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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Ideella föreningar är enligt svensk nuvarande lagstiftning, under vissa förutsättningar, 

befriade från skattskyldighet för såväl inkomstskatt som mervärdesskatt.  I den nuvarande 

regleringen gäller samma bedömningsgrunder för vad som är skattebefriat i de båda 

skatteslagen. Detta framgår av den hänvisning som finns i 4 kap. 8 § mervärdesskattelagen 

(1994:200, ML) till 7 kap. 7 § första och andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229, IL), 

Denna koppling kommer att utvecklas längre ned i denna framställning.
1
 

 

Medan inkomstskatt är en nationell angelägenhet är mervärdesskatt ett av de rättsområden 

som omfattas av EU:s normgivningsmakt.
2
 Sverige har alltså givit upp normgivningsmakten 

på mervärdesskatteområdet till förmån för EU.
3
 I juni 2008 inledde Europeiska kommissionen 

(kommissionen) ett fördragsbrottsförfarande mot Sverige.
4
 Kommissionen ansåg bl.a. det vara 

oförenligt med EU-rätten att låta ideella föreningars ekonomiska verksamhet falla utanför 

tillämpningsområdet för mervärdesskatt.
5
 Vidare ansåg kommissionen att svensk rätt, genom 

hänvisningen i 4 kap 8 § ML till 7 kap. 7 § IL, ger unionsrättsliga begrepp en innebörd som 

inte överensstämmer med den EU-rättsliga.
6
 En rimlig konsekvens av detta, om det är fallet, 

är att de unionsrättliga begreppen i mervärdesskattedirektivet inte tolkas enhetligt i alla 

medlemsstater.
7
 

 

Med anledning av fördragsbrottsförfarandet tillsatte regeringen en utredning vars uppdrag 

bl.a. var att bedöma de svenska mervärdesskattereglernas förenlighet med EU-rätten. I 

uppdraget ingick att utredningen, utifrån den ram som EU-rätten medger, skulle föreslå så 

långt gående undantag för den ideella sektorn som möjligt. Dessutom skulle utredningen 

undersöka möjligheten till andra ordningar, för att kompensera de eventuella försämringar för 

                                                 
1
 Se kapitel 6 nedan. 

2
 För läsvänlighetens skull kommer i denna framställning även för tiden före Lissabonfördragets ikraftträdande 

benämningarna EU, EU-domstolen, EU-rätt och unionsrätt att användas i den löpande texten medan 

förekommande rättsakter, dokument och rättsfall benämns i enlighet med sina korrekta titlar. 
3
 Se kapitel 4 nedan. 

4
 Talan avsåg brott mot artikel 93 EGF, harmonisering av indirekta skatter. Nuvarande numrering är artikel 113 i 

EUF-fördraget. 
5
 Ds 2009:58 Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. sid 59; Pågående överträdelseärenden 2008, 

ärendenummer 2007/2311. http://regeringen.se/content/1/c6/11/85/44/bdf2f25c.pdf , 2010-04-08 kl 13:31 
6
 Pågående överträdelseärenden 2008, ärendenummer 2008/2002.  

7
 Här avses EUs mervärdesskattdirektiv, Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett 

gemensamt system för mervärdesskatt, EUT L 347, 11.12.2006, (Celex: 32006L0112). 
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den ideella sektorn som anpassningen till mervärdesskattedirektivet skulle komma att 

innebära. Vid utformandet av de nya lagförslagen skulle principen om skatteneutralitet och 

likabehandlingsprincipen särskilt beaktas. Därutöver skulle hänsyn även tas till EU-rättens 

villkor för statsstöd.
8
 Rapporten, Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. 

(mervärdesskatteutredningen), lades fram i början av november 2009. I den föreslås bland 

annat regeln i 4 kap. 8 § ML slopad. Vissa andra undantag från mervärdesskattskyldighet för 

den ideella sektorn föreslås bli införda.
9
 

 

Kommissionens krav på harmonisering av ML till mervärdesskattedirektivet kommer alltså att 

innebära att tanken bakom gammal svensk föreningstradition, som återspeglas i IL och ML, 

ska anpassas till EU:s neutralitetssynsätt som återfinns i mervärdesskattedirektivet. För 

föreningarna och dess funktionärer kommer detta förmodligen att ge upphov till en hel del 

frågor. Vad kommer anpassning till mervärdesskattedirektivet att innebära för förändringar 

för den ideella verksamheten i Sverige? Exempelvis är, enligt nuvarande svensk lagstiftning, 

de allmännyttiga ideella föreningarna skattebefriade för verksamhet som är i ett direkt led 

eller har naturlig anknytning till föreningens ändamål. Så även det som av hävd utgör 

finansieringskälla för föreningens ändamål.
10

 Mervärdesskattedirektivet anger istället vilka 

särskilda transaktioner som ska undantas från mervärdesskatteplikt. I vissa fall är undantaget 

knutet till vilket subjekt som utför transaktionen, i andra fall inte.
11

  Vad kommer till följd 

därav, enligt utredningens förslag, att vara befriat från mervärdesskatteskatteplikt för de 

ideella föreningarna? Hur stämmer förslaget överens med mervärdesskattedirektivet och hur 

ställer sig allt detta till principen om skatteneutralitet, som ligger till grund för 

mervärdesskattedirektivet?
12

 

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna uppsats är att utreda vilken/vilka verksamheter som bedrivs av ideella 

föreningar, i första hand idrotts- och kulturföreningar, som enligt mervärdesskatteutredningen 

                                                 
8
 Ds 2009:58, sid 278.  

9
 Utredningen innefattar även allmännyttiga stiftelser och registrerade trossamfund. Denna framställning 

kommer endast att fokusera på allmännyttiga ideella föreningar. 
10

 7 kap. 7§ IL. 
11

 Ds 2009:58, sid. 84. 
12

 Mål C-283/95, Karlheinz Fischer mot Finanzamt Donaueschingen, REG 1998, s. I-3369  p. 27. 
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ska vara mervärdesskattebefriade. Vidare avser denna framställnig undersöka hur 

utredningens förslag överensstämmer med direktivet samt principen om skatteneutralitet. 

 

För att uppfylla syftet är min avsikt att besvara problemformuleringarna: 

 Vilka delar av ideella föreningars verksamhet kommer att vara undantagna från 

mervärdesskatt enligt mervärdesskatteutredningens förslag till anpassning till 

mervärdesskattedirektivet? 

 Är de föreslagna undantagen från mervärdesskattskyldighet förenliga med 

mervärdesskattedirektivet samt principen om skatteneutralitet? 

 

1.3 Metod och material 

För att nå syftet med denna framställning kommer traditionell rättsdogmatisk metod att 

tillämpas, innebärande studier av lagstiftning, förarbeten och rättspraxis för fastställande av 

gällande rätt. 

 

Vissa delar av framställningen har dock sin huvudsakliga källa i doktrinen, kompletterad med 

hänvisningar till lagtext. Detta avser främst avsnittet om ideella föreningar samt det avsnitt 

som förklarar mervärdesskattens karaktär och funktion. Doktrinen utgör även källa till den del 

som rör unionsrätten. Störst betydelse för unionsrättsavsnittet har dock rättspraxis, vilket 

medför att det huvudsakliga materialet till nämnda avsnitt består av rättsfall från EU-

domstolen.  I den övriga framställningen läggs den största vikten vid nuvarande lagstiftning, 

förarbeten, statens offentliga utredningar som ännu ej lett till lagstiftning, rättspraxis och EU:s 

rättsakter. I framställning hänvisas även vid enstaka tillfällen till Skatteverkets publikationer, 

vilka inte betraktas som objektiv rättskälla, men som ger vägledning i viss mån. 

 

1.4 Avgränsning 

Denna uppsats kommer att avgränsas till att fokusera på allmännyttiga ideella föreningar inom 

områdena idrott och kultur. Det mesta som tas upp är dock av sådan generell karaktär att det 

kan appliceras även på andra områden inom den ideella sektorn. 
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1.5 Disposition 

Uppsatsens inledande del ger en inblick i företeelsen ideella föreningar samt vad som menas 

med begreppet allmännyttig ideell förening. För att läsaren genom hela uppsatsen ska ha med 

sig kunskapen om mervärdesskattesystemets funktion följer sedan en introduktion till 

mervärdesskatten. Avsnittet innehåller även historiken bakom mervärdesskatten, både i 

Sverige och i EU. Eftersom EU-rätten utgör grunden för hela frågeställningen, och således har 

avgörande betydelse för den fortsatta framställningen, behandlar uppsatsen därefter 

unionsrätten, dess påverkan på nationell rätt och bakomliggande principer. Därefter följer ett 

avsnitt med nuvarande svensk lagstiftning, efterföljt av mervärdesskatteutredningens förslag 

jämfört med motsvarande bestämmelser i mervärdesskattedirektivet. Detta följs av en 

diskussion avseende utredningens förslag samt hur detta överensstämmer med principen om 

skatteneutralitet. Uppsatsen avslutas med en kort jämförelse med lagstiftning rörande 

kommersiella aktörer inom kultur- och idrottsområdet och till sist en avslutning. 

  



7 

 

2. Ideella föreningar 

Grundidén med företeelsen ideella föreningar är att samla människor med ett gemensamt 

intresse i en organiserad form. Intressen som förenar är exempelvis idrott, politik, kultur eller 

religion. I motsats till en ekonomisk förening är syftet med verksamheten att främja andra 

ändamål än sina medlemmars ekonomiska intressen.
13

 I mervärdesskattedirektivet faller 

ideella föreningar under benämningen organisationer utan vinstsyfte.
14

 

 

2.1 Ideella föreningar som juridisk person 

Det finns inte någon särskild civilrättslig lagstiftning för ideella föreningar, utan regleringen 

sker utifrån generella principer och rättspraxis. En ideell förening anses ha blivit bildad, och 

därmed blivit en juridisk person, när stadgar och särskiljande namn har antagits samt en 

styrelse har valts. Stadgarna ska bland annat innehålla föreningens ändamål och regler.
15

 

 

En ideell förening kan, i egenskap av juridisk person, äga tillgångar såsom fastigheter och 

fordon. Föreningen ansvarar för sina skulder och andra förpliktelser med sina tillgångar. 

Föreningen kan också vara part inför domstol och myndigheter. Vidare kan en ideell förening 

bedriva ekonomisk verksamhet.
16

 Det arbete som uträttas inom ideella föreningar sker ofta på 

ideell basis, dvs. genom medlemmars oavlönade arbete. En ideell förening kan även ha 

anställd personal med där till hörande arbetsgivaransvar. 

 

Ideella föreningar kan vara av allmännyttig karaktär, vilket är vanligt bland exempelvis 

idrottsföreningar, kulturföreningar, frikyrkor, nykterhetssällskap och välgörenhetsföreningar. 

De kan också vara av mer specialinriktade slag såsom branschföreningar, fackföreningar, 

ordenssällskap och släktföreningar.
17

 Det är de allmännyttiga föreningarna som 

fortsättningsvis kommer att behandlas i denna framställning. 

