 
100 A.a. s. 646. 
101 Anvisningspunkt 2 till 21 § KL. Se även Skatteverkets ställningstagande dnr 131 104860-
07/111 den 12 februari 2007. 
102 Se Prop. 1989/90:110, s. 648. 
103 Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2006 års taxering del II, s. 
221.  
104 Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2006 års taxering del I, s. 
405. 
105 Rydin och Antonsson 2008, s. 258. 
106 Se Skatteverkets ställningstagande dnr 131 104860-07/111 den 12 februari 2007. 
107 Rydin och Antonsson 2008, s. 259. 
108 Se Skatteverkets ställningstagande dnr 131 104860-07/111 den 12 februari 2007.  
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Brukshästar kan precis som traktorer utgöra tillgångar i jordbruket och borde om så 
är fallet ingå i jordbruksverksamheten per automatik. Därmed bör det inte behöva 
företas någon särskild prövning bara för att det är fråga om hästar och inte kor eller 
traktorer. Med detta är dock inte sagt att alla tillgångar som utnyttjar samma resurs 
ska anses ha sådan naturlig anknytning till verksamheten att beskattning ska ske i 
inkomstslaget näringsverksamhet. Om exempelvis ägarens privata motorcykel står 
parkerad i jordbruksfastighetens maskinhall kan den inte anses ingå i 
jordbruksverksamheten, såvida den inte faktiskt används i jordbruket.  
 
Vad beträffar övriga former av hästhållning som finns på jordbruksfastigheter anser 
Skatteverket att de inte har sådan naturlig anknytning till verksamheten i övrigt att de 
ska ingå i näringsverksamheten enligt 13 kap. 1 § tredje stycket IL.109 Att enbart nyttja 
en jordbruksfastighet i form av hagar, uppstallning, foder etc. är alltså inte tillräckligt 
för att slippa en prövning gentemot näringskriterierna för att hästverksamhet på 
fastigheten ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet.110 Man kan fråga sig vad 
det är som gör att Skatteverket underkänner nyttjande av näringsfastighet för bete, 
uppstallning etc. Möjligen skulle jag kunna tänka mig att man är rädd för att 
hästägande som näringsverksamhet är ett sätt att försöka erhålla avdrag för privata 
levnadskostnader. 
 
Skatteverket lämnade dessvärre ingen motivering i ställningstagandet till varför man 
valde att ändra sin uppfattning avseende hästverksamhet. Så vitt jag kan se skedde det 
ingen ändring i vare sig lagstiftning eller rättspraxis, vilket annars hade kunnat vara 
motiv för en förändring. I doktrinen har det antytts att en ökning av 
hästverksamheter på avstyckade jordbruksfastigheter torde ha varit orsaken till 
Skattverkets ställningstagande.111  
 

4.3.2 Aktuella Regeringsrättsdomar 
RÅ 1988 ref. 117 
Hållandet av en travhäst och däri inräknat tävlingsdeltagande ansågs inte ha ett 
sådant samband med driften av jordbruket att det skulle anses som binäring till 
jordbruk. (Tidigare kunde verksamheter utgöra s.k. binäring till jordbruk om 
verksamheten exempelvis nyttjade jordbruksfastighetens inventarier och 
naturtillgångar).112 Omständigheterna i målet ansågs inte heller vara sådana att 
hästhållningen och tävlandet skulle hänföras till inkomstslaget rörelse. 
 
RÅ 1995 ref. 93 
Hästhållning som bedrevs på en jordbruksfastighet ansågs inte som ett självständigt 
företag i förhållande till jordbruket i övrigt. Anledningen var att i stort sett allt foder 
som producerades på gården gick åt till de inhyrda hästarna, maskinparken användes 
i såväl stallverksamheten som jordbruket i övrigt samt att utfodring och in- och 
utsläpp av hästarna i hagar sköttes av jordbruksfastighetens ägare själva. 
 
RÅ 1999 ref. 57 
Hästverksamhet, som avsåg uppstallning och träning av travhästar, bedömdes vara 
ett självständigt företag i förhållande till jordbruket som i övrigt bedrevs på 

                                                 
109 Se Skatteverkets ställningstagande dnr 131 104860-07/111 den 12 februari 2007. 
110 Se Skatteverkets ställningstagande dnr 131 104860-07/111 den 12 februari 2007. 
111 Rydin och Antonsson 2008, s. 265. 
112 Se vidare avsnitt 4.3 ovan. 
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fastigheten. Anledningen till att hästverksamhetens anknytning till den övriga 
verksamheten ansågs ringa var bl.a. att det hö och spannmål som odlades på 
jordbruksfastigheten inte användes till travhästarna.  
 

4.3.3 Aktuella kammarrättsdomar 
Kammarrätten i Stockholm, dom meddelad 2008-06-04 (Landskapsmålet)113 
Hästhållning som bedrevs på jordbruksfastighet ansågs inte ingå i den 
näringsverksamhet som fastighetsinnehav konstituerar. Verksamheten som bedrevs 
på fastigheten angavs vara ekologisk vallodling, skogsbruk, bete och landskapsvård. 
Tre utav de fyra hästarna som fanns på jordbruksfastigheten reds inte alls, utan 
fungerade endast som betesdjur. Trots detta ansåg domstolen att hästarna varken 
användes i jordbruket eller i övrigt hade sådant samband med näringsverksamheten 
som bedrevs på fastigheten. Hästhållningen skulle följaktligen inte hänföras till 
inkomstslaget näringsverksamhet.  
 
Kammarrätten i Göteborg, dom meddelad 2008-05-29 (Inackorderingsmålet)114  
På en jordbruksfastighet bedrevs dels uthyrning av stallplatser, dels uppfödning, 
träning och tävling av fastighetsägarens egna hästar. Inackorderingsverksamheten var 
att hänföra till upplåtelsen av jordbruksfastighet. ”Uppfödning, träning och tävling 
med egna hästar kan däremot inte anses vara av den karaktären att det är en med 
inackorderingsverksamheten gemensam aktivitet.” Verksamheten med de egna 
hästarna ansågs inte ha en sådan anknytning till jordbruket att de skulle anses ingå i 
jordbruksverksamheten. Det förhållandet att hästarna genom att beta på fastigheten 
bidrog till inkomster i form av EU-bidrag förändrade inte kammarrättens 
bedömning. Vid en självständig bedömning av om denna verksamhet uppfyllde 
näringsverksamhetskriterierna fann domstolen att så inte var fallet. 
 
Kammarrätten i Göteborg, dom meddelad 2006-06-15 (Skotermålet)115 
En terrängskoter, vilken användes för att inspektera skog, ansågs anskaffad för 
stadigvarande bruk i skogsbruket. Det förhållandet att skogsbruket saknade intäkter 
under ett par år påverkade inte bedömning av om terrängskotern var avsedd att 
användas i näringsverksamhet. Detta eftersom det inte enbart är omsättningens 
storlek under enstaka år som är av intresse vid en bedömning av om ett inventarium 
är införskaffat för att användas i en näringsverksamhet. 
 
Kammarrätten i Stockholm, dom meddelad 2005-01-20 (Shetlandsmålet)116 
På en jordbruksfastighet fanns två hästar, en valack och en shetlandsponny. Syftet 
med hästinnehavet var att hålla beteshagarna öppna samt användning i skogsbruket. 
Fråga var om denna användning utgjorde näringsverksamhet i form av jordbruk eller 
om det var fråga om privat husdjurshållning. Det ansågs inte finnas ett naturligt 
samband mellan hästhållningen och jord- och skogsbruket i övrigt. 
Hästverksamheten gav nämligen ingen avkastning, vilket enligt Skatteverkets 
handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet vid 2002 års taxering var 
ett krav för att en hästverksamhet skulle utgöra en verksamhet tillsammans med 
jordbruket. 

                                                 
113 Mål nr 798-08, 800-08. 
114 Mål nr 7527-06, 7528-06. 
115 Mål nr 2882-05. 
116 Mål nr 1373-04. (Se även Kammarrätten i Stockholms dom mål nr 3447-2001 den 19 mars 
2002.)  
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4.3.4 Sammanfattning och synpunkter 
Frågan om hästar kan ha sådan naturlig anknytning till fastigheten att de ska anses 
ingå i näringsverksamheten, som i övrigt bedrivs på fastigheten synes inte ha något 
klart och entydigt svar. Skatteverket anser inte att det är tillräckligt att hästar utnyttjar 
en jordbruksfastighet i form av hagar, uppstallning, foder etc. för att hästverksamhet 
ska anses ingå i den verksamhet som i övrigt bedrivs på fastigheten.117 I 
Landskapsmålet ansåg inte heller kammarrätten att hästar som användes som betesdjur 
hade sådan naturlig anknytning till jordbruksverksamhet bestående av vallodling, 
skogsbruk, bete och landskapsvård att de skulle ingå i verksamheten. Regeringsrätten 
synes dock vara av motsatt uppfattning. I RÅ 1995 ref. 93 kom nämligen 
Regeringsrätten till den slutsatsen att det var tillräckligt att hästarna som fanns 
inackorderade på jordbruksfastigheten nyttjade jordbrukets maskinpark, åt de foder 
som producerades i jordbruket och utfodrades av fastighetens ägare för att 
näringsverksamhet skulle anses föreligga. Det bör uppmärksammas att Skatteverkets 
ställningstaganden inte har någon rättsverkan, utan de är endast bindande inom 
Skatteverket.118 Regeringsrättens dom är visserligen äldre än både kammarrättens 
dom och Skatteverkets ställningstagande men har en betydligt högre rättskällestatus. 
Härav följer att det inte får anses omöjligt att innehav av hästar på jordbruksfastighet 
kan ingå i den i övrigt bedrivna verksamheten. Bedömningsnivån är som synes 
ganska ojämn vilket inte kan sägas vara optimalt. För att upprätthålla rättssäkerheten 
i beskattning måste rättstillämpningen vara förutsebar, annars riskerar enskilda 
personer att inte fullfölja sina skattskyldigheter.119 Detta eftersom beskattningen är en 
åtgärd av stor ekonomisk betydelse för den enskilde.  
 