 

                                                 
13

 Hemström, Carl, (2005), Bolag – Föreningar – Stiftelser, en introduktion, femte upplagan, Stockholm,  

Nordstedts Juridik AB, sid. 98. 
14

 Organisationer utan vinstsyfte nämns i artikel 132.1 l och m, Rådets direktiv 2006/112/EG. 
15

 Lindblad, Jan & Lundén, Björn, (2008) Ideella föreningar. Skatt, ekonomi, juridik,sjunde upplagan, Näsviken, 

Björn Lundén Information AB, sid 9f. Exempel på ändamål  se avsnitt 2.2. 
16

 Lindblad, Jan & Lundén, Björn, (2008), sid 10f. 
17

 Lindblad, Jan & Lundén, Björn, (2008), sid 10. 
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2.2 Allmännyttiga ideella föreningar 

Om en ideell förening betraktas som allmännyttig är den begränsat skattskyldig enligt de 

villkor som stadgas i 7 kap. 7 § IL. Om föreningen är befriad från inkomstskatt är den enligt 

gällande rätt även befriad från mervärdesskatt enligt 4 kap. 8 § ML (och hänvisningen däri till 

7 kap. 7 § IL). Enligt nuvarande svensk lagstiftning går mervärdesskatten och inkomstskatten 

hand i hand i detta avseende. För att en ideell förening ska betraktas som allmännyttig, ur ett 

skattemässigt perspektiv, måste den uppfylla vissa förutsättningar: 

 Ändamålskravet. Föreningen ska ha som huvudsakligt ändamål att främja vård och 

uppfostran av barn, lämna bidrag för undervisning eller utbildning, bedriva 

hjälpverksamhet bland behövande, främja vetenskaplig forskning, främja nordiskt 

samarbete eller stärka Sveriges försvar under samverkan med militär eller annan 

myndighet. Som allmännyttiga ändamål räknas även religiösa, välgörande, sociala, 

politiska, idrottsliga, konstnärliga eller liknande kulturella ändamål. Detta stadgas i 7 

kap. 4 och 8 §§ IL. 

 Verksamhetskravet. Enligt 7 kap. 9 § IL ska verksamheten uteslutande eller så gott 

som uteslutande tillgodose föreningens allmännyttiga ändamål. 

 Fullföljdskravet. Bestämmelsen återfinns i 7 kap. 10 – 12 §§ IL. Minst 80 procent av 

föreningens rörelse-, kapital- och fastighetsavkastning ska användas för att fullfölja 

det allmännyttiga ändamålet.
18

 Med avkastning menas föreningens resultat av intäkter 

minus kostnader.
19

 För skattefrihet krävs alltså att avkastningen används i föreningens 

verksamhet, i enlighet med det ändamål föreningen utpekat i sina stadgar. 

 Öppenhetskravet. Bestämmelsen finns i 7 kap. 13 § IL. Medlemsantagningen ska vara 

öppen. Onaturlig begränsning av medlemskap är inte tillåten. Som exempel på 

onaturlig antagning kan nämnas att en förening med kulturellt ändamål endast tillåter 

manliga medlemmar.
20

 

 Ändamålen får inte vara begränsade till vissa familjers, föreningens medlemmar eller 

andra utpekade personers ekonomiska intressen. Detta stadgas i 7 kap. 8 § 2 st. IL. 

 

                                                 
18

 Skatteverket, Handledning för mervärdesskatt 2010, sid 181, 

http://www.skatteverket.se/download/18.6efe6285127ab4f1d2580002121/55321.pdf  2010-04-08 17:15 
19

 Lindblad, Jan & Lundén, Björn,(2008), sid 212 ff. Med kostnader avses kostnader som skulle ha varit 

avdragsgilla enligt IL om föreningen hade varit skattepliktig. En ideell förening kan begära dispens från 

fullföljdskravet om föreningen vill fondera medel för en framtida investering. Exempel på detta är om en 

idrottsförening vill bygga en nyanläggning som ska användas i den allmännyttiga verksamheten. Dispens kan 

ges av skatteverket i högst fem år enligt villkor i 7 kap. 11 § IL. 
20

 Skatteverket, Handledning för mervärdesskatt 2010 sid 181. 
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Dessa fem krav måste alltså vara uppfyllda för att föreningen ska vara begränsat skattskyldig 

enligt de villkor som stadgas i 7 kap. 7 § IL. En fördjupning i nuvarande lagstiftning kommer 

att göras längre fram i denna framställning.
21

 Innan dess påkallas en närmare presentation av 

mervärdesskatten; dess karaktär, konstruktion och historia. 

  

                                                 
21

 Se avsnitt 6 nedan. 
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3. Introduktion till mervärdesskatten 

Presentationen i detta avsnitt är avsedd att ge en kort introducerande inblick i 

mervärdesskattesystemet. Därefter följer en sammanfattning av historiken bakom skatteslaget, 

i Sverige och i EU. 

 

3.1 Mervärdesskatten, karaktär och konstruktion 

Mervärdesskatten är till sin karaktär en allmän konsumtionsskatt, vilket innebär att det är den 

slutliga konsumenten som ska bära bördan av skatten. Mervärdesskatt ingår i priset på de 

flesta varor och tjänster som konsumenter köper. De som sedan betalar in skatten till staten är 

näringsidkare som producerar, distribuerar eller på andra sätt tillhandahåller dessa varor och 

tjänster.  Mervärdesskatten är därmed en indirekt skatt, eftersom de skattskyldiga är de 

näringsidkare som förmedlar skatten, som den slutliga konsumenten alltså står för.
22

 

 

Idag är i Sverige det normala påslaget för mervärdesskatt på en tjänst eller varas pris 25 %, 

men även skattesatserna 12 % och 6 % förekommer. Detta stadgas i 7 kap. 1 § ML.
23

 

 

Benämningen mervärdesskatt kommer av att det är för det ökade värdet på en tjänst eller vara 

som företaget betalar in skatt till staten. Konstruktionen kan beskrivas enligt följande 

exempel: 

- En trävarufirma säljer virke till en möbelfabrikant för 100 kr + mervärdesskatt 25 kr 

(25 %). 

- Möbelfabrikanten tillverkar en stol och säljer denna till en möbelhandlare för 200 kr + 

mervärdesskatt 50 kr (25 %). 

- Möbelhandlaren säljer stolen till en konsument för 300 kr + mervärdesskatt 75 kr (25 

%). 

 

                                                 
22

 Gyland, Christina,(2009) Skatterätt, en introduktion, Upplaga 8:1, Lund, Studentlitteratur AB, sid. 103. 
23

 Huvudregeln är 25 %, undantagen 12 % gäller exempelvis vid rumsuthyrning i hotellrörelse och livsmedel.  6 

% gäller böcker, tidningar, personbefordran, tillträde till konserter, cirkus, biograf, djurpark, idrottstjänster etc. 

De reducerade skattesatserna får användas i enlighet med det som stadgas i Rådets direktiv 2006/112/EG, 

AVDELNING VIII, jämfört med de ändringar som föreskrivs i Rådets direktiv 2009/47/EG. Avsikten med de 

tillåtna två reducerade skattesatserna är: För den lägre att den ska” tillämpas på en begränsad förteckning av 

varor och tjänster som är absolut nödvändiga eller bidrar till ett socialt mål” och den högre att den ska 

”tillämpas på en förteckning av varor och tjänster som av historiska skäl eller konjunkturskäl bör behandlas på 

ett annat sätt än varor och tjänster vilka omfattas av normalskattesatsen, eller som bidrar till andra mål.” 

KOM(2003) 397 slutlig – 2003/0169 (CNS), avsnitt 2.2, punkt 13, första och andra strecksatsen. 
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Konsumenten betalar således priset 375 kr för stolen och står därmed för den slutliga 

mervärdesskatten på totalt 75 kr som näringsidkarna i de tidigare leden betalar in till staten.  

Det belopp var och ett av företagen betalar in är skillnaden mellan ingående och utgående 

skatt: 

- Trävarufirman har i exemplet ingen ingående skatt och betalar därför hela utgående 

skatten, 25 kr till staten. 

- Möbelfabrikanten lyfter sin ingående skatt, dvs. de 25 kr som trävarufirman har 

debiterat, från sin utgående skatt, dvs. de 50 kr som har debiterats möbelhandlaren, 

vilket medför en inbetalning på 25 kr till staten. 

- Möbelhandlaren lyfter i sin tur sin ingående skatt på 50 kr från sin utgående skatt på 

75 kr som konsumenten har stått för, och betalar alltså 25 kr till staten. 

 

Tillsammans har dessa tre näringsidkare på så sätt förmedlat den totala skatten om 75 kr från 

konsumenten till staten, men utan att den har blivit en kostnad för någon av dem. Detta 

eftersom den ingår i priset som säljaren betingar sig. Systemet med att den ingående skatten 

blir avdragbar för köparen, samtidigt som den kan utkrävas av säljaren är ett uttryck för 

reciprocitetsprincipen. Med reciprocitet i beskattningen menas alltså att en utgift som är 

avdragsgill för givaren blir skattepliktig för mottagaren.
24

 

 

I Sverige kallas mervärdesskatten i vardagligt tal för moms. Detta är en förlängning av 

förkortningen oms, vilket var den vardagliga benämningen av mervärdesskattens föregångare 

omsättningsskatten.
25

 

 

3.2 Mervärdesskatten i Sverige, historik 

Runt sekelskiftet var de dominerande offentliga intäkterna i Sverige av slaget punktskatter på 

vissa varor samt tullar. Fram till 1941 var det denna typ av indirekt konsumtionsbeskattningen 

som förkom i Sverige. Under andra världskriget behövde staten öka sina intäkter och den 

första allmänna omsättningsskatten infördes 1941 och behölls fram till och med 1946. År 

1960 infördes mervärdesskattens föregångare omsättningsskatten. Skattesatsen för denna 

allmänna varuskatt var vid införandet 4 %. När lagen (1968:430) om mervärdesskatt 1969 

ersatte omsättningsskatten var skattesatsen 10 %. Sedan dess har mervärdesskattelagen 

                                                 
24

 Gyland, Christina,(2009), sid. 85. 
25

 Lundén, Björn & Svensson, Ulf, (2007) Moms, Praktisk handbok i Mervärdesskatt, Tionde upplagan, 

Näsviken, Björn Lundén Information AB, sid 10 ff. 
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genomgått en del reformer och anpassningar. Vid skattereformen 1991 utvidgades 

skatteplikten främst på tjänsteområdet och sedan Sveriges inträde i EU 1995 har anpassningar 

till EU:s direktiv gjorts successivt.
26

 

 

Mervärdesskatten är i dag en viktig inkomstkälla för staten. Av den offentliga sektorns totala 

skatteintäkter 2008 om 1 480 miljarder kronor uppgick mervärdesskatten till 300 miljarder 

kronor.
27

 

 

Mervärdesskatten regleras av Mervärdesskattelagen (1994:200). Som i problembakgrunden 

redan nämnts, är i dag mervärdesskatten ett rättsområde som faller under EU:s 

normgivningsmakt. 