Att alla hästar som finns på en jordbruksfastighet per automatik ska anses ingå i 
jordbruksverksamheten kan inte utläsas ur vare sig Regeringsrättsdomarna, 
kammarrättsdomarna eller Skatteverkets ställningstaganden. Innehav av 
näringsfastighet bör enligt min mening inte kunna ”smitta” alla tillgångar som finns 
på fastigheten (se exemplet med motorcykeln i avsnitt 4.3.1 ovan). Hästar som 
innehas för ren nöjesridning skulle, i det här sammanhanget, kunna likställas med 
exempelvis en golfbil som står parkerad i jordbruksfastighetens maskinhall. Oavsett 
vad det rör sig om för tillgång bör regelverket tillämpas lika. Hänsyn måste tas till om 
tillgången är privat eller ingår i en näringsverksamhet. Med anledning av detta anser 
jag att det är rimligt att inte alla hästar som finns på en jordbruksfastighet per 
automatik ska ingå i jordbruksverksamheten. När det gäller andra hästar än 
brukshästar är min uppfattning att dessa, liksom kor och andra tillgångar, bör kunna 
hänföras till innehav av jordbruksfastighet. Så har exempelvis hästhållning på 
jordbruksfastighet ansetts hänförlig till jordbruket i övrigt.120 I de fall man utnyttjar 
jordbruksfastighetens tillgångar i form av beteshagar, foder som odlats i jordbruket, 
stallar, maskiner, övriga byggnader etc. för hästhållningen kan jag inte se varför det 
inte skulle kunna finnas ett naturligt samband mellan hästhållningen och 
jordbruksverksamheten. Det är den övriga verksamheten som bedrivs på fastigheten, 
i relation till hästhållningen, som ska vara avgörande för om ett naturligt samband 
föreligger och inte enbart typen av tillgång. Som exempel skulle en 
uppfödningsverksamhet som bedrivs på en jordbruksfastighet kunna ses som en 
produktion av hästar där fastighetens tillgångar utnyttjas för att producera fram 

                                                 
117 Skatteverkets ställningstagande dnr 131 104860-07/111 den 12 februari 2007. 
118http://www.skatteverket.se/rattsinformation/stallningstaganden/2009.4.69ef368911e1304a62580
001932.html, 090519. 
119 Motion 2000/01:Sk654. 
120 Se RÅ 1995 ref. 93. 
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hästarna. Hästarna kräver liksom kor bl.a. foder, hagar och stall för att kunna leva. 
Hästarna föds upp för att säljas, medan kor föds upp för att antingen slaktas eller 
producera mjölk, men oavsett vilket utnyttjar de bägge djuren fastighetens resurser.  
 
Den som bedriver inackorderingsverksamhet (uthyrning av stallplatser) har större 
chanser att få verksamheten klassificerad som näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 § 
tredje stycket IL än vad den som bedriver annan slags hästhållning, som exempelvis 
egen uppfödning, har. Inackordering har ansetts vara hänförlig till upplåtelse av 
näringsfastighet, varför sådan hästhållning har utgjort näringsverksamhet utan 
prövning av näringskriterierna.121 När det gäller inackorderingsverksamhet handlar 
det inte om fastighetsägarens egna hästar, utan om någon annans. Risken för att 
hästhållningen i dessa situationer innebär att en näringsverksamhet finansierar någons 
privata hästinnehav torde vara liten. Således riskerar inte heller samhället att behöva 
subventionera någons privata hästinnehav om inackorderingsverksamhet anses vara 
näringsverksamhet. Åtminstone inte i samma utsträckning som när det handlar om 
en näringsfastighetsinnehavarens egna eller andra familjemedlemmars hästar. Min 
uppfattning är att inackorderingsverksamhet ska betraktas som näringsverksamhet 
enligt 13 kap. 1 § tredje stycket IL. Uthyrning av stallplaster kan jämföras med 
exempelvis uthyrning av hotellrum. I bägge fallen är det fråga om verksamhet som 
består i att hyra ut del i fastighet mot ersättning. Bedömningen borde inte påverkas 
av om det är djur eller människor som ska ”bo” i fastigheten. Stöd för en sådan 
slutsats går att finna i Skatteverkets skrivelse Hästverksamhet – gränsdragningen mellan 
hobby- och näringsverksamhet.122 Det finns dock inget som talar för att 
inackorderingsverksamhet skulle ”smitta” övrig hästverksamhet som bedrivs på 
fastigheten (Se Inackorderingsmålet och Skatteverkets skrivelse Hästverksamhet – 
gränsdragningen mellan hobby- och näringsverksamhet).   
 
Slutsatserna kring innehav av hästar på jordbruksfastigheter får bli att det inte finns 
något klart och tydligt svar på frågan om hästarna kan ha sådan naturlig anknytning 
till fastigheten att de ska anses ingå i näringsverksamheten. Min uppfattning är att en 
självständig prövning måste göras i varje enskilt fall för att kunna avgöra frågan om 
en hästverksamhet har sådan naturlig anknytning att den ska ingå i 
näringsverksamheten enligt 13 kap. 1 § tredje stycke IL. Att såsom Skatteverket 
hävda att hästhållning på jordbruksfastighet, i andra fall än när det gäller brukshästar 
eller inackorderingsverksamhet, aldrig kan ha sådan naturlig anknytning till 
jordbruket anser jag enligt vad som sagts ovan inte vara rimligt.123 En ambition bör 
vara att underlätta för hästägare som innehar näringsfastigheter att redovisa sina 
verksamheter på ett korrekt sätt. Den som står inför ett investeringsbeslut, att köpa 
exempelvis en jordbruksfastighet eller en häst, måste kunna förutse 
skattekonsekvenserna av sin investering. Om tillämpningen av 13 kap. 1 § tredje 
stycket IL vore enhetlig skulle det med största sannolikhet bli enklare för enskilda att 
redovisa sina verksamheter på ett korrekt sätt, samtidigt som det skulle bidra till en 
mer förutsebar beskattning.124  

                                                 
121 Se Inackorderingsmålet. 
122 Skatteverkets skrivelse dnr 131-342327-09/111 den 8 april 2009. 
123 Skatteverkets ställningstagande dnr 131 104860-07/111 den 12 februari 2007. 
124 Se kapitel 2. 
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5 Mervärdesskatt 
Mervärdesskatten är harmoniserad inom EU, vilket innebär att det utöver de svenska 
rättskällorna finns ett flertal EG-rättsliga källor att beakta.125 De mest centrala 
rättskällorna för mervärdesskatt är mervärdesskattelagen och 
mervärdesskattedirektivet. Dessa två rättskällor ger dock inte alltid svar på hur 
mervärdesskatterättsliga frågor ska behandlas varför även EG-domstolens praxis har 
fått en oerhört stor betydelse.126  
 

5.1 Mervärdesskattelagen 
Den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet får göra avdrag för den 
ingående skatt som hänför sig till förvärv eller import i verksamheten. Det framgår 
av 8 kap. 3 § första stycket ML. Avdragsrätten befriar beskattningsbara 
verksamhetsutövare från den mervärdesskatt som har betalts inom ramen för den 
ekonomiska verksamheten.127 Med andra ord ska det föreligga neutralitet med 
avseende på mervärdesskatten för mervärdesskattskyldiga personer. 
Mervärdesskatten ska bäras av konsumenterna och inte av den som bedriver en 
mervärdesskattepliktig verksamhet.128 På så vis inträder inga kumulativa effekter. En 
kumulativ effekt betyder att om en köpare i produktionskedjan inte har rätt att dra av 
ingående mervärdesskatt så stiger andelen skatt av varans pris.129 Eftersom 
skattskyldighet är en förutsättning för avdragsrätt måste man ställa sig frågan vad 
som krävs för att en verksamhet ska föranleda skattskyldighet. 
  