 

3.3 Mervärdesskatten i EU, historik 

För medlemstaterna inträdde en ny ordning efter en rad beslut under 1960- och 1970-talen. 

Dessa ledde till att mervärdesskatter skulle finnas i alla medlemsstater. 1977 antogs det sjätte 

mervärdesskattedirektivet. Detta anger i de viktigaste hänseenden hur mervärdesskatterna ska 

vara utformade.
28

 Det sjätte direktivet har sedan åtföljts av ett antal ytterligare direktiv, vilka 

alla sammanförts till ett enda; Rådets direktiv 2006/112/EG, fortsättningsvis benämnt 

mervärdesskattedirektivet. 

 

Harmonisering av mervärdesskatt har inom EU ansetts vara viktigt och orsakerna är bland 

annat följande: EU har som syfte att avlägsna alla hinder för den fria rörligheten inom den 

inre marknaden. Om varje medlemsstat själva fick utforma sina regler för mervärdesskatt 

skulle detta kunna ske gynnsamt för en medlemsstats egna inhemska varuproduktion eller 

tjänstesektor.  Harmoniseringen av konsumtionsskatterna har alltså bedömts vara en mycket 

viktig del för att uppnå den fria rörligheten. För att uppnå en så konkurrensneutral 

mervärdesskatt som möjligt är det också viktigt att ha bredast möjliga skattebas. Detta 

innebär att undantagen bör vara så få som möjligt. Till sammanhanget hör att en del av 

EU:s budget finansieras av bidrag från medlemsstaterna, baserat på mervärdesskattebaserna 

i respektive medlemsstat. Även detta är en orsak till att medlemsstaternas 

                                                 
26

 Melz, Peter, (2009), Mervärdesskatt en introduktion, Femtonde upplagan, Uppsala, Iustus Förlag AB, sid. 24f.  
27

 Prop. 2009/10:100, 2010 års ekonomiska vårproposition, sid. 166. 
28

Rådets direktiv 77/338/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande 

omsättningsskatter. 
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mervärdesskattebaser harmoniseras.
29

 Detta framgår av ingressen till det sjätte 

mervärdesskattedirektivet som uttrycker: 

”…gemenskapernas budget skall, oberoende av övriga intäkter, finansieras helt med 

gemenskapernas egna medel. Dessa medel skall omfatta intäkter från mervärdeskatt som 

erhålls genom tillämpning av en gemensam skattesats baserad på en beräkningsgrund som 

bestäms på ett enhetligt sätt enligt gemenskapens regler.” 

 

Till grund för det sjätte mervärdesskattedirektivet ligger principen om skatteneutralitet.
30

 

Denna kommer att utvecklas nedan under avsnitt 5.3. Först kommer en redogörelse för EU-

rättens påverkan på nationell rätt, därefter en presentation av några grundläggande allmänna 

EU-rättsliga principer av relevans för detta sammanhang. 

  

                                                 
29

 Melz, Peter,(2009) sid. 26 f. Bernitz, Ulf & Kjellgren,Anders (2008) Introduktion till EU, Andra  upplagan, 

Stockholm, Nordstedts Juridik AB, sid. 36. 
30

 Mål C-363/05, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc och The Association of Investment 

Trust Companies mot The Commissioners of HM Revenue and Customs, REG 2007 s. I-05517, p 22; Mål C-

283/95, Karlheinz Fischer mot Finanzamt Donaueschingen, REG 1998, s. I-3369  p. 27. 
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4. Unionsrättens påverkan på nationell rätt 

I 10 kap. 5 § RF stadgas följande: ”Inom ramen för samarbete i Europeiska unionen kan 

riksdagen överlåta beslutanderätt som inte rör principerna för statsskicket.” Dessa 

beslutsbefogenheter har överlåtits genom lagen (1994:1500) om Sveriges anslutning till 

Europeiska unionen. 

 

Unionsrättens företräde framför nationell rätt följer av lojalitetsprincipen som uttrycks i artikel 

4.3 EU-fördraget.
31

 Att en enskild kan åberopa rättigheter enligt EU-fördraget och EUF-

fördraget är något som klargjorts tidigt i EU:s historia. Den 5 februari 1963 kom domen i 

fallet Van Gend & Loos som gav upphov till den så kallade direkt effekt-doktrinen.
32

 I detta 

banbrytande rättsfall stod en artikel avseende tullavgifter i centrum, som i ifrågavarande fall 

tillerkändes direkt effekt. De bestämmelser i de grundläggande fördragen som tillmätts direkt 

effekt är främst de som kan ge upphov till individuella rättigheter och skyldigheter, 

exempelvis konkurrensreglerna, diskrimineringsförbuden samt de grundregler som rör de fyra 

friheterna.  För att ges direkt effekt måste dessa bestämmelser ska vara klara, precisa, 

kompletta, och ovillkorliga.
33

 Eventuella övergångsperioder ska ha passerats. 

 

Bestämmelser med direkt effekt återfinns i såväl primärrätten som sekundärrätten och 

internationella avtal.
34

 

 

4.1 Direkt effekt av direktiv 

I artikel 288 EUF-fördraget anges att ett direktiv är bindande för varje medlemsstat det är 

riktat till, med avseende på det resultat som ska uppnås, ”men ska överlåta åt de nationella 

myndigheterna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet.” Artikel 291.1 

EUF-fördraget stadgar att medlemstaterna ska vidta alla nödvändiga nationella 

lagstiftningsåtgärder för att genomföra unionens rättsligt bindande akter. Direktiven anger 

                                                 
31

 Lojalitetsprincipen presenteras närmare i avsnitt 5.1nedan. 
32

Artikel 12 EEG-fördraget. Mål 26/62, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos 

mot Nederländska skatteförvaltningen. REG 1963, svensk specialutgåva, s.161. 
33

 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida, (2008) EU-rättslig metod, Teori och genomslag i svensk 

rättstillämpning, Upplaga 1:2, Stockholm, Nordstedts Juridik AB, sid 96. 
34

 Till primärrätten hör de grundläggande fördragen och till dessa knutna protokoll, Till sekundärrätten  hör den 

härledda unionsrätten, främst direktiv och förordningar. Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders (2007) Europarättens 

grunder, Tredje upplagan, Stockholm, Nordstedts Juridik AB, sid. 25, sid. 78. 
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alltså vilket resultat som ska uppnås och inom vilken tid. Hur detta ska genomföras överlåts 

till medlemsstaterna.
35

 

 

Ibland blir emellertid direktiven inte implementerade på ett godtagbart sätt. Genomförandet 

kan vara ofullständigt eller felaktigt. Ibland genomförs det inte alls inom föreskriven tid.
36

 

Om så är fallet kan enskilda personer ändå åberopa direktivet som med det kan få direkt 

effekt. Detta framgår av följande fall: I de förenade målen Linneweber och Akritidis har EU-

domstolen uttalat: ”bestämmelserna i ett direktiv, i alla de fall då de med avseende på sitt 

innehåll framstår som ovillkorliga och tillräckligt precisa, kan åberopas gentemot alla 

nationella bestämmelser som inte överensstämmer med direktivet, om genomförandeåtgärder 

inte har vidtagits i tid, eller då de är av sådan art att det i dem fastslås rättigheter som 

enskilda kan göra gällande gentemot staten.”
37

 Av målet framgår att artikel 13 B f, i det sjätte 

mervärdesskattedirektivet kunde åberopas med direkt effekt eftersom den nationella 

lagstiftaren inte hade beaktat skatteneutralitetsprincipen vid bestämmandet av villkor för 

begränsningar för undantagen i sin mervärdesskattelag. 

 

Direkt effekt av direktiv kan således åberopas vertikalt, dvs av enskilda mot staten. Däremot 

kan inte staten åberopa felaktigt eller icke införlivat direktiv mot en enskild. Detta eftersom 

ingen medlemsstat ska kunna dra nytta av sin egen försummelse.
38

 Direkt effekt av ett 

direktiv kan inte heller åberopas horisontellt, som i ett fall där en konsument ville åberopa ett 

icke implementerat direktiv om konsumenters rätt till ångervecka. Direktivet kunde inte göras 

gällande mot bolaget.
39

 

 

Ett direktivs bestämmelser kan även få betydelse, trots att dessa bestämmelser inte är 

tillräckligt precisa och ovillkorliga för att ge direkt effekt.  Detta till följd av unionsrättens 

krav på EU-rättskonform tolkning, vilket framgår av de rättsfall som nämns i avsnittet som 

följer härnäst. 

                                                 
35

 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida, (2008), sid. 98. 
36

 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders (2007), sid 80 
37

 Förenade målen C-453/02 och C-462/02, Finanzamt Gladbeck mot Edith Linneweber (C-453/02) och 

Finanzamt Herne-West mot Savvas Akritidis (C-462/02), REG  2005 s. I-01131, p23, 24, 33, 38.Artikel 13 B f 

avser vadslagning,  lotterier och andra former av hazardspel. 
38

 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders (2007), sid. 81; Horspool, Margot & Humphreys, Matthew, European Union 

Law, (2006) fjärde upplagan, Oxford  University Press Inc., New York, sid. 162. 
39

 Mål C-91/92, Paola Faccini Dori mot Recreb Srl, REG, 1994 s. I-03325, Svensk specialutgåva s. I-0000 P. 20. 
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4.2 EU-rättskonform tolkning 

EU-domstolen har i fallet von Colsen yttrat att den nationella domstolen är skyldig att tolka 

den nationella rätten mot bakgrund av direktivets ordalydelse och syfte. Detta gäller i 

synnerhet de bestämmelser som införlivats i den nationella lagen med anledning av 

direktivet.
40

 Med syftning på att domstolen sagt att tolkningsskyldigheten ”i synnerhet” gäller 

de i lagen införda direktivbestämmelserna kan detta tolkas som att även icke specifik 

implementeringslagstiftning ska tolkas EU-rättskonformt.
41

 

 

I fallet Pfeiffer gjorde EU-domstolen ett förtydligande genom att påtala att principen om 

direktivkonform tolkning i första hand rör lagstiftningen som antagits för att införliva det 

ifrågavarande direktivet. Emellertid sades inte principen vara begränsad till dessa 

bestämmelser, utan den kräver att den nationella domstolen beaktar hela den nationella rätten 

för att bedöma att dess tillämpning inte ger ett resultat som strider mot direktivets ändamål.
42

 

 

I doktrinen har förts en diskussion om hur långt medlemsstaternas skyldighet att tolka de 

nationella bestämmelserna EU-rättskonformt i själva verket sträcker sig. Detta bl.a. med 

beaktande av att en nationell bestämmelse kan vara så klar och tydlig att den inte är öppen för 

tolkning och att omtolkning kan strida mot kravet på rättsäkerhet för den enskilde.
43

  Av 

utrymmesskäl avser denna framställning inte gå djupare in i denna fråga utan konstaterar 

endast följande: Medlemsstaternas domstolar ska tolka nationell rätt mot bakgrund av EU-

rätten. Detta inkluderat icke i tid/felaktigt införda direktiv, samt EU-rätten i övrigt och 

därmed i beaktande av EU:s allmänna rättsprinciper.
44

 Dessutom har EU-domstolen fastslagit 

att nationella domstolar är förpliktade att inte tillämpa nationella bestämmelser som strider 

                                                 
40

 Domstolen hänvisade även till att resultatet i nu motsvarande artikel 288 uppnås. Mål 14/83,Sabine von 

Colson och Elisabeth Kamann mot Land Nordrhein-Westfalen. REG 1984 s. 1891,Svensk specialutgåva s. 577, 

p. 26. 
41

 Hur vidstäckt denna tolkningsskyldighet uttalandet avsåg ifrågasätts av Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders 

(2007), sid 87. 
42

 Förenade målen C-397/01 till C-403/01, Bernhard Pfeiffer (C-397/01), Wilhelm Roith (C-398/01), Albert Süß 

(C-399/01), Michael Winter (C-400/01), Klaus Nestvogel (C-401/01), Roswitha Zeller (C-402/01) och Matthias 

Döbele (C-403/01) mot Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV. REG 2004 s. I-08835 p.115. 
43

 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders (2007) , sid 87ff. 
43

 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida, (2008) , sid.104ff. 
44

 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida, (2008), sid.104f. Författarna hänvisar bl.a till rättsfallen von Colsen 

(mål 14/83), samt Mål C-62/00, Marks & Spencer plc mot Commissioners of Customs & Excise. REG 2002 s. I-

06325 
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mot unionsrätten.
45

 De nationella domstolarna har däremot ingen skyldighet att tolka nationell 

lagstiftning på ett sätt som klart strider mot dess faktiska lydelse.
46

 

 

4.3 Autonom tolkning 

EU består nu av 27 medlemstater och det förefaller osannolikt varje enskilt juridiskt begrepp 

skulle ha samma innebörd i alla dessa stater. Därför måste unionsrättsliga begrepp ges en 

autonom tolkning, vilket betyder att de ges en självständig innebörd som är oberoende av vad 

respektive begrepp har för betydelse i de olika medlemsstaterna.
47

 I exempelvis rättsfallet 

Kingscrest ställdes frågan om ordet ”charitable” skulle ha en självständig innebörd i 

förhållande till ordets innebörd i nationell rätt. Frågan besvarades av EU-domstolen med att 

ordet utgör ett självständigt unionsrättsligt begrepp som ska tolkas med beaktande av alla 

språkversioner av direktivet.
48

  

                                                 
45

 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders (2007), sid 87. Författarna hänvisar i denna sak till en lång rad rättsfall, bl.a. 
Mål C-213/89. The Queen mot Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd e.a. REG 1990 s. I-

02433 samt Mål C-262/97. Rijksdienst voor Pensioenen mot Robert Engelbrecht. REG 2000 s. I-07321 
46

 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders (2007), sid 89. 
47

 Hettne, Jörgen &  Otken Eriksson, Ida, (2008) , sid 84. 
48

 Målet tas upp I avsnitt 5.3.5, Mål C-498/03, Kingscrest Associates Ltd och Montecello Ltd mot 

Commissioners of Customs & Excise. REG 2005 s. I-04427 , p. 22, 27 
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5. Bakomliggande EU-rättsliga principer 

EU-rättens allmänna rättsprinciper kan härledas från den kontinentaleuropeiska rättstraditionen, 

där dessa tillmäts stor betydelse.
49

 De har även ansetts väsentliga inom EU-rätten med 

anledning av att det funnits behov av att fylla ut luckorna i det ramverk som fördragsreglerna 

utgör. Principerna intar i förhållande till flera andra rättskällor i många avseenden en 

överordnad position.
50

 Ett sätt att uttrycka det är att de allmänna rättsprinciperna utgör 

unionsrättens oskrivna konstitution.
51

  Vissa principer är nu kodifierade, medan andra endast 

framgår av EU-domstolens praxis. 

 

Den princip som är av störst intresse för denna uppsats är skatteneutralitetsprincipen, men 

även lojalitetsprincipen och likabehandlingsprincipen är av betydelse. I näst följande avsnitt 

ges därför en kort introduktion till dessa principer. 

 

5.1 Lojalitetsprincipen 

Innebörden av lojalitetsprincipen är att unionen och medlemsstaterna ska respektera och bistå 

varandra vid fullgörande av de uppgifter som följer av fördraget, se artikel 4.3 EUF. Vidare 

stadgar artikeln att ”Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder /…/ för att säkerställa att 

de skyldigheter fullgörs som följer av fördragen eller av unionens institutioners akter”, vilket 

även innefattar sekundärrätten, dit direktiven hör.52
 

 

Den närmare innebörden av principen är att medlemstaterna är skyldiga att anpassa sina 

nationella regelverk så de stämmer överens med unionsrätten. Detta gäller alla statliga organ 

såväl lagstiftande, dömande och verkställande som statliga företag, myndigheter samt 

enskilda organ till vilka staten delegerat myndighetsutövning.
53

 Exempelvis är, som framgår 

av avsnitt 4.2 ovan, den nationella domstolen skyldig att tolka den nationella rätten EU-

rättskonformt. Handlande i strid med lojalitetsprincipen kan utgöra ett självständigt 

fördragsbrott.
54

 

                                                 
49

 Med kontinentaleuropeisk rättstradition avses exempelvis fransk och tysk rätt. Bernitz, Ulf & Kjellgren, 

Anders, (2007), sid. 97. 
50

 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, (2007), sid. 97. 
51

 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida, (2008), sid. 85. 
52

 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, (2007), sid. 29, sid. 102. I a.a. hänvisas emellertid till den då gällande artikel 

10 EGF. 
53

 Bernitz, Ulf & Kjellgren Anders, (2007) , sid. 102, som hänvisar till mål där detta slagits fast : C-188/89, 

Foster mot British Gas plc, REG 1990, s I-3313, svensk specialutgåva, volym 10; C-224/01, Köbler mot 

Österrike, REG 2003, s I-10239, punkt 31 och 32. 
54

 Bernitz, Ulf, Kjellgren Anders, (2007) Europarättens grunder, sid. 103. 
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Lojalitetsprincipen innebär även att unionens institutioner ska ta hänsyn till respektive 

medlemsstats viktiga nationella intressen. 

 

Att lojalitetsprincipen har haft stark genomslagskraft inom EU-rätten framgår av ett flertal 

avgöranden från EU-domstolen.
55

 Exempelvis i målet Factortame hänvisar EU-domstolen till 

en serie rättsfall där det fastslagits att EU-rätten har företräde framför nationell rätt.
56

 

 

5.2 Likabehandlingsprincipen 

Inom den EU-rättsliga tillämpningen innebär principen om likabehandling, i sin bredaste 

mening, att personer i liknande situationer inte ska behandlas på olika sätt, såvida detta inte 

kan rättfärdigas objektivt. Ett exempel på sådan olikbehandling är diskriminering. Att 

motverka diskriminering på grund av nationalitet har varit en hjärtefråga inom EU-rätten 

redan från första början.
57

 Syftet med att motverka diskriminering är att främja den fria 

rörligheten. I rättsfallet Übersher uttrycks likabehandlingsprincipen enligt följande: ”den 

allmänna principen om likabehandling, av vilken principen om icke-diskriminering på grund 

av nationalitet endast är ett speciellt uttryck, är en grundläggande princip inom 

gemenskapsrätten. Enligt denna princip krävs att lika situationer inte skall behandlas olika 

såvida inga objektiva skäl för detta föreligger.”
58

 

 

Förbudet mot all diskriminering på grund av nationalitet finns i artikel 18 EUF-fördraget.
59

 

Enligt denna ska både juridiska och fysiska personer från andra medlemsstater behandlas lika 

som medlemsstatens egna företag och medborgare. Att denna bestämmelse kan åberopas 

direkt vid en nationell domstol har uttryckligen bekräftats av EU-domstolen i fallet Phil 

Collins/Cliff Richard.
60

 Diskrimineringsförbudet återfinns i EUF-fördraget även riktat till 

särskilda områden. Exempel på detta är i artikel 110 som stadgar att ingen medlemsstat, 

varken direkt eller indirekt, får belägga varor från andra medlemsstater med högre skatt än 

                                                 
55

 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida, (2008), sid. 54. 
56

Mål C-213/89, The Queen mot Secretary of State for Transport ex parte: Factortame Ltd e.a., REG 1990, I-

02433, Svensk specialutgåva s.435. 
57

 Horspool, Margot & Humphreys, Matthew, (2006) , sid. 152. 
58

 Mål 810/79, Überschär mot Bundesversicherungsanstalt für Angelstelle, ECR 1980 p. 2747, p 16. 
59

 Tidigare artikel 12.1 EGF. 
60

 Förenade målen C-92/92 and C-326/92, Phil Collins v Imtrat Handelsgesellschaft mbH and Patricia Im- und 

Export Verwaltungsgesellschaft mbH and Leif Emanuel Kraul v EMI Electrola GmbH. ECR 1993, Page I-

05145. p 35. Förbudet fanns vid den tidpunkten i artikel 7.1 EGF (senare artikel 12.1 EGF). Bernitz & Ulf 

Kjellgren Anders, (2007), sid. 104.. 
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inhemska varor. Ett annat exempel är artikel 49 som bl.a. stadgar förbud mot inskränkningar 

för medborgare i en medlemsstat att fritt etablera sig på annan medlemsstats territorium . 

 

Även ingressen till det sjätte mervärdesskattedirektivet innehåller ett uttryck för icke-

diskriminering: 

”För att en gemensam marknad som tillåter sund konkurrens och som liknar en verklig inre 

marknad till slut skall kunna uppnås bör det gemensamma systemet för omsättningsskatter 

inte göra åtskillnad beroende på ursprung av varor och tjänster.” 

 

5.3 Skatteneutralitetsprincipen 

Till grund för det sjätte mervärdesskattedirektivet, föregångaren till nu gällande direktiv, låg 

principen om skatteneutralitet.
61

 Neutralitet i mervärdesskattehänseende innebär att 

skattebelastningen i de skattskyldigas skattepliktiga verksamhet ska vara neutral, exempelvis 

att utgående mervärdesskatt hos en säljare motsvarar ingående mervärdesskatt hos en 

köpare.
62

 Skatteneutralitetsprincipen innebär även att all ekonomisk verksamhet ur 

konkurrenshänseende beskattas helt neutralt, dvs lika ska behandlas lika.
63

 Principen kommer 

till uttryck på många sätt: Likvärdiga tjänster ska mervärdesskattemässigt sett behandlas lika; 

Likvärdiga varor ska mervärdesskattemässigt sett behandlas lika; De ekonomiska aktörer som 

tillhandahåller dessa varor och tjänster ska behandlas lika. EU-domstolen har genom åren 

avgjort ett ansenligt antal mål som bekräftar principen och dess innebörd. Nedan följer ett 

urval. Artiklarna som vidrörs i nedanstående rättsfall återfinns i det sjätte 

mervärdesskattedirektivet. 