Enligt 1 kap. 1 § första stycket ML ska mervärdesskatt betalas till staten vid 
omsättning inom landet av varor och tjänster som är skattepliktiga och görs i en 
yrkesmässig verksamhet. Av huvudregeln i 4 kap. 1 § första punkten ML framgår att 
”[e]n verksamhet är yrkesmässig om den utgör näringsverksamhet enligt 13 kap. 
inkomstskattelagen…”. Avgörande för om verksamheten är yrkesmässig eller inte är 
karaktären på verksamheten och således inte frågan om inkomsten utgör skattepliktig 
inkomst enligt IL.130 Vidare framgår det av 4 kap. 1 § andra punkten att en 
verksamhet även är yrkesmässig om den ”…bedrivs i former som är jämförliga med 
en till sådan näringsverksamhet hänförlig rörelse och ersättningen för omsättningen i 
verksamheten under beskattningsåret överstiger 30 000 kronor”. I dessa fall anses 
verksamhet bedrivas under ”näringsliknande former”. Bestämmelsen syftar till att 
ekonomiskt jämförbara alternativ ska behandlas lika, så att situationer med 
konkurrenssnedvridning kan motverkas.131 På så sätt ges även sådana verksamheter 
som faller utanför huvudregeln möjlighet att göra avdrag för ingående 
mervärdesskatt för verksamhetens kostnader. 132  
 

                                                 
125 Alhager m.fl. 2007, s. 29 ff. 
126 Alhager m.fl. 2007, s. 30. 
127 Alhager m.fl. 2007, s. 61-62. 
128 Alhager m.fl. 2007, s. 17. 
129 Ståhl, Kristina och Persson Österman, Roger, EG skatterätt, s. 190 (Ståhl och Österman 2006). 
130 Kleerup, Jan och Westfahl, Lena, Den svenska momsen, s. 30 (Kleerup och Westfahl 2006). 
131 Melz, Peter, Mervärdesskatt, s. 35 (Melz 2009). 
132 A.a. s. 35. 
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Om en verksamhet bedöms som näringsverksamhet enligt IL:s regler föreligger även 
mervärdesskattskyldighet.133 Bedöms verksamheten däremot inte som 
näringsverksamhet enligt IL:s regler kan den ändå utgöra en yrkesmässig verksamhet 
enligt ML. Det framgår av utvidgningsregeln i 4 kap. 1 § andra punkten ML. Således 
utgör utvidgningsregeln den yttersta gränsen för om en verksamhet är yrkesmässig 
eller inte. Att en verksamhet inte uppfyller kraven för näringsverksamhet utesluter 
alltså inte möjligheten att mervärdesskattskyldighet förligger.  
 
Förarbetena till ML ger inte någon förklaring till hur utvidgningsregeln ska tillämpas. 
Alhager m.fl. anser att utvidgningsregeln borde tolkas så att inte alla rekvisiten som 
krävs för näringsverksamhet måste vara uppfyllda för att en verksamhet ska vara 
yrkesmässig.134 I Den svenska momsen skriver Kleerup och Westfahl att 
utvidgningsregeln bara kan bli tillämplig när samtliga rekvisit enligt huvudregeln inte 
är uppfyllda.135 Ståhl och Österman anser att regeln är tillämplig på verksamheter där 
det förekommer vissa regelbundna transaktioner men som i övrigt inte uppfyller 
kraven på näringsverksamhet.136 Min uppfattning är att regeln generellt sett endast 
borde kunna bli tillämplig i situationer när inte alla rekvisiten för näringsverksamhet 
är uppfyllda. En verksamhet som bedrivs självständigt, yrkesmässigt och med 
förvärvssyfte faller in under huvudregeln. För att kunna uppnå konkurrensneutralitet 
är det viktigt med en bred skattskyldighet.137 I en verksamhet som bedrivs utan 
vinstsyfte kan det finnas ett antal personer, som exempelvis anställda och 
osjälvständiga uppdragstagare, som deltar i verksamheten för att skapa ett 
mervärde.138 Det är även möjligt att dessa personer deltar i verksamheten i rent 
vinstsyfte. Om sådana verksamheter undantas mervärdesskatt skapas en 
konkurrenssnedvridning.139 Det får därför inte anses nödvändigt att en verksamhet 
har vinstsyfte för att mervärdesskattskyldig ska uppkomma. Av resonemanget följer 
att en hästsportverksamhet som inkomstskatterättsligt klassificeras som hobby 
mycket väl kan vara en mervärdesskattepliktig verksamhet. Detta under förutsättning 
att verksamheten bedrivs i sådana former som är jämförliga med en till 
näringsverksamhet hänförlig rörelse och ersättningen för omsättningen i 
verksamheten under beskattningsåret överstiger 30 000 kronor.140 
Mervärdesskattskyldighet för hobbyverksamheter föreligger inte enligt huvudregeln, 
utan i så fall p.g.a. att verksamheten är jämförlig med näringsverksamhet.  
 

5.2 Mervärdesskattedirektivet 
Av artikel 9.1 mervärdesskattedirektivet framgår att ”[m]ed beskattningsbar person 
avses den som, oavsett på vilken plats, självständigt bedriver en ekonomisk 
verksamhet, oberoende av dess syfte och resultat”. Ekonomisk verksamhet är ett 
vidsträckt begrepp och i artikel 9.1 ges en exemplifiering som visar att med 
ekonomisk verksamhet avses verksamheter som bedrivs av en producent, en 
handlare eller en tjänstleverantör, inbegripet bl.a. jordbruksverksamhet samt 

                                                 
133 Vad avser näringsverksamhet enligt IL:s regler hänvisar jag till vad som sagts i avsnitt 3.2 
ovan. 
134 Alhager m.fl. 2007, s. 39 ff. 
135 Kleerup och Westfahl 2006, s. 31. 
136 Ståhl och Österman 2006, s. 200. 
137 Kleerup, Jan och Melz, Peter, Handbok i mervärdesskatt, s. 46 (Kleerup och Melz 1992). 
138 A.a. s. 46. 
139 A.a. s. 46. 
140 Se 4 kap. 1 § andra punkten ML. 
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verksamheter inom fria och därmed likställda yrken. Som ekonomisk verksamhet ska 
särskilt beaktas utnyttjandet av materiella eller immateriella tillgångar i syfte att 
fortlöpande vinna intäkter. Även om det inte behöver finnas något vinstsyfte framgår 
det av EG-domstolens dom i Hongkong Trade Development Council att det måste 
förekomma någon form av ekonomiskt utbyte för att skattskyldighet ska anses 
föreligga i den mening som avses i artikeln.141 Kraven för att anses 
mervärdesskattskyldig synes vara lägre ställt inom EG-rätten än inom svensk 
lagstiftning.  
 
Den som bedriver en ekonomisk verksamhet har, i den mån varorna och tjänsterna 
används för den beskattningsbara personens beskattade transaktioner, rätt att dra av 
mervärdesskatt avseende varor som har levererats, eller kommer att levereras till 
honom eller för tjänster som har tillhandahållits, eller kommer att tillhandahållas till 
honom av en annan beskattningsbar person. Detta följer av artikel 168 i 
mervärdesskattedirektivet. När varorna eller tjänsterna istället för att användas i den 
skattskyldiges ekonomiska verksamhet används för privat konsumtion kan inte 
avdragsrätt inträda.  
 

5.3 EG-rättens praxis 
I det här avsnittet behandlas ett antal vägledande mål som avser frågan vad som 
utgör ekonomisk verksamhet enligt artikel 9.1 mervärdesskattedirektivet.  
 

5.3.1 Rompelman (Mål 268/83) 
I målet ansågs förvärv av en rättighet till en ännu inte uppförd fastighet utgöra sådan 
ekonomisk verksamhet som avses i artikel 9.1 mervärdesskattedirektivet. Domstolen 
fann att ekonomisk verksamhet i den mening som avses i artikeln kan omfatta flera 
på varandra följande händelser och att förberedande verksamhet, såsom förvärv av 
medel för utnyttjande, är att betrakta som ekonomisk verksamhet.142 Att redan de 
första investeringskostnaderna för ett företags behov och för att starta en verksamhet 
ska anses som ekonomisk verksamhet motiverades med principen om att 
beskattningen av mervärdet ska påverka ett företags utgiftsbörda på ett neutralt 
sätt.143 Slutligen konstaterade domstolen att det är den person som begär avdrag för 
mervärdesskatt som ska styrka att han är en skattskyldig person och att villkoren för 
avdragsrätten är uppfyllda.144 
 

5.3.2 Lennartz (Mål C-97/90) 
Frågan i målet gällde dels vilka kriterier som ska användas för att fastställa om en 
privatperson förvärvar varor i egenskap av skattskyldig person, dels om en 
privatperson som förvärvar varor i egenskap av skattskyldig och har rätt att göra 
avdrag för ingående skatt för dessa varor kan göra detta även om varornas 
användning i den ekonomiska verksamheten är relativt begränsad.145 Domstolen 
konstaterade att den förstnämnda frågan är en sakfråga som ska bedömas med 

                                                 
141 Se Mål 89/91 Hongkong Trade Development Council ECR 1982 Page 1277 , p. 12. 
142 Se Mål 268/83 Rompelman REG 1985 s.655, p. 22 (Mål 268/83 Rompelman). 
143 Se Mål 268/83 Rompelman, p. 23. 
144 Se Mål 268/83 Rompelman, p. 24. 
145 Se Mål C-97/90 Lennartz REG 1991 s. I-03795, p. 5 (Mål C-97/90 Lennartz). 
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hänsyn till alla omständigheter i det enskilda fallet.146 Vid bedömningen ska särskilt 
beaktas vilket slags varor det rör sig om och den tid som förflutit mellan 
anskaffandet av varorna och användningen av dessa i den ekonomiska 
verksamheten.147 När det gällde den sistnämnda frågan fann domstolen att även om 
varorna används i ytterst liten utsträckning för yrkesmässigt ändamål så saknar 
medlemsstaterna befogenhet att begränsa avdragsrätten.148 
 

5.3.3 Van Tiem (Mål C-186/89) 
Innehav av tillgångar, i form av fast egendom, som regelbundet ger inkomst ansågs 
utgöra ekonomisk verksamhet.149 Av målet framgår att artikel 4 i sjätte direktivet 
(numera artikel 9 mervärdesskattedirektivet) fastställer ett mycket omfattande 
tillämpningsområde för mervärdesskatt, vilket omfattar samtliga led för produktion, 
distribution och tillhandahållande av tjänster.150 Med begreppet "utnyttjande" i den 
mening som avses i direktivet, åsyftas samtliga transaktioner, vilken rättslig form de 
än har, som är avsedda att fortlöpande vinna intäkter av tillgångarna i fråga.151 Detta i 
enlighet med principen om att det gemensamma systemet för mervärdesskatt skall 
vara neutralt.  
 

5.3.4 INZO (Mål C-110/94) 
Beställning och betalning av en lönsamhetsstudie avseende en planerad verksamhet 
ansågs utgöra ekonomisk verksamhet i den mening som avses i artikel 9.1 
mervärdesskattedirektivet. Detta trots att studien bara syftade till att undersöka om 
den planerade verksamheten var lönsam. Att bolaget likviderades innan den 
planerade verksamheten påbörjades och därmed aldrig gav upphov till skattepliktiga 
transaktioner förändrade inte domstolens inställning. I likhet med Rompelman 
påpekades även att det är den som påstår sig vara skattskyldig som har bevisbördan 
för att så är fallet.152 Därutöver framhölls att en näringsidkare endast kan vara 
skattskyldig om avsiktsförklaringen angående en planerad verksamhet har lämnats i 
god tro.153  
 

5.3.5 Renate Enkler (Mål C-230/94) 
EG-domstolen fann att om en tillgång uteslutande är ägnad att utnyttjas ekonomiskt 
är detta i allmänhet tillräckligt för att visa att ägaren utnyttjar den för ekonomisk 
verksamhet och sålunda i syfte att fortlöpande vinna intäkter.154 Om en tillgång, på 
grund av sin karaktär, å andra sidan kan utnyttjas för såväl ekonomiska som privata 
ändamål, finns det skäl att utifrån samtliga omständigheter rörande dess nyttjande 

                                                 
146 Se Mål C-97/90 Lennartz, p. 21. 
147 Se Mål C-97/90 Lennartz, p. 21. 
148 Se Mål C-97/90 Lennartz, p. 29. 
149 Se Mål C-186/89 Van Tiem ECR 1990 I-4363, p. 20 (Mål C-186/89 Van Tiem). (De punkter i 
målet som jag har valt att redogöra för är i princip bara en översättning av den engelska domen.) 
150 Se Mål C-186/89 Van Tiem, p. 17. 
151 Se Mål C-186/89 Van Tiem, p. 18. 
152 Se Mål C-110/94 INZO REG 1996 s. I-00857, p. 23 (Mål C-110/94 INZO). 
153 Se Mål C-110/94 INZO, p. 24. 
154 Se Mål C-230/94, Renate Enkler, ECR 1996 s. I-04517, p. 27 (Mål C-230/94 Renate Enkler). 
(De punkter i målet som jag har valt att redogöra för är i princip bara en översättning av den 
engelska domen.) 
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avgöra om den verkligen utnyttjas för att fortlöpande vinna intäkter.155 I det senare 
fallet kan en metod som gör det möjligt att bedöma om den berörda verksamheten 
bedrivs i syfte att fortlöpande vinna intäkter vara en jämförelse mellan hur 
vederbörande faktiskt använder tillgången och hur motsvarande ekonomiska 
verksamhet i vanliga fall utövas.156 Vidare konstaterar EG-domstolen att kriterierna 
baserade på resultaten av den berörda verksamheten inte i sig själva kan göra det 
möjligt att avgöra om verksamheten bedrivs i syfte att fortlöpande vinna intäkter.157 
Även sådana omständigheter som den faktiska tiden som tillgången hyrs, antalet 
kunder och inkomsternas storlek ska beaktas när bedömningen görs.158  
 

5.3.6 Breitsohl (Mål C-400/98) 
Av avgörandet framgår att den som kan styrka sina uppgifter om att han har för 
avsikt att bedriva ekonomisk verksamhet och som för det ändamålet har sin första 
investeringsutgift är en skattskyldig person.159 Frågan i målet gällde inte bara vad som 
ansågs utgöra ekonomisk verksamhet, utan även vad det har för betydelse att 
skatteförvaltningen redan vid första fastställelsen har vetskap om att den planerade 
verksamheten inte kommer att ge upphov till framtida skattepliktiga transaktioner.160 
Även om sådan vetskap föreligger ansågs rätten till avdrag för den mervärdesskatt 
som har betalats för de första investeringskostnaderna i en planerad verksamhet 
kvarstå. Domstolen erinrar om att artikel 9 inte anses hindra skatteförvaltningen från 
att kräva att en person styrker sina uppgifter om att han avser inleda ekonomisk 
verksamhet.161 Angående frågan vad som kan anses utgöra ekonomisk verksamhet, i 
den mening som avses i artikel 9 mervärdesskattedirektivet, finner jag inga 
nämnvärda skillnader i jämförelse med vare sig Rompelman eller INZO.  
 

5.3.7 Sammanfattning 
Av EG-domstolens praxis framgår att ekonomisk verksamhet kan bedrivas redan vid 
relativt begränsad aktivitet.162 Redan förberedande verksamhet, såsom förvärv av 
varor och tillgångar för utnyttjande, ska betraktas som ekonomisk verksamhet (se 
bl.a. Mål 268/83 Rompelman). Att ett företags allra första investeringsutgifter ska anses 
som ekonomisk verksamhet motiveras med neutralitetsprincipen. Detta innebär att 
beskattningen av mervärdet ska påverka ett företag utgiftsbörda på ett neutralt sätt.163 
Även om skattemyndigheten redan vid första fastställelsen har vetskap om att den 
planerade verksamheten inte kommer ge upphov till framtida skattepliktiga 
transaktioner kvarstår rätten till avdrag för den mervärdesskatt som har betalats för 
de första investeringskostnaderna i en planerad verksamhet (Mål C-400/98 Breitsohl). 
Inte nog med att ekonomisk verksamhet kan bedrivas vid begränsad aktivitet, 
begreppet ”ekonomisk verksamhet” synes dessutom ha en vid innebörd.  
 

                                                 
155 Se Mål C-230/94, Renate Enkler, p. 27. 
156 Se Mål C-230/94, Renate Enkler,  p. 28. 
157 Se Mål C-230/94, Renate Enkler, p. 29. 
158 Se Mål C-230/94, Renate Enkler, p. 29. 
159 Se Mål C-400/98 Breitsohl REG 2000 s. I-04321, p. 34 (Mål C-400/98 Breitsohl). 
160 Se Mål C-400/98 Breitsohl, p. 29. 
161 Se Mål C-400/98 Breitsohl, p. 39. 
162 Antagandet bygger på EG-domstolens domar i avsnitt 5.3.1-5.3.6 ovan. 
163 Alhager m.fl. 2007, s. 25. 
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Ur ovan refererade domar kan man utläsa att bevisbördan för skattskyldighet åvilar 
den som påstår sig vara skattskyldig. En näringsidkare kan dock bara vara 
skattskyldig i den mån som en avsiktsförklaring angående en planerad verksamhet 
har lämnats i god tro. 
 
För att fastställa om en privatperson har förvärvat tillgångar i egenskap av 
skattskyldig person ska en bedömning ske med hänsyn tagen till alla relevanta 
omständigheter (Mål C-97/90 Lennartz). Vid en bedömning ska särskilt beaktas vilket 
slags varor det rör sig om och den tid som förflutit mellan anskaffandet av varorna 
och användningen av dessa i den ekonomiska verksamheten. Har en privatperson, 
som förvärvar tillgångar i egenskap av skattskyldig, anskaffat tillgångar för både 
användning i verksamhet och för privat nyttjande föreligger i princip rätt att göra 
avdrag för hela den ingående mervärdesskatten.164 Medlemsstaterna saknar 
befogenhet att begränsa avdragsrätten i situationer där den yrkesmässiga 
användningen av en vara är begränsad. Det privata nyttjandet av en vara eller tjänst 
kan dock komma att uttagsbeskattas enligt bestämmelser i 2 kap. 2-5 § § ML. Rätt att 
uttagsbeskatta föreligger om någon utan ersättning tar ut en vara eller utför en tjänst 
för sitt eget privata bruk.165  
 
När myndighet eller domstol som ska pröva frågan om en skattskyldig har anskaffat 
tillgångar för sin ekonomiska verksamhet är tillgångens karaktär en av de 
omständigheter som ska beaktas (Mål C-230/94 Renate Enkler). Om en tillgång 
uteslutande är ägnad att utnyttjas ekonomiskt är detta i allmänhet tillräckligt för att 
visa att ägaren utnyttjar den i syfte att fortlöpande få intäkter och därmed för 
ekonomisk verksamhet. Om en tillgång på grund av sin karaktär däremot är lämpad 
att utnyttjas för såväl ekonomiska som privata ändamål ska samtliga omständigheter 
beaktas för att avgöra om tillgången nyttjas för att få intäkter.  
 