 

5.3.1  Mål C-283/95, Karlheinz Fischer mot Finanzamt Donaueschingen 

I målet Fischer kom EU-domstolen fram till att olagligt anordnande av hasardspel inte skulle 

beläggas med mervärdesskatt när en motsvarande, lagligt anordnad verksamhet, var 

undantagen från mervärdesskattskyldighet.
64

 Domstolen konstaterade bl.a. att den typen av 

spel som detta fall rörde, närmare bestämt roulette, förekom på olagligt sätt i flera 
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 C-283/95, Karlheinz Fischer mot Finanzamt Donaueschingen, REG 1998, s. I-3369 p. 27,  
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 Alhager, Elinor & Hiort af Ornäs, Lena, (2006)  Rättsfallssamling i EG-moms, Upplaga 1:1, Stockholm, 

Nordstedts Juridik AB, sid. 18. 
63

 Skatteverket, Handledning för mervärdesskatt 2010, del 1, sid. 61. 
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 C-283/95, Karlheinz Fischer mot Finanzamt Donaueschingen, REG 1998, s. I-3369, p. 21 och  p. 22. 

Undantaget för hasard- eller penningspel finns i artikel 13 B f sjätte mervärdesskattedirektivet 77/388/EEG. 
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medlemsstater. Det förelåg alltså konkurrens mellan lagligt och olagligt anordnade 

roulettespel. Därav kom domstolen fram till att eftersom ”den olagliga verksamhet /…/ 

konkurrerar med laglig verksamhet, hindrar principen om skatteneutralitet att den skall 

behandlas annorlunda i mervärdesskattehänseende.” I målet invändes det att lagligt 

respektive olagligt spel inte bedrivs på jämförbara villkor, eftersom beskattning av lagliga 

kasinon sker på basis av deras uppskattade vinster. Domstolen bemötte denna invändning med 

att det ”gemensamma systemet för mervärdesskatt skulle snedvridas om medlemstaterna 

kunde anpassa dess tillämpning till förekomsten av andra, icke harmoniserade skatter.”
65

 

 

5.3.2  Mål C-481/98 Europeiska kommissionen mot Franska republiken 

I en fördragsbrottstalan, Kommissionen mot Frankrike, ansågs skatteneutralitetsprincipen inte 

vara tillämplig.
66

 Kommissionen hade anfört att Frankrikes användning av olika skattesatser 

på ersättningsgilla och icke-ersättningsgilla läkemedel stod i strid med nämnda princip. 

Domstolen konstaterade att principen om skatteneutralitet ”utgör hinder mot att liknande och 

således konkurrerande varor behandlas olika i mervärdesskattehänseende” och att principen 

om skatteneutralitet ”omfattar följaktligen även de två andra principer som kommissionen 

åberopat, nämligen principen om enhetlig mervärdesskatt och principen om att 

snedvridningar av konkurrensen undanröjs”. Domstolen ansåg dock inte att ersättningsgilla 

och icke-ersättningsgilla läkemedel var liknande och således konkurrerande produkter. 

 

5.3.3 Mål C-246/04,Turn- und Sportunion Waldburg mot Finanzlandesdirektion 

für Oberösterreich 

I följande mål hade en Österrikisk idrottsförening hos den nationella myndigheten yrkat 

avdrag för ingående mervärdesskatt för en del av tillbyggnaden på deras föreningslokal.
67

 Den 

del yrkandet avsåg var en serveringsdel avsedd för uthyrning. Yrkandet underkändes med 

hänvisning till att de i egenskap av ”förening utan vinstsyfte” var undantagna från skatteplikt 

och därmed saknade avdragsrätt. Myndigheten ansåg att denna nationella reglering gällde 

framför den nationella möjligheten till valfrihet att belägga uthyrning av fast egendom med 

                                                 
65

 C-283/95, Fischer, p 29 och 30. 
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 Mål C-481/98 Europeiska kommissionen mot Franska republiken, REG 2001 s. I-03369 p. 22. 
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 Mål C-246/04,Turn- und Sportunion Waldburg mot Finanzlandesdirektion für Oberösterreich, REG 2006 s.I-

00589. Enligt artikel 13 B b i sjätte direktivet är utarrendering och uthyrning av fast egendom undantagna från 
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Medlemsstaterna får medge skattskyldiga en rätt till valfrihet för beskattning i följande fall: a) Utarrendering och 
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mervärdesskatt. Beslutet överklagades. Den nationella domstolen frågade sig då, med 

hänvisning till det sjätte mervärdesskattedirektiver, huruvida det var möjligt att utesluta vissa 

skattskyldiga från rätten till valfrihet i fråga om beskattning. Därmed hänsköts bl.a. denna 

fråga till EU-domstolen som angav att principen om skatteneutralitet ”innebär att all 

ekonomisk verksamhet skall behandlas på samma sätt” och att principen gäller ”även i fråga 

om ekonomiska aktörer som utför samma transaktioner”, att ”principen om skatteneutralitet 

bland annat utgör hinder för att likartade, och således konkurrerande, tjänster behandlas 

olika i mervärdesskattehänseende” samt att ”identiteten hos den som tillhandahåller tjänster 

och den rättsliga form i vilken denne bedriver sin verksamhet i princip saknar betydelse för 

bedömningen av om tjänsterna är likartade.
68

 Den åberopade artikel 13 C i sjätte direktivet 

tillät medlemsstaterna att själva bestämma om de skulle medge vissa kategorier av 

skattepliktiga personer frivillig beskattning och vilka transaktioner detta skulle avse. Det som 

domstolen slutligen kom fram till var kort sammanfattat att åtskillnader får göras – förutsatt 

att de föreskrivna undantagen tillämpas enkelt, riktigt och enhetligt, med iakttagande av 

principen om skatteneutralitet.
69

 

 

5.3.4 Mål C-216/97, Jennifer Gregg och Mervyn Gregg mot Commissioners of 

Customs and Excise 

Att principen även omfattar i vilken form den ekonomiska aktören bedriver sin verksamhet 

har domstolen likaså slagit fast i ett tidigare mål.
70

  Makarna Gregg bedrev ett vårdhem i 

Nordirland. Rörelsen bedrevs i form av vinstdrivande ”partnership” som enligt nordirländsk 

rätt inte är en juridisk person. Makarna ville bli registrerade för mervärdesskatt, men nekades 

av den nationella myndigheten med hänvisning till undantaget för deras typ av verksamhet i 

den nationella lagstiftningen. Makarna överklagade med hänvisning till att artiklarna 13 A.1.b 

och 13 A.1.g. i sjätte direktivet endast gällde verksamhet som bedrivs av juridiska personer. 

Artikel 13 A.1.b. stadgade att de undantagna tjänsterna skulle tillhandahållas av 

”verksamheter som bedrivs av offentligrättsliga organ eller under jämförbara betingelser av 

sjukhus, /…/ andra i vederbörlig ordning erkända inrättningar av liknande natur”. Artikel 13 

A.1.g. stadgade att undantaget gällde tjänster tillhandahållna av ”ålderdomshem, 
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 Mål C-246/04 Turn- und Sportunion Waldburg, punkt 32, 33,34 
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 Mål C-246/04 Turn- und Sportunion Waldburg, punkt 35. 
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 Mål C-216/97, Jennifer Gregg och Mervyn Gregg mot Commissioners of Customs and Excise, REG 1999, s. I 
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offentligrättsliga organ eller andra organisationer som är erkända som 

välgörenhetsorganisationer av medlemsstaten i fråga.” 

 

EU-domstolen fick därmed frågor innefattande bl.a. om nämnda artiklar ska tolkas så att två 

fysiska personer som driver rörelse gemensamt i ett partnership inte kan påkalla undantagen. 

Domstolen resonerade sig fram till att undantaget även gällde fysiska personer och anförde 

bland annat följande: ”Principen om skatteneutralitet utgör nämligen bland annat hinder för 

att ekonomiska aktörer som tillhandahåller samma varor och tjänster behandlas olika i 

mervärdesskattehänseende. Härav följer att nämnda princip åsidosätts om den rättsliga form 

i vilken den skattskyldige bedriver sin rörelse skulle vara avgörande för möjligheten att 

utnyttja de undantag som föreskrivits för varor och tjänster som tillhandahålls av de 

inrättningar, organ eller organisationer som nämns i artikel 13 A.1.b och 13 A.1.g.” 
71

 

Nämnda artiklar angav inget om att tjänsterna måste tillhandahållas av en juridisk person. 

Begreppen ”inrättning”, ”organ” och ”organisation” ansågs vara tillräckligt omfattande för att 

även inkludera fysiska personer. Begreppet ”juridisk person” användes för övrigt inte i någon 

annan språkversion av artikel 13 A i det sjätte direktivet. Hade begreppet ”juridisk person” 

angetts så hade detta varit en tydlig och klar bestämmelse.
72

 

 

I domslutet angavs att uttrycken ”andra i vederbörlig ordning erkända inrättningar av 

liknande natur” och ”andra organisationer som är erkända som välgörenhetsorganisationer 

av medlemsstaten i fråga” i artiklarna 13 A.1 b och 13 A.1 g inte utgjorde hinder för att 

fysiska personer som driver rörelse kan åberopa undantaget. Att EU-domstolen i domslutet 

angav att fysiska personer kan åberopa undantaget kan tyckas märkligt med hänvisning till att 

makarna Gregg ursprungligen ville vara skattepliktiga för mervärdesskatt. Svaret är dock 

formulerat i överensstämmelse med hur frågan är ställd: ”Skall artikel 13.A1 i sjätte direktivet 

tolkas så, att två fysiska personer /…/ inte kan påkalla undantag…”
73

 Det västenliga i fallet är 

att det var verksamheten som sådan som gjorde att tillhandahållaren var undantagen från 

skatteplikt. Denna verksamhet ska med beaktande av principen om skatteneutralitet ur 

mervärdesskattehänseende behandlas på samma sätt som andra liknande verksamheter. 
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5.3.5 Mål C-498/03 Kingscrest Associates Ltd och Montecello Ltd mot Commissioners 

of Customs & Excise 

Fallet Kingscrest liknar det nyss nämnda eftersom klaganden har önskat vara skattskyldig för 

mervärdesskatt medan myndigheten ansett dem undantagna. Den nationella regeln för 

undantag omfattade även privat verksamhet, vilket klaganden ansåg strida mot motsvarande 

regel i direktivet. Därför fick EU-domstolen frågan om uttrycket ”organisationer som är 

erkända som välgörenhetsorganisationer i medlemsstaten i fråga”, som återfinns i sjätte 

direktivets artikel 13 A. 1 g, även kan omfatta privata enheter som bedrivs i vinstsyfte.
74