5.4 Skattverkets bedömning 
När det gäller frågan om hobby kan medföra att ekonomisk verksamhet föreligger 
framkommer det av Skatteverkets ställningstagande Hobby – ekonomisk verksamhet?166 
att det i regel förekommer en gränsdragning mot det privata.167 Eftersom det handlar 
om verksamheter som ligger nära det privata området anser Skatteverket att det 
måste göras en samlad bedömning av olika omständigheter för att avgöra om den 
som bedriver en hobbyverksamhet ska vara skattskyldig till mervärdesskatt. Om 
verksamheten är nystartad och under uppbyggnadsskede kan följande 
omständigheter få betydelse: att det finns avsikt att bedriva verksamheten varaktigt, 
att det finns en upprättad affärsplan eller liknande, att det finns extern finansiering, 
att det finns särskilda lokaler för driften av verksamheten, att bokföringen är 
upprättad i enlighet med gällande regler, att det förkommer marknadsföring och att 
det har gjorts inköp som är typiska för den bedrivna verksamheten. Är verksamheten 
inte nystartad utan pågående är det ytterligare tre faktorer som har betydelse, 
nämligen: att verksamheten inte enbart bedrivs som en fritidssyssla, att det finnas 
kunder (som inte är närstående till verksamhetsutövaren) och att det finns inkomster. 
De kan ifrågasättas om inte dessa omständigheter snarare tyder på att en 

                                                 
164 Se Mål C-97/90 Lennartz REG 1991 s. I-03795, p. 26. 
165 För uttag av vara se 2 kap. 2 § ML och för uttag av tjänst se 2 kap. 5 § ML. 
166 Se Skatteverkets ställningstagande dnr 130 645783-04/111 den 14 december 2004. 
167 Stycket bygger på Skatteverkets ställningstagande dnr 130 645783-04/111 den 14 december 
2004. 



 38 

hästverksamhet utgör näringsverksamhet än hobby. En pågående verksamhet som 
inte enbart bedrivs som fritidssysselsättning och som har både inkomst och kunder 
utgöra åtminstone enligt min uppfattning ingen hobbyverksamhet.  
 
Vidare anser Skatteverket att det är den skattskyldige som har bevisbördan för att 
ekonomisk verksamhet föreligger.168 Detta betyder att den skattskyldige har att bevisa 
objektiva omständigheter som talar för att avsikten är att bedriva en ekonomisk 
verksamhet. Dessutom är Skattverket av den uppfattningen att kravet på objektiva 
omständigheter ska ställas högt för att det ska föreligga ekonomisk verksamhet. 
 
I Skatteverkets skrivelse Hästrelaterad verksamhet anges att: ”Vad gäller ridsport och 
annan hästrelaterad verksamhet föreligger ekonomisk verksamhet i normalfallet vid 
kommersiell handel med hästar, tävlingsverksamhet som bedrivs varaktigt och av 
omfattning som kan jämställas med kommersiell omfattning, varaktig hingsthållning 
med godkänd avelshingst, varaktig uppfödning av hästar för försäljning, varaktig 
inackordering av hästar, varaktig ridutbildning och andra aktiviteter där hästen 
används för att fortlöpande generera intäkter som t.ex. turridning eller uthyrning av 
hästar.” 
 

5.5 Aktuella kammarrättsdomar 
Frågan om en verksamhet utgör ekonomisk verksamhet uppkommer främst när den 
skattskyldige yrkar avdrag för ingående mervärdesskatt. Att en verksamhet inte 
uppfyller kriterierna för näringsverksamhet i IL:s mening utesluter inte att 
verksamheten bedöms utgöra en ekonomisk verksamhet som medför rätt att göra 
avdrag för ingående mervärdesskatt. Flertalet domar, som redogörs för nedan, har 
redan behandlats och för att undvika upprepningar hänvisar jag vad beträffar dessa 
domar till avsnitt 3.6 och 4.3.3 ovan. 
 
Kammarrätten i Göteborg, dom meddelad 2009-02-09 (Islandshästmålet)169 
Domstolen fann att den skattskyldige inte hade förmått visa att verksamheten var av 
sådan omfattning att den ska anses utgöra ekonomisk verksamhet i den mening som 
avses i mervärdesskattedirektivet. Bedömningen av om skattskyldighet till 
mervärdesskatt förelåg gjordes med utgångspunkt av EG-rätten. (Se avsnitt 3.6 
ovan.) 
 
Kammarrätten i Jönköping, dom meddelad 2009-02-05 (Chivasmålet)170 
På en jordbruksfastighet bedrevs hästverksamhet inriktad på hästuppfödning, 
hästförädling och hästhandel samt inackordering av hästar. En nationellt erkänd 
fälttävlanshäst (Chivas) köptes in i verksamheten. Chivas placerades efter en tid i ett 
försäljningsstall i Holland i syfte att genom bra tränings- och tävlingsmöjligheter ökas 
i värde. Frågan i målet gällde om inköpet av Chivas utgjorde ekonomisk verksamhet i 
mervärdesskattehänseende. Domstolen fann att den skattskyldige inte med tillräcklig 
styrka visat att hästhandel bedrevs med hästen Chivas. Den skattskyldige ansågs inte 
heller ha visat att han haft för avsikt att självständigt bedriva ekonomisk verksamhet i 
den meningen som avses i mervärdesskattedirektivet i EG-rätten. Anledningen var 
bl.a. att det inte hade visats några intäkter som är specifika för näringsverksamhet, 

                                                 
168 Stycket bygger på Skatteverkets ställningstagande dnr 130 645783-04/111 den 14 december 
2004. 
169 Mål nr 3596-08. 
170 Mål nr 3844-08. 
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såsom exempelvis marknadsföring, eller något annat underlag som närmare visar att 
hästen användes i syfte att öka värdet vid en senare försäljning. Mot bakgrund av att 
Chivas redan innan inköpet hade hög kapacitet och att hon var 12 år gammal 
ifrågasatte domstolen dessutom hästens utvecklingspotential.  
 
Kammarrätten i Göteborg, dom meddelad 2008-12-03 (Hästrasmålet)171 
På en jordbruksfastighet bedrevs avelsverksamhet med två avelsston, som var av en 
för svenska förhållanden relativt ny hästras. Vid tidpunkten för domstolens 
bedömning var verksamheten under uppbyggnadsskede. Båda stona var dräktiga och 
försäljning av verksamhetens första föl hade gett en inkomst på 35 000 kronor. 
Marknadsföringsåtgärder hade vidtagits genom annonsering i fackpressen. Det kunde 
vidare i målet anses visat att det i framtiden fanns möjligheter att hålla hingst samt att 
det skedde investeringar i anläggningen för aktiviteter inom hästsport. Kammarrätten 
fann det bevisat att verksamheten och de vidtagna åtgärderna var av sådan karaktär 
att en ekonomisk verksamhet bedrevs. 
 
Kammarrätten i Göteborg, dom meddelad 2008-11-26 (Carlerbäckmålet)172 
Trots framgångsrikt tävlingsdeltagande var intäkterna i form av prispengar obetydliga 
i förhållande till de kostnader som uppstått. Mot bakgrund av detta kunde 
verksamheten inte anses ha bedrivits i syfte att fortlöpande vinna intäkter. Den 
skattskyldige hade därför inte rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt. Den 
omständigheten att det aktuella bolaget bedrev både hästverksamhet och handel med 
värdepapper medförde att kammarrätten såg kostnadsföringen i bolaget som ett sätt 
att finansiera företagsledarens dotters tävlingsverksamhet. Detta oavsett om 
tävlingsdeltagandet genererade intäkter eller inte. (Se avsnitt 3.6 ovan.) 
 
Kammarrätten i Göteborg, dom meddelad 2008-05-29 (Inackorderingsmålet)173 
Domstolen konstaterade att det inte fordras vinstsyfte, utan endast ett objektivt syfte 
att vinna intäkter, för att en verksamhet ska vara en ekonomisk verksamhet. Men 
eftersom inte något objektivt syfte att vinna intäkter var visat utgjorde verksamheten 
inte någon ekonomisk verksamhet. Det förhållandet att stora investeringar hade 
gjorts på fastigheten förändrade inte bedömningen. Investeringarna hänfördes istället 
till jordbruksverksamheten i övrigt. (Se avsnitt 4.3.3 ovan.) 
 
Kammarrätten i Jönköping, dom meddelad 2008-04-10 ((Flyingemålet)174 
Uppfödning av hopphästar bedömdes vara aktiv näringsverksamhet i den meningen 
som avses i IL, varför även rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt förelåg. Detta 
följer av den koppling till 13 kap. 1 § IL som finns i 4 kap. 1 § första punkten ML. 
(Se avsnitt 3.6 ovan.) 
 
Kammarrätten i Göteborg, dom meddelad 2007-09-18 (Ridlägermålet)175 

Upplåtandet av tre hästboxar till utomstående kunder har liksom anordnandet av 
ridläger skett mot ersättning. Trots den ringa omfattningen befanns syftet med 
verksamheten vara att fortlöpande vinna intäkter. Därmed var verksamheten att se 
som yrkesmässig. (Se avsnitt 3.6 ovan.) 
 