 Till 

saken hör att sjätte direktivets artikel 13 A.2 a tillåter medlemstaterna att uppställa villkor för 

undantagen i bl.a. artikel 13 A. 1. g  som begränsade till icke-vinstdrivande organ.
75

 

 

Domstolen svarade att de undantag som medges i artikel 13 ska tolkas restriktivt ”eftersom de 

utgör avvikelser från den allmänna principen att mervärdesskatt ska uttas på alla tjänster 

som en skattskyldig tillhandahåller mot vederlag /…/ Tolkningen /…/ måste dock vara 

förenlig med syftena med nämnda undantag från skatteplikt och med principen om 

skatteneutralitet, vilken utgör en del av gemensamma systemet för mervärdesskatt.”
76

 

Domstolen fortsatte sedan med att påpeka att yttrycket ”organisationer som är erkända som 

välgörenhetsorganisationer” i sjätte direktivets artikel 13 A.1.g och h inte nödvändigtvis 

måste tolkas restriktivt.
77

 Vidare påpekade domstolen att i ingen av de övriga förekommande 

språkversionerna av direktivet är bestämmelsen begränsad till att endast omfatta icke 

vinstdrivande enheter, bortsett från de danska och svenska versionerna där allmänintresset i 

huvudsak är vägledande.
78

 När unionslagstiftaren ämnat att rätten till undantag från skatteplikt 

endast ska vara förbehållen icke-vinstdrivande enheter har detta skett uttryckligen i 

direktivet.
79

 I artikel 13 A.2 finns en bestämmelse som innehåller en rätt, men inte skyldighet 

att förbehålla icke vinstdrivande organ möjligheten till undantag.
80

 Därefter påpekade 

domstolen att ”principen om skatteneutralitet utgör hinder för att lika och således 
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konkurerande tjänster behandlas olika i mervärdesskattehänseende.
81

 Sedan sa domstolen att 

principen har åsidosatts ”när den nationella lagstiftaren inte har villkorat möjligheten till 

undantag” om tjänsterna behandlas olika i mervärdesskattehänseende, beroende av om de 

tillhandahålls av icke-vinstdrivande eller vinstdrivande enheter.
82

 Vad de kom fram till var att 

uttrycket ”organisationer som är erkända som välgörenhetsorganisationer av medlemsstaten 

i fråga” kan omfatta privata vinstdrivande enheter. 
83

 

 

5.3.6 Mål C-255/02, Halifax plc, Leeds Permanent Development Services Ltd och 

County Wide Property Investments Ltd mot Commissioners of Customs & Excise 

Slutligen följer här ett rättsfall som delvis tar sikte på reciprocitetsprincipen:
84

 

Det huvudsakliga tjänsteutbudet från banken Halifax var undantaget från skattskyldighet. 

Tillsammans med två andra företag hade Halifax genomfört en serie transaktioner som i 

slutändan skulle innebära skattefördel för dem. Den nationella myndigheten avslog deras 

ansökningar om avdrag för ingående mervärdesskatt med skälet att transaktionerna var 

konstruerade för att uppfylla kraven för återbetalning, med syfte att minska den totala 

skattebördan för gruppen. De tolkningsfrågor till EU-domstolen som händelseförloppet ledde 

till, rörde bland annat principen om förfarandemissbruk. Domstolen resonerade sig fram till 

att syftet med bestämmelserna i det sjätte direktivet kan utgöra förbud mot 

förfarandemissbruk. Under detta resonemang gjordes följande uttalanden om syftet med 

avdragssystemet: 

”Domstolen erinrar härvid om att syftet med avdragssystemet i sjätte direktivet är att 

säkerställa att den mervärdesskatt som näringsidkaren skall betala /…/ inte till någon del 

belastar honom själv. Det gemensamma mervärdesskattesystemet säkerställer följaktligen 

neutralitet beträffande skattebördan för all ekonomisk verksamhet, oavsett denna verksamhets 

syften och resultat, på villkor att nämnda verksamhet i sig, i princip, är underkastad 

mervärdesskatt”
85

 Vidare angav domstolen: ”Det skulle strida mot principen om 

skatteneutralitet /…/ om skattskyldiga tilläts göra avdrag för all ingående mervärdesskatt 
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trots att ingen transaktion i samband med deras normala affärsverksamhet /…/ hade medfört 

rätt att göra avdrag för denna mervärdesskatt eller en del av den.”
86

 

 

5.3.7 Kommentar till rättsfallen 

De utvalda delarna i det sistnämnda målet, Halifax, är avsedda att visa neutraliteten i 

mervärdesskattesystemet med avseende på att skatten inte ska belasta den skattskyldiges 

verksamhet. Avdragsrätt ska föreligga förutsatt att verksamheten är underkastad skatteplikt. 

Föreligger ingen skatteplikt så medges som huvudregel ingen avdragsrätt för ingående skatt.
87

 

 

De övriga ovanstående målen har en annan gemensam nämnare; Principen om 

skatteneutralitet innebär att konkurrerande transaktioner ska behandlas lika. I det första fallet, 

Fischer, var det fråga om laglig respektive olaglig verksamhet. Dessa verksamheter ansågs 

alltså inte bedrivas på lika villkor. Ur mervärdesskatthänseende saknar detta emellertid 

betydelse eftersom det ifrågavarande undantaget från mervärdesskatteplikt gäller själva 

transaktionen och inte på vilket sätt verksamheten bedrivs. Samma sak påtalas i den inledande 

delen av diskussionen i fallet Sportunion Waldburg. Där åberopas principen i fråga om att lika 

och konkurrerande tjänster ska behandlas lika, oavsett vilka ekonomiska aktörer som 

tillhandahåller tjänsten. Här är det fortfarande transaktionen och inte identiteten hos 

tillhandahållaren principen åsyftar. Detsamma återkommer i fallen Gregg och Kingscrest där 

det påpekas att det är själva tjänsten som är avgörande och inte vem, om det är en fysisk eller 

juridisk person, vinstdrivande eller icke-vinstdrivande person som tillhandahåller tjänsten. Av 

detta kan man dra slutsatsen att det grundläggande för principen är att lika grupper av 

transaktioner ska behandlas lika. Men är det alltid så? 

 

Rättsfallet Sportunion Waldburg behandlar ett undantag som krockar med ett annat, eller 

rättare sagt, ett undantag från skatteplikt med valfrihet till skatteplikt som ska ställas mot ett 

annat undantag från skatteplikt. Här var det fråga om en idrottsförening som var undantagen 

från mervärdesskatteplikt eftersom den var icke-vinstdrivande och tillhandahöll 

idrottstjänster. Idrottsföreningen hade en lokal som skulle hyras ut. Uthyrning av fast 

egendom var som huvudregel undantagen från mervärdesskatteplikt. Både den nationella 

lagstiftningen och direktivet innehöll ett medgivande till valfri skatteplikt för uthyrning av 

                                                 
86

 Mål C-255/02. Halifax, punkt 80. 
87

 Undantag finns bland annat i artikel 110, Rådets direktiv 2006/112/EG. Undantag enligt svensk lagstiftning 

berörs nedan under avsnitt 6.5.8. 



27 

 

fast egendom och denna valfria skatteplikt ville idrottsföreningen komma i åtnjutande av, för 

att på så sätt kunna göra avdragen för ingående mervärdesskatt på sin utbyggnad. Den 

nationella myndigheten ansåg inte att möjligheten till frivillig skatteplikt gällde för föreningen 

eftersom de var icke-vinstdrivande och undantaget kopplat till detta tog över möjligheten till 

frivillig skatteplikt. Vad EU-domstolen i detta fall kom fram till var att i just detta hänseende 

får medlemsstaten göra åtskillnader mellan olika kategorier av skattskyldiga, förutsatt att de 

allmänna principerna, särskilt skatteneutralitetsprincipen, iakttas. Tillämpningen ska även 

vara riktig, enkel och enhetlig. Hur detta ska tolkas överlät de på den nationella domstolen. I 

ett fall som detta blir alltså frågan om den ifrågavarande transaktionen ska jämföras med 

uthyrningar av serveringslokaler som görs av kommersiella uthyrare, eller om den ska 

jämföras med uthyrningar av serveringslokaler som görs av andra icke-vinstdrivande 

verksamheter. I det sistnämnda blir det inte bara transaktionen som avgör, utan även 

subjektet. Vinstdrivande verksamheter får rätt till skatteplikt, och därmed avdragen, men inte 

icke-vinstdrivande. Reglerna blir olika beroende på den skattskyldigas identitet. Det kan 

finnas andra skäl till att det accepteras: I ingressen till det sjätte mervärdesskattedirektivet 

påtalas att ”Medlemsstaterna bör, inom vissa begränsningar och på vissa villkor, kunna vidta 

eller vidmakthålla särskilda åtgärder som avviker från detta direktiv för att förenkla 

beskattningen…”
88

 Kanske anses det förenklande för en icke-vinstdrivande organisation att 

vara undantagen från skatt. Men är det neutralt? Förmodligen fanns det fler lokaler till 

uthyrning av uthyrare som valt frivillig beskattning, än lokaler tillhandahållna av icke-

vinstdrivande föreningar på det aktuella upptagningsområdet. Av den orsaken borde den 

nationella tillämpningen, att neka föreningen frivillig skatteplikt, inte kunna ha varit förenlig 

med skatteneutralitetsprincipen. Även i Kingscrest har domstolen påpekat att principen om 

skatteneutralitet åsidosatts om de ifrågavarande tjänsterna behandlas olika beroende på om 

tillhandahållarna eftersträvar vinst eller inte, ”när den nationella lagstiftaren inte har villkorat 

möjligheten till undantag…” Följaktligen betraktas det som neutralt om lagstiftaren, utifrån 

de möjligheter som ges i direktivet, har villkorat vissa undantag till att omfatta vissa subjekt, 

närmare bestämt icke-vinst drivande organisationer.
89

 

 

Det intressanta med fallen Sportunion Waldburg, Gregg och Kingscrest är att inget av 

subjekten ville vara undantagna från skatteplikt. Eftersom undantagen i det sjätte 

                                                 
88

 Motsvarande finns i ingressen til Rådets direktiv 2006/112/EG (59). 
89

 I förevarande fall hade dock inte den nationella lagstiftaren villkorat undantaget, varvid Kingscrest ansågs vara 

undantagna från skatteplikt, se avsnitt 5.3.5. 
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mervärdesskattedirektivets artikel 13 A avser ”vissa verksamheter av hänsyn till 

allmänintresset” blir tolkningen att det anses förmånligt att vara undantagen från skatteplikt - 

en uppfattning som det alltså verkar finnas delade meningar om.  
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6. Ideella föreningars skattebefrielse, nuvarande svensk lagstiftning i 

jämförelse med direktivet 

För att återknyta till uppsatsens problembakgrund och för att kunna besvara den första delen 

av frågeställningen kommer här en genomgång av lagstiftningen, avseende ideella föreningars 

skattebefrielse, följt av jämförelse med direktivet.
90

 Med anledning av den ifrågasatta 

kopplingen mellan 4 kap.8 § ML till 7 kap. 7 § IL inleds genomgången med en kort bakgrund 

för att sedan övergå till själva lagstiftningen och mervärdesskatteutredningens förslag. 

 

6.1 Bakgrund till kopplingen 

Regeln om ideella föreningars generella skattebefrielse som nu finns i 4 kap 8 § ML infördes 

från början i syfte att uppnå överensstämmelse med skattefriheten i IL, en koppling som 

ansågs medföra fördelar. Bland annat skulle detta minska den administrativa bördan med 

avseende på föreningarnas skatteredovisning, något som ofta sköttes av helt ideella krafter. 

Vid tidpunkten för införandet, 1 juli 1987, fanns i Sverige ingen generell beskattning av 

tjänster utan mervärdesbeskattningen omfattade i huvudsak endast varor. Något som 

framhölls i propositionen var att undantag kunde göras för försäljning av skänkta begagnade 

varor. Förutsättningen var att försäljningen sköttes av ideellt arbetande personer. I 

propositionen framhölls även att den nya regleringen inte skulle få medföra snedvridning av 

konkurrensen.
91

 

 

Bestämmelserna i ML avseende ideella föreningar har allt sedan Sveriges inträde i EU varit 

föremål för ett flertal offentliga utredningar. Trots att bestämmelsen i 4 kap. 8 § i och med 

dessa har föreslagits slopad har detta ännu inte lett till någon lagstiftning på området.
92

 

 

6.2      7 kap. 7 § IL 

Innebörden av 7 kap. 7 § IL är att en ideell förening som uppfyller ändamålskravet, 

verksamhetskravet, fullföljdskravet och öppenhetskravet som huvudprincip är skattskyldig 

bara för inkomst av sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 §. Från detta görs 

emellertid vissa undantag. Skatteplikt föreligger inte för 

                                                 
90

 Frågeställning:Vilka delar av ideella föreningars verksamhet kommer att vara undantagna från mervärdesskatt, 

enligt momsutredningens förslag till anpassning till mervärdesskattedirektivet?  
91

 Ds 2009:58, sid. 80, Regleringen infördes genom prop.1986/87:44. 
92

 Ds 2009:58, sid .83, 87. 
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1. Kapitalvinster och kapitalförluster, 

2. sådan inkomst som kommer från en självständig näringsverksamhet eller särskild 

förvaltningsenhet som avser fastighet, om inkomsten till huvudsaklig del kommer från 

- verksamhet som är ett direkt led i främjandet av sådana ändamål som avses i 8 § 

eller har annan naturlig anknytning till sådana ändamål, eller 

- verksamhet som av hävd utnyttjas som finansieringskälla för ideellt arbete, eller 

3. inkomst från innehav av en fastighet som tillhör föreningen och som anges i 

föreningens verksamhet på sådant sätt som anges i 3 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen 

(1979:1152).
93

 

 

De begrepp som i denna lagtext påkallar ytterligare uppmärksamhet är näringsverksamhet, 

naturlig anknytning och hävd. 

 

6.3  Näringsverksamhet – Yrkesmässig verksamhet 

I 13 kap. 1 § IL sägs att Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs 

yrkesmässigt och självständigt. 

 

I ML förekommer begreppet yrkesmässig verksamhet, vilken är den verksamhet som 

föranleder mervärdesskattskyldighet vid omsättning av varor och tjänster inom landet, enligt 1 

kap. 1 § 1 st. ML. Vidare klargörs i 4 kap. 1 § ML att ”en verksamhet är yrkesmässig om den 

1. utgör näringsverksamhet enligt 13 kap. inkomstskattelagen /…/ eller 

2. 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.” 

Definitionen av yrkesmässig verksamhet preciseras avseende ideella föreningar i 4 kap. 8 § 

ML. Där anges det att ”som yrkesmässig verksamhet räknas inte verksamhet som bedrivs av 

en ideell förening /…/ när inkomsten av verksamheten utgör sådan inkomst av 

näringsverksamhet för vilken skattskyldighet inte föreligger för föreningen enligt 7 kap. 7 § 

första och andra stycket i inkomstskattelagen…/” 

                                                 
93

 3 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen: ”Byggnad samt tomtmark och övrig mark som tillhör byggnaden samt 

markanläggning som tillhör fastigheten ska undantas från skatte- och avgiftsplikt om fastigheten ägs av någon av 

följande institutioner och om den till övervägande del används i deras verksamhet såsom sådana: /…/ 2. 

stiftelser,  ideella föreningar och registrerade trossamfund som uppfyller kraven i 7 kap.  3 § första stycket 

respektive 7 kap. 7 § första stycket inkomstskattelagen /…/ Skatte- och avgiftsfriheten ska endast avse egendom 

som enl. 4 kap. 5 § utgör annan typ av taxeringsenhet än lantbruksenhet.”  Till annan typ räknas småhus, 

ägarlägenhet, hyreshus, industribyggnad, specialbyggnad etcetera. 
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Det är den här typen av kopplingar som försvårar tolkningen av EU-rätten och EU-

domstolens domar, och hur dessa ska tillämpas på svenska förhållanden. Problemen 

uppkommer med anledning av att kopplingen mellan begreppet yrkesmässig verksamhet i ML 

och begreppet näringsverksamhet i IL inte har någon motsvarighet i 

mervärdesskattedirektivet.
94

 Vidare benämns skattesubjekten i ML näringsidkare, företagare 

och skattskyldige.
95

  I det unionsrättsliga mervärdesskattesystemet används istället 

beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet. 

 

6.3.1  Beskattningsbar person 

Definitionen av beskattningsbar person är enligt artikel 9.1 st. 1 i mervärdesskattedirektivet 

”den som, oavsett på vilken plats, självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet, oberoende 

av dess syfte eller resultat.”
96

Mervärdesskatteutredningen konstaterar att begreppet har 

definierats och uttolkats av EU-domstolen i ett flertal domar. Begreppet utgör således ett 

unionsrättsligt begrepp som ska tolkas enhetligt i alla medlemstater. Både en juridisk och en 

fysisk person är en beskattningsbar person, förutsatt att personen självständigt bedriver 

ekonomisk verksamhet.
97

 Mervärdesskatteutredningens förslag är att begreppet 

beskattningsbar person ersätter näringsidkare och företagare som därmed utmönstras ur 

ML.
98

 

 

6.3.2  Ekonomisk verksamhet 

”Med ekonomisk verksamhet avses varje verksamhet som bedrivs av en producent, en 

handlare eller en tjänsteleverantör, inbegripet gruvdrift och jordbruksverksamhet samt 

verksamheter inom fria och därmed likställda yrken. Utnyttjande av materiella eller 

immateriella tillgångar i syfte att fortlöpande vinna intäkter därav skall särskilt betraktas som 

ekonomisk verksamhet.” Detta framgår av mervärdeskattedirektivet artikel 9.1 st. 2. Enligt 

mervärdesskatteutredningens förslag ska även yrkesmässig verksamhet utmönstras ur ML och 

ersättas med ekonomisk verksamhet.
99
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 Ds 2009:58, sid. 58. 
95

 Exempelvis 1 kap 2 § ML. 
96

 Rådets direktiv 2006/112/EG. 
97

 Ds 2009:58, avsnitt 3.1, sid. 58. 
98

 Ds 2009:58, sid. 71. 
99

 Ds 2009:58, sid .71. 
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6.4 Naturlig anknytning och hävd 

Som framgår av 7 kap. 7 § IL föreligger enligt nuvarande lagstiftning inte skatteplikt för 

inkomst av verksamhet som är ett direkt led eller har naturlig anknytning till främjandet av 

föreningens ändamål. Så inte heller det som av hävd utnyttjats som finansieringskälla för 

ideellt arbete. 

 

Med naturlig anknytning i 7 kap. 7 § 2 st. 2 p. första strecksatsen IL, avses exempelvis entré- 

och anmälningsavgifter till idrotts- och kulturevenemang, försäljning av märken, böcker, 

tidningar, affischer etc. avsedda att göra föreningen känd samt försäljningsinkomster om 

försäljningen kan ses som en del av det ideella arbetet. Ett exempel på sådan försäljning är när 

en handikappförening säljer hjälpmedel ämnade för handikappade. Även en idrottsförenings 

försäljning av idrottsartiklar eller förfriskningar i anslutning till klubblokalen kan accepteras. 

Detta förutsatt att försäljningen sker i mindre skala.
100

 Försäljningsverksamheten får dock inte 

utvidgas så den kan anses vara kommersiellt bedriven.
101

 Rörelseinkomster vars enda 

samband med den allmännyttiga verksamheten är att fungera som finansieringskälla undantas 

inte från beskattning, såvida det inte rör sig om hävdvunna finansieringskällor. 

 

Begreppet hävd kommer att nämnas i samband med mervärdesskatteutredningens förlag 

nedan och kan därför vara bra att känna till.
102

 Med hävd i 7 kap. 7 § 2 st. 2 p. andra 

strecksatsen IL avses inkomster som traditionellt sett har utnyttjats som finansieringskällor för 

den ideella verksamheten. Som sådana räknas anordnande av bingo, lotterier, basarer, fester, 

reklamintäkter, försäljnings- och insamlingskampanjer.
103

 Vidare har inkomster från 

pappersinsamling och skogsplantering ansetts vara hävdvunnen finansieringskälla. Dessutom 

kan, under vissa förutsättningar, festplatsverksamhet, arrangemang av musikkonsert och 

anordnande av marknader utgöra hävdvunna inkomster. Skatteverkets Handledning för 

stiftelser, ideella föreningar, samfälligheter m.fl. hänvisar till en rad avgöranden från 

Regeringsrätten som exemplifierar detta.
104

 I handledningen påtalas att begreppet hävd inte är 

                                                 
100

 Prop. 1976/77:135, sid. 16.  
101

 Skatteverket, Handledning för stiftelser, ideella föreningar och samfälligheter m.fl. 2009, 

http://www.skatteverket.se/download/18.2e56d4ba1202f95012080008399/32709.pdf?posid=20&sv.search.query

.allwords=Skatteverkets Handledning för stiftelser, ideella föreningar och, 2010-05-16 kl 14:44, sid. 140 f. I 

handledningen hänvisas till RÅ 1987 ref 67 som exemplifierar vad som ansetts utgöra kommersiellt bedriven 

serveringsverksamhet samt till RÅ 1987 ref 154 som exemplifierar vad som anses vara kioskrörelse med naturlig 

anknytning till föreningens ändamål. 
102

 Se avsnitt 6.5.6. 
103

 Prop. 1976/77:135, sid. 17. 
104

 Skatteverket, Handledning för stiftelser, ideella föreningar och samfälligheter m.fl. 2009, sid 143 ff. 
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klart definierat men att verksamheten traditionellt ska ha utnyttjats som finansieringskälla för 

att godtas som hävdvunnen. 