                                                 
171 Mål nr 4714-08. 
172 Mål nr 1233-08. 
173 Mål nr 7527-06, 7528-06. 
174 Mål nr 3977—3978-07. 
175 Mål nr 2941-05. 
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Kammarrätten i Göteborg, dom meddelad 2007-04-20 ((Hopphästmålet)176 
Eftersom hästverksamheten betraktades som yrkesmässig, självständigt bedriven 
förvärvsverksamhet enligt 13 kap. 1 § IL behövde inte domstolen ta ställning till om 
den var en ekonomisk verksamhet i den mening som avses i 
mervärdesskattedirektivet. (Se avsnitt 3.6 ovan.) 
 
Kammarrätten i Jönköping, dom meddelad 2006-03-13 (Travhästmålet)177 
Uppfödning av travhästar betraktades inte som yrkesmässig verksamhet enligt 4 kap. 
1 § ML. Kammarrätten uttalade att en verksamhet som bedöms som hobby enligt IL 
visserligen kan ha avsikt att fortlöpande förvärva intäkter, vilket medför avdragsrätt 
för ingående mervärdesskatt, men att det i sådana fall krävs att den påstådda avsikten 
att vinna intäkter styrks genom objektiva omständigheter. Därefter togs ingen 
särskild ställning till om den påstådda avsikten var att bedriva skattepliktig 
verksamhet eller inte utan det konstaterades bara att verksamheten inte var 
yrkesmässig. Följaktligen gjordes det ingen skillnad i bedömning vad gäller 
mervärdesskatten och inkomstskatten, vilket jag anser är märkligt. (Se avsnitt 3.6 
ovan.) 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det i större utsträckning är möjligt att 
hästverksamheter utgör ekonomisk verksamhet än att de i inkomstskattehänseende 
betraktas som näringsverksamhet. Med tanke på att en ekonomisk verksamhet, till 
skillnad från en näringsverksamhet, inte behöver ha något egentligt vinstsyfte verkar 
slutsatsen rimlig.   
 

5.6 Sammanfattning och synpunkter 
Som synes är det inte bara vid inkomstbeskattningen utan även vid 
mervärdesbeskattningen som hästverksamheter orsakar problem vid 
rättstillämpningen. Den som bedriver en verksamhet kan ha rätt att göra avdrag för 
ingående mervärdesskatt antingen för att verksamheten utgör näringsverksamhet 
enligt 13 kap. 1 § IL eller för att den anses bedriven under näringsliknande former 
eller med stöd av EG-rätten. När det gäller frågan om rätt att göra avdrag för 
ingående mervärdesskatt i hästsportverksamhet sker i normalfallet en självständig 
bedömning oberoende av den inkomstskatterättsliga bedömningen.178 Om en 
verksamhet bedöms utgöra näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 § IL behöver däremot 
inte någon självständig bedömning göras. Detta följer av den koppling som finns 
mellan 4 kap. 1 § första punkten ML och 13 kap. 1 § IL.  
 
Bedömningen av om en mervärdesskattepliktig verksamhet föreligger vid 
hästrelaterade verksamheter görs utifrån en samlad bedömning av samtliga 
omständigheter i varje specifikt fall. Detta gör det svårt att dels hitta någon enhetlig 
linje i domstolarnas tolkningar, dels att dra några generella slutsatser om det är så att 
hobbyverksamheter endast i undantagsfall anses utgöra mervärdesskattepliktig 
verksamhet. Med tanke på att det finns så oerhört många olika hästverksamheter och 
skäl till varför folk äger hästar är min uppfattning att en samlad bedömning av 
samtliga omständigheter ändå är det mest rättvisa sättet att genomföra en bedömning 
på.  
 

                                                 
176 Mål nr 626-630-06. 
177 Mål nr 3858-04. 
178 Med undantag för Travhästmålet. 
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Den som påstår sig bedriva en skattepliktig verksamhet har bevisbördan för att så är 
fallet, d.v.s. att denne genom objektiva omständigheter måste styrka att ekonomisk 
verksamhet bedrivs eller att det finns avsikt att bedriva sådan verksamhet. När det 
gäller verksamheter som inkomstskatterättsligt är att betrakta som hobby är 
beviskravet på objektiva omständigheter ganska högt ställt. Jag anser att det är 
naturligt att beviskraven ställs högt i de fall det handlar om hobbyverksamheter, 
eftersom de är verksamheter som bedrivs för att tillgodose någons personliga 
preferenser. Att det av neutralitetsskäl är principiellt viktigt att hästverksamheter som 
konkurrerar med varandra behandlas lika innebär i sig inte att beviskraven bör vara 
låga.  
 
Om nu bedömningen av om mervärdesskattepliktig verksamhet föreligger eller inte 
ska avgöras utifrån samtliga omständigheter i varje specifikt fall kan man fråga sig 
vilka omständigheter det är som har betydelse för bedömningen. En omständighet 
som är av betydelse är om verksamheten genererar intäkter eller inte. För en 
verksamhet som år efter år går med underskott ställs det generellt sett högre krav på 
bevisning av andra omständigheter, som kan styrka att avsikten är att bedriva 
ekonomisk verksamhet, än för verksamheter som går med överskott.  
 
Andra omständigheter som påverkar bedömningen är om det finns en upprättad 
affärsplan, ekonomiska kalkyler och marknadsföringsmaterial som kan styrka att 
syftet med en verksamhet är att fullfölja en viss affärsidé. Kammarrätten i Göteborg 
medgav i Hästrasmålet, till skillnad från i Islandshästmålet, rätt till avdrag för ingående 
mervärdesskatt. Trots att det i båda dessa mål bedrevs relativt nystartad 
uppfödningsverksamhet med två ston kom domstolen till motsatta slutsatser. I 
Hästrasmålet var det fråga om en i Sverige relativt ny hästras. Marknadsförings skedde 
genom annonser i Hästfokustidningen, via den egna hemsidan och i form av 
bildekaler. Vidare planerades deltagande vid olika mässor. I Islandshästmålet ifrågasatte 
man med avseende på verksamhetens ringa omfattning om syftet verkligen varit att 
fullfölja affärsidén, vilken var att föda upp islandshästar. Det hade inte lagts fram 
något underlag i form av kalkyler eller marknadsföringsmaterial som skulle kunna 
styrka att ett sådant syfte fanns. Uppfödaren kom i kontakt med sina kunder via 
andra ryttare och hästägare. Det som utgör den avgörande skillnaden mellan de båda 
domarna är att det i det förstnämnda fallet sker en i förhållandevis omfattande 
marknadsföring. 
  
Ytterligare en omständighet som påverkar bedömningen är verksamhetens art och 
omfattning. Här är det många olika faktorer som kan spela in. Som exempel kan 
nämnas antalet hästar, antalet kunder och tävlingsfrekvensen. I den mån 
verksamheten har en ringa omfattning krävs andra objektiva omständigheter som kan 
styrka att en verksamhet bedrivs i syfte att fortlöpande vinna intäkter. Den 
omständigheten att verksamhetsutövaren upplåter boxar och anordnar ridkurser mot 
betalning har ansetts vara en sådan omständighet som trots en verksamhets ringa 
omfattning har gett rätt till mervärdesskatteavdrag.  
 
Som tidigare konstaterats präglas mervärdesskatterätten av att man vill åstadkomma 
en konkurrensneutral beskattning av konsumtion och genom att tillåta avdrag för 
ingående mervärdesskatt undvika kumulativa effekter. Det är av den orsaken viktigt 
att hästverksamheter som konkurrerar med varandra behandlas lika, oavsett om de 
bedrivs med vinstsyfte eller inte. Utvidgningsregeln i 4 kap. 1 § andra punkten ML 
torde kunna användas för att skapa konkurrensneutralitet i beskattningen. En 
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verksamhetsutövare som genom att tillhandahålla hästar eller hästrelaterade tjänster, 
som exempelvis utbildning av människor eller unghästar, och som därigenom 
tillgodoser ett konsumtionsbehov bör därför enligt min uppfattning anses bedriva 
yrkesmässig verksamhet, vilket medför rätt att göra avdrag för ingående 
mervärdesskatt. Möjligheten begränsas emellertid av 30 000- kronorsgränsen.  
 
Möjligheten att få en verksamhet, som inte uppfyller näringskriterierna, 
mervärdesskattepliktig ökar i och med det faktum att mervärdesbeskattningen inte 
bara grundas på svensk rätt, utan även på EG-rätt. Om en verksamhet utgör 
ekonomisk verksamhet, i den mening som avses i artikel 9.1 
mervärdesskattedirektivet, eller inte ska bedömas utan hänsyn till syfte eller resultat. 
Här finns det två alternativ för den som vill hävda att han bedriver en ekonomisk 
verksamhet. Antingen visar man på att materiella tillgångar utnyttjas i syfte att 
fortlöpande vinna intäkter, eller att verksamheten bedrivs av en producent, en 
handlare eller en tjänsteleverantör. Här skulle man möjligen kunna tänka sig att 
exempelvis uppfödningsverksamhet bedrivs av producent, inköp och försäljning av 
hästar av handlare och ridutbildning på ridskolehästar av tjänsteleverantör eller att 
hästrelaterade verksamheter består av nyttjande av hästar, vilka är att betrakta som 
materiella tillgångar. Frågan om en hästverksamhet bedrivs i syfte att fortlöpande 
vinna intäkter är i huvudsak en bevisfråga.  
 
Ägandet av en eller ett par hästar för att kanske delta i några tävlingar och träningar 
för nöjets skull torde inte utgöra ekonomisk verksamhet, eftersom syftet med sådant 
ägande inte är att tjäna pengar utan att ha ett fritidsnöje. Situationen ändras dock om 
ägandet ändrar omfattning och inriktning. Även om prispengarna vid tävling inom 
ridsporten, med undantag för tävling på elitnivå, är näst intill obefintliga kan goda 
tävlingsresultat leda till att hästarna ökar kraftigt i värde. För tävlingsverksamheter 
består vinstsyftet oftast i att just öka hästarnas värde för att på så vis tjäna pengar vid 
en senare försäljning. Bedrivs sådan verksamhet av andra skäl än att enbart ha en 
fritidssysselsättning, bör det vara möjligt att betrakta verksamheten som ekonomisk 
verksamhet. Tävlingsverksamhet som bedrivs som ett led i exempelvis en 
handelsverksamhet eller en avelsverksamhet kan mycket väl syfta till att fortlöpande 
vinna intäkter. Syftet med tävlingsverksamheten kan t.ex. vara att marknadsföra 
hästarna och den övriga verksamheten, utbilda egna eller andras hästar eller att 
förädla hästarna. 
 
En person som har för avsikt att starta en hästverksamhet bör ha rätt att göra avdrag 
för ingående mervärdesskatt. Rätten till avdrag torde gälla för de 
investeringskostnader som är nödvändiga för att starta upp den planerade 
hästverksamheten. För den som exempelvis investerar i avelsston eller hingstar torde 
det således räcka med att visa på att syftet med verksamheten är att fortlöpande 
generera intäkter för att få rätt att göra avdrag för ingående mervärdesskatt.  
Mål 268/83 Rompelman stödjer en sådan slutsats. Rätten att göra avdrag i 
verksamheter som ännu inte har någon omsättning innebär dock en motsättning i 
förhållande till 30 000- kronorsgränsen i 4 kap. 1 § andra punkten ML, eftersom 
motsvarande begränsning saknas i mervärdesskattedirektivet. I de fall 
skattskyldigheten är till fördel för verksamhetsutövaren skulle man kunna hävda att 
mervärdesskattedirektivet ska ges direkt effekt.179  
 

                                                 
179 Se Alhager m.fl. 2007, s. 42. 
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Även innehav av tillgångar som regelbundet ger inkomst har ansetts utgöra 
ekonomisk verksamhet.180 Inackorderingsverksamhet som regelbundet ger inkomst i 
form av hyresbetalningar för stallplatser borde därmed kunna utgöra ekonomisk 
verksamhet. Det är dock tveksamt i vilken utsträckning mål C-186/89 Van Tiem kan 
appliceras på innehav av lös egendom, som exempelvis uthyrning av hästar, innehav 
av ston som regelbundet lämnar avkommor och innehav av hingstar för betäckning.  
 
För att fastställa om en privatperson har förvärvat tillgångar i egenskap av 
skattskyldig person eller som privatperson ska en bedömning ske med hänsyn tagen 
till alla relevanta omständigheter. Vid en bedömning ska särskilt beaktas vilket slags 
varor det rör sig om och den tid som förflutit mellan anskaffandet av varorna och 
användningen av dessa i den ekonomiska verksamheten. Med hänsyn tagen till att 
hästar är en sådan vara som i flertalet fall primärt syftar till att tillgodose någons 
privata behov anser jag att det är rimligt att beviskraven för den enskilde ställs högt. 
Om en person, som förvärvar tillgångar i egenskap av skattskyldig, köper in 
exempelvis en häst för användning både i näringsverksamheten och för privat 
nyttjande borde det mot bakgrund av EG-rättslig praxis föreligga rätt att göra avdrag 
för hela den ingående mervärdesskatten. Neutraliteten i skattesystemet får sedan 
upprätthållas genom att det privata nyttjandet uttagsbeskattas. Genom att aktualisera 
uttagsbeskattning undviker man att samhället subventionerar privata hästinnehav. Låt 
säga att det i en näringsverksamhet, bestående av kommersiell hästhandel, köps in en 
hästlastbil med inredd bostadsdel. Lastbilen utnyttjas även privat som 
”campingbostad” ett par veckor varje år. Under förutsättning att transaktionen 
företas av en mervärdesskattskyldig person är det i ett sådant fall tänkbart att hela 
den ingående mervärdesskatten som betalats vid inköpet av lastbilen får dras av och 
att det aktualiseras uttagsbeskattning för det privata nyttjandet av lastbilen.  
Mål C-97/90 Lennartz ger stöd för att en sådan slutsats är möjlig. I dessa situationer 
menar Skatteverket att den skattskyldige har en valmöjlighet, antingen gör man 
avdrag för hela den ingående skatten och uttagsbeskattar det privata nyttjandet, eller 
så begränsar man avdragsrätten vid inköpet så att den del av tillgången som avser 
privat nyttjande lämnas utanför verksamheten.181  
 

5.7 Innebär innehav av näringsfastighet att 
mervärdesskattskyldighet uppkommer? 
Av 13 kap. 1 § tredje stycket följer att innehav av näringsfastigheter utgör 
näringsverksamhet. Själva innehavet av en näringsfastighet är i sig tillräckligt för 
näringsverksamhet, vilket medför att det inte behöver ske någon prövning med 
utgångspunkt i näringskriterierna självständigt, yrkesmässigt och vinstsyfte. I 4 kap.  
1 § första stycket ML finns en hänvisning till 13 kap. 1 § IL, vilken innebär att 
innehav av näringsfastighet även skulle vara tillräckligt för att yrkesmässighetskravet 
ska vara uppfyllt. Frågan är om detta innebär att verksamheter bedrivna på 
näringsfastigheter alltid är yrkesmässiga enligt ML. Låt säga att det på en 
jordbruksfastighet finns två hästar som tävlas och tränas i hoppning. Kommer 
hästägaren, tillika fastighetsägare, alltid ha rätt att göra avdrag för ingående 
mervärdesskatt för kostnader som är hänförliga till hästhållningen?  
 

                                                 
180 Se Mål C-186/89 Van Tiem. Ståhl och Österman 2006, s. 198. 
181 Se Skatteverkets ställningstagande dnr 130 685459-04/111 den 22 december 2004. 
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Som tidigare konstaterats gäller att 13 kap. 1 § tredje stycket IL är tillämpligt på 
situationer där verksamheter antingen har en naturlig anknytning till fastigheten eller 
avser driften av fastigheten. (Se exempelvis Landskapsmålet, avsnitt 4.3.3 ovan.) Att en 
verksamhet bedrivs på en näringsfastighet utan att fastigheten faktiskt utnyttjas i 
verksamheten är således inte tillräckligt för att verksamheten ska anses utgöra 
näringsverksamhet. Av detta torde även följa att det inte kan anses tillräckligt att en 
verksamhet endast bedrivs på en näringsfastighet, utan att verksamheten varken avser 
driften av fastigheten eller har naturlig anknytning till fastigheten, för att 
verksamheten ska anses yrkesmässig enligt ML. I den mån en fastighet som beskattas 
som enskild näringsverksamhet tas i anspråk för aktiviteter av privat karaktär borde 
därför ingen mervärdeskattskyldighet aktualiseras för den ”privata verksamheten”.  
 
Alla anskaffningar som görs av innehavaren av en näringsfastighet behöver inte heller 
vara hänförliga till näringsverksamhet. Om en jordbrukare köper in en traktor görs 
inköpet med största sannolikhet för användning inom jordbruket.182 Men om det 
istället är en motorcykel som köps är det inte lika säkert att den är hänförlig till 
jordbruksverksamheten. Som Skatteverket påpekar i sitt ställningstagande 
Yrkesmässighet vid innehav av näringsfastighet m.m. samt fråga om sponsorbidrag måste den 
som yrkar på avdrag för ingående mervärdesskatt kunna styrka att anskaffningen 
avser verksamheten.183 På så vis undviks att avdrag medges för anskaffningar som 
avser privat nyttjande.  
 
Frågan om innehav av näringsfastighet innebär att mervärdesskattskyldighet 
uppkommer bör även avgöras mot bakgrund av EG-rätten. Om man kan visa på att 
en hästverksamhet utgör en naturlig del av en jordbruksverksamhet skulle man 
möjligen kunna hävda att det konstituerar ekonomisk verksamhet enligt artikel 9.1 
andra stycket första meningen i mervärdesskattedirektivet. Med stöd av de principer 
som fastslogs i mål 268/83 Rompelman verkar det rimligt att en innehavare av en 
jordbruksfastighet som har för avsikt att starta en hästverksamhet har rätt att göra 
avdrag för ingående mervärdesskatt. Rätten till avdrag gäller för de 
investeringskostnader som är nödvändiga för att starta upp den planerade 
verksamheten. I sådana situationer grundar sig emellertid inte avdragsrätten på själva 
innehavet av näringsfastigheten, utan på att avsikten är att bedriva en ekonomisk 
verksamhet. Skattemyndigheten har fortfarande möjlighet att kräva att den påstådda 
aktiviteten styrks genom objektiva omständigheter. Här skulle man kunna tänka sig 
att en person som planerar att bedriva exempelvis inackorderingsverksamhet på en 
jordbruksfastighet har att visa på att stallet är lämpat för kommersiellt utnyttjande. 
För att ta ytterligare ett hästrelaterat exempel kan man föreställa sig att en verksamhet 
som bedrivs på en näringsfastighet består i landskapsvård, bete och vallodling. Som 
betesdjur används hästar, vilka även nyttjas för privat bruk. I ett sådant fall är det 
tänkbart att hela den ingående mervärdesskatten som erlagts vid inköp av hästarna 
får dras av och att det aktualiseras uttagsbeskattning för det privata nyttjandet av 
hästarna.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att verksamheter som har en naturlig 
anknytning till en näringsfastighet eller verksamheter som avser själva driften av en 
näringsfastighet får anses vara mervärdesskattepliktiga, i den mening som avses i  
4 kap. 1 § ML och artikel 9.1 mervärdesskattedirektivet, oavsett om näringskriterierna 
i 13 kap. 1 § första stycket IL är uppfyllda eller inte.  

                                                 
182 Jmf med Skotermålet i avsnitt 4.3.3 ovan. 
183 Skatteverkets ställningstagande dnr 131 604139-06/111 den 29 juni 2007. 
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6 ”De lege ferenda” - diskussion 
En ambition bör vara att underlätta för hästägare att redovisa sina verksamheter på 
ett korrekt sätt. Det faktum att domstolar och myndigheter inte är enhetliga i sina 
bedömningar gör att det blir svårt för den enskilde att förutse de skatterättsliga 
konsekvenserna av sitt handlade.184 Följden blir att den skattskyldige inte med 
säkerhet kan veta om han anses bedriva en näringsverksamhet eller en 
hobbyverksamhet.  
 
Utgångspunkten för gränsdragningen mellan hobby och näringsverksamhet är 
bestämmelsen som säger att ”[m]ed näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet 
som bedrivs självständigt och yrkesmässigt … Innehav av näringsfastigheter … 
räknas alltid som näringsverksamhet”, se 13 kap. 1 § IL. Vid tillämpning av en så här 
vag och mångtydig bestämmelse är det enligt min mening viktigt att domstolarna och 
Skatteverket inte tar ovidkommande hänsyn angående personen utan beaktar allas 
likhet inför lagen. Utöver vad som följer av lagtexten får inte lika fall behandlas olika, 
utan lika fall ska behandlas lika.185 För att öka rättssäkerheten i beskattningen skulle 
man kunna tänka sig en förändring av näringskriterierna eller att hobby definieras i 
IL. Jag kan dock inte se något av dessa alternativ som en lämplig lösning på 
problemet. Min uppfattning är att definitionen av näringsverksamhet måste vara 
allmänt formulerad för att flexibilitet ska kunna uppnås. I anledning av att det finns 
så oerhört många olika branscher och företag i Sverige idag kan inte lagtexten på det 
här området vara alltför detaljerad. En detaljerad lagtext skulle göra det svårt att 
inrymma alla tänkbara situationer. Därmed skulle vissa företag, som de facto bedriver 
näringsverksamhet, riskera att inte bli beskattade i inkomstslaget näringsverksamhet.  
 
En annan lösning vore att slopa rekvisitet vinstsyfte. Därigenom skulle 
näringsreglerna bli tillämpliga även på hobbyverksamheter, förutsatt att de uppfyller 
självständighets- och yrkesmässighetsrekvisiten. Trots att en sådan lösning skulle 
underlätta gränsdragningen mellan näringsverksamhet och tjänst anser jag inte att det 
är en bra lösning. För det första kan man fråga sig om det överhuvudtaget är rimligt 
att tänka sig att verksamheter som helt saknar vinstsyfte ska utgöra 
näringsverksamhet. Om reglerna om näringsverksamhet skulle tillämpas på 
hobbyutövare, vilka krav ska då ställas på redovisningen. Ska en bokföringsmässig 
redovisning, som gäller i inkomstslaget näringsverksamhet, även gälla för 
hobbyverksamheter? 186 Med tanke på att en bokföringsmässig redovisning är mer 
komplicerad än en kontantmässig kan man fråga sig om det inte vore olämpligt att ha 
samma redovisningskrav för hobbyutövare, som exempelvis ägnar sig åt hemslöjd, 
som för företag som exempelvis Volvo och Saab. En annan negativ följd av att slopa 
vinstrekvisitet är, enligt min uppfattning, att hobbyutövare i större utsträckning skulle 
kunna kvitta underskott mot andra inkomster. Så länge det inte finns några spärregler 
skulle det i praktiken innebära att avdrag medgavs för privata levnadskostnader. 
Anledningen är att utgifter i hobbyverksamhet till sin natur är privata 
levnadskostnader. 
 

                                                 
184 Se kapitel 2 om förutsebarhet. 
185 Se kapitel 2 angående vad som framhållits i fråga om 1 kap. 9 § RF. 
186 Utan särskilda spärregler skulle en tillämpning av det regelsystem som idag finns för 
näringsverksamhet bl.a. innebära att resultatet i hobbyverksamheter ska beräknas enligt 
bokföringsmässiga grunder. 
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Man kan även ställa sig frågan är om det inte vore lämpligt om hästverksamhet i sin 
helhet specialreglerades i skattelagstiftning. Liknande gränsdragningsproblem 
förkommer dessvärre även inom andra branscher, varför man kan tänka sig att det 
finns motsättningar mot att enbart specialreglera en viss bransch. Teoretiskt sett 
skulle det kanske vara möjligt att genomföra en specialreglering i alla branscher där 
gränsdragningsproblem finns men i praktiken kan jag inte se det som en gångbar 
lösning. 
 
Min uppfattning är att en bättre lösning på problemet vore att det fanns objektivt 
fastställda kriterier för vad som inom hästsporten utgör hobby respektive 
näringsverksamhet. Fastställda objektiva kriterier som är allmänt tillgängliga för var 
och en i samhället skulle underlätta för enskilda att redovisa sina hästverksamheter på 
ett korrekt sätt. Det skulle även bidra till ökad förutsebarheten i beskattningen. 
Vidare skulle domstolarna och Skatteverket vara mera bundna i sina tolkningar vilket 
torde bidra till att samma kriterier i större utsträckning ges samma betydelse, 
oberoende av vem eller var bedömningen görs. Därigenom skulle även risken för en 
inkonsekvent och oenhetlig beskattning minska. Skatteverket har som framgår av 
avsnitt 3.7 ovan nyligen kommit ut med en skrivelse där man anger ett antal 
omständigheter som i olika situationer kan ha betydelse för bedömningen vid 
inkomstbeskattning av hästverksamheter. Ur rättssäkerhetssynpunkt är det emellertid 
inte tillräckligt att det finns en skrivelse som anger ett antal relevanta kriterier, utan 
det krävs även att den används på ett rättssäkert sätt. I vad mån skrivelsen kommer 
att bidra till en enhetligare bedömning vid inkomstbeskattning får framtiden utvisa.  
 
Ur artikeln Beskattning av hästverksamhet publicerad i Svensk skattetidning framkommer 
att Skatteverket funderar på att överföra granskningen av hästverksamheter till ett 
eller flera specialistkontor.187 Därigenom skulle den ojämna bedömningsnivån kunna 
undvikas. Att enbart låta personer med hög kunskap om hästverksamheter granska 
dessa verksamheter tror jag åtminstone på sikt är en bra åtgärd för att öka 
rättssäkerheten i både inkomstbeskattningen och mervärdesbeskattningen. Min 
uppfattning är att en sådan lösning vore lämplig. Framförallt med tanke på att 
hästhållning synes vara en bransch på uppgång (se avsnitt 1.1). 

                                                 
187 Stycket bygger på Rydin och Antonsson 2008, s. 268. 
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Kammarrätten i Jönköping dom den 5 februari 2009, mål nr 3844-08. 
Kammarrätten i Jönköping dom den 10 april 2008, mål nr 6873-07. 
Kammarrätten i Göteborg dom den 29 maj 2008, mål nr 7527-06, 7528-06. 
Kammarrätten i Stockholm dom den 4 juni 2008, mål nr 798-08, 800-08. 
Kammarrätten i Göteborg dom den 26 juni 2008, mål nr 6873-07. 
Kammarrätten i Göteborg dom den 26 november 2008, mål nr 1233-08. 
Kammarrätten i Göteborg dom den 3 december 2008, mål nr 4714-08. 
Kammarrätten i Göteborg dom den 20 april 2007, mål nr 626—630-06. 
Kammarrätten i Göteborg dom den 18 september 2007, mål nr 2941-05. 
Kammarrätten i Jönköping dom den 13 mars 2006, mål nr 3858-04. 
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Kammarrätten i Jönköping dom den 10 mars 2006, mål nr 3221-3222-05. 
Kammarrätten i Göteborg dom den 15 juni 2006, mål nr 2882-05. 
Kammarrätten i Stockholm dom den 20 januari 2005, mål nr 1373-04. 
Kammarrätten i Göteborg dom den 26 september 2003, mål nr 3463-03.  
Kammarrätten i Stockholm dom den 19 mars 2002, mål nr 3447-2001. 
 

Länsrätten 
Länsrätten i Halland dom den 22 november 2005, mål nr 1692—1696-04. 