 

6.5  Konsekvenser för ideella föreningar 

Ideella föreningar som självständigt bedriver ekonomisk verksamhet kommer alltså enligt 

mervärdesskatteutredningens förslag att bli betraktade som beskattningsbara personer, 

innebärande att de kommer att omfattas av ML:s generella bestämmelser. Huvudregeln att 

omsättning av varor och tjänster samt import är skattepliktiga stadgas i 3 kap. 1 § 1 st. ML. 

Mervärdesskattedirektivet medger ändock undantag på vissa angivna områden som kan 

appliceras på den ideella sektorn. Undantagen gäller för vissa verksamheter av hänsyn till 

allmänintresset, vilka finns uppräknade i direktivets artikel 132. Exempel sådana undantag är 

vissa tillhandahållanden av kulturella tjänster samt tjänster med nära anknytning till idrottslig 

eller fysisk träning. Förutsättningarna för dessa, samt övriga undantag av betydelse för denna 

framställning, kommer att behandlas nedan i detta kapitel.
105

 

 

I artikel 132 anges att medlemsstaterna skall undanta de uppräknade transaktionerna från 

skatteplikt. Undantagen är således obligatoriska för medlemsstaterna. Undantagen tar sikte på 

den aktuella transaktionens natur, som en följd av det transaktionstänkande som EU:s regler 

för mervärdesskatt bygger på.
106

 I artikel 134 a) stadgas vidare att tillhandahållna varor och 

tjänster endast får undantas när dessa transaktioner är nödvändiga för att de undantagna 

transaktionerna ska kunna utföras.
107

 I artikel 134 b) stadgas för vilka av transaktionerna i 

artikel 132 undantaget inte gäller, om det grundläggande syftet med dessa ”är att vinna 

ytterligare intäkter åt organet genom transaktioner som utförs i direkt konkurrens med 

kommersiella företag som måste betala mervärdesskatt.” I de fall undantagen i artikel 132 är 

knutna till ett särskiljt subjekt anges detta i direktivet.
108
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 Se avsnitt 6.5.1 ff. 
106

 Ds 2009:58, sid. 84. 
107

 I mervärdesskattedirektivets föregångare, Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG artikel 13.2 b) uttryckets denna 

regel: ”Tillhandahållandet av tjänster eller varor får inte undantas enligt punkt 1 b, g, h, i, l, m och n ovan, om - 

det inte är väsentligt för de undantagna verksamheterna," Själva idrottsundantaget fanns i artikel 13 A m) och 

kulturundantaget i artikel 13 A n).. 
108

 Ett exempel på detta vidrörs ovan i avsnittet om skatteneutralitetsprincipen där EU-domstolen i fallet 

Kingscrest ansåg begreppet ”organisationer som är erkända som välgörenhetsorganisationer av medlemsstaten i 

fråga” vara det centrala i förevarande sammanhang, oavsett om organisationen var vinstdrivande eller ej. Se ovan 

avsnitt 5.3.5 
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Bland de subjekt som är aktuella för denna framställning, med anledning av avgränsningen till 

kultur och idrott, återfinns i mervärdesskattedirektivets artikel 132 ”andra kulturella organ som 

är erkända av medlemsstaten i fråga” och ”organisationer utan vinstsyfte”.
109

 Den EU-rättsliga 

definitionen av det sistnämnda skiljer sig en aning från definitionen av allmännyttiga ideella 

föreningar i IL och ska därför enligt mervärdesskatteutredningen anpassas för att anses som 

allmännyttig i mervärdesskattesammanhang.
110

 Enligt förslaget kommer definitionen att 

finnas i 1 kap 19 § ML och de tre krav som ska vara uppfyllda är: ändamålskravet, 

verksamhetskravet och icke-vinst kravet.
111

 

 

 Ändamålskravet. Organisationen ska ha ett allmännyttigt ändamål som till huvudsaklig 

del främjas i verksamheten. 

 Verksamhetskravet. Den faktiskt bedrivna verksamheten ska till minst 90 – 95 procent 

tillgodose det allmännyttiga ändamålet. 

 Icke-vinstkravet. Om verksamheten genererar överskott ska detta överskott användas 

till att bibehålla eller öka de allmännyttiga aktiviteterna. Alternativt ska eventuellt 

överkott avsättas för framtida investeringar till gagn för den allmännyttiga 

verksamheten. Icke-vinstkravet är inte uppfyllt om överskott systematiskt skiftas ut 

eller delas ut till medlemmar för deras privata bruk. 

 

Det som saknas jämfört med den tidigare definitionen är öppenhetskravet enligt 7 kap. 13 § IL 

som alltså inte finns direkt angivet i den föreslagna definitionen. Emellertid får verksamheten 

inte begränsas till vissa bestämda personers, familjers eller medlemmars personliga eller 

ekonomiska intressen, vilket bl.a. utesluter fackföreningar, branschföreningar och liknande 

från definitionen.
112

 Icke-vinstkravet är baserat på mervärdesskattedirektivets artikel 133 som 

kan tillämpas valfritt av medlemsstaterna. 

I nuvarande svensk lagstiftning finns, förutom det generella undantaget för allmännyttiga 

ideella föreningar i 4 kap. 8 §, redan bestämmelser om undantag för vissa utpekade 

verksamheter i 3 kap. ML. Bland undantagen i kapitlet finns i 11 § undantag inom 

kulturområdet samt i 11a § undantag inom idrottsområdet. Dessa måste emellertid enligt 
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 Rådets direktiv 2006/112/EG, Artikel 132.1 m och n. 
110

 Definition av allmännyttiga ideella föreningar enl. lL, se avsnitt 2.2 ovan. 
111

 Ds 2009:58 sid. 90. Bestämmelsen kommer förutom ideella föreningar att innefatta även stiftelser och 

registrerade trossamfund. 
112

 Ds 2009:58, sid. 90 f. 
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mervärdesskatteutredningen anpassas för att lydelsen ska stämma överens med undantagen i 

direktivet. 

6.5.1 Undantag inom kulturområdet 

Undantaget inom kulturområdet avser enligt nuvarande lagstiftning i de flesta fall verksamhet 

som understöds av det allmänna, vilket inte självklart innefattar ideella föreningar.
113

 Den 

motsvarande bestämmelsen i mervärdesskattedirektivet finns i artikel 132.1 n som lyder:  

”Vissa tillhandahållanden av kulturella tjänster och leveranser av varor med nära anknytning 

därtill vilka görs av offentligrättsliga organ eller av andra kulturella organ som är erkända 

av medlemsstaten i fråga.” Av mervärdesskatteutredningens resonemang framgår att Sverige 

i dag inte har något förfarande för att peka ut vilka subjekt som anses erkända som kulturella 

organ, men att det ankommer på medlemsstaten att utforma bestämmelsen på lämpligast 

ändamålsenliga sätt. För att regeln ska vara tillämplig på allmännyttiga ideella föreningar 

föreslår utredningen en koppling till definitionen av allmännyttiga organ enligt förslaget till 1 

kap. 19 § ML. Undantaget kommer endast att gälla de allmännyttiga organ som har ett 

konstnärligt eller liknande kulturellt ändamål.
114

 Ordalydelsen i det sistnämnda visar att 

utredningen gett bestämmelsen i artikel 132.1 n) en restriktiv tolkning. Undantaget kan enligt 

utredningen inte omfatta allt som anses vara kultur i ordets allmänna mening utan snarare ett 

begrepp som ska uppfattas mer eller mindre synonymt med konst.
115

 

 

De tillhandahållanden utredningen föreslår undantagen ska gälla är: 

- Tillhandahållande i biblioteksverksamhet av böcker, tidskrifter, tidningar, ljud- och 

bildupptagningar, reproduktioner av bildkonst samt bibliografiska upplysningar. 

- Förvaring och tillhandahållande i arkivverksamhet av arkivhandlingar och uppgifter ur 

sådana handlingar. 

                                                 

113
 Undantagen i 3 kap. 11 § ML enligt nuvarande lydelse: 1. en utövande konstnärs framförande av ett sådant 

litterärt eller konstnärligt verk som omfattas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga 

verk, 2. tillhandahållande i biblioteksverksamhet av böcker, tidskrifter, tidningar, ljud- och bildupptagningar, 

reproduktioner av bildkonst samt bibliografiska upplysningar, om verksamheten bedrivs av eller fortlöpande i 

mer än ringa omfattning understöds av det allmänna, 3. förvaring och tillhandahållande i arkivverksamhet av 

arkivhandlingar och uppgifter ur sådana handlingar, om verksamheten bedrivs av eller fortlöpande i mer än ringa 

omfattning understöds av det allmänna, 4. anordnande i museiverksamhet av utställningar för allmänheten och 

tillhandahållande i museiverksamhet av föremål för utställningar, om verksamheten bedrivs av eller fortlöpande i 

mer än ringa omfattning understöds av det allmänna, 5. av det allmänna understödd folkbildningsverksamhet 

som tillhandahålls av studieförbund, och 6. kulturbildningsverksamhet som bedrivs av kommun. 

114
 Ds 2009:58, sid 106. 

115
 Ds 2009:58, sid 109. 
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- Anordnande i museiverksamhet av utställningar för allmänheten och tillhandahållande 

i museiverksamhet av föremål för utställningar. 

- Folkbildning och kulturbildningsverksamhet. 

- Tillträde till eller deltagande i kulturella aktiviteter såsom teater, cirkus, dans, musik, 

film och liknande föreställningar, utställningar, föredrag och liknande aktiviteter med 

kulturellt syfte. Undantaget omfattar även omsättning av program, kataloger och andra 

sådana varor med nära anknytning till aktiviteterna. 

Undantagen från skatteplikt omfattar även omsättning av program, kataloger, förteckningar, 

register, kopior och andra sådana varor med nära anknytning till verksamheterna.
116

 

Kravet, enligt utredningen, är att de tillhandahållande allmännyttiga ideella föreningarna har 

ett konstnärligt eller liknande kulturellt ändamål och verksamheten är ett direkt led i 

främjandet av det kulturella ändamålet.
117

 För de fyra första punkterna gäller undantaget även 

om verksamheten bedrivs av eller fortlöpande i mer än ringa omfattning understöds av det 

allmänna. 

 

Det som enligt utredningens förslag, utöver kopplingen till 1 kap 19 § ML, har tillkommit 

jämfört med nuvarande lagstiftning avseende undantag inom kulturområdet är tillträde till 

eller deltagande i kulturella aktiviteter såsom teater, cirkus, dans, musik, film och liknande 

föreställningar, utställningar, föredrag och liknande aktiviteter med kulturellt syfte. Orsaken 

är att tillhandahållanden inom kultursektorn ska undantas i samma utsträckning som idag, så 

långt det är möjligt, trots att 4 kap. 8 § ML kommer att upphävas.
118

 

 

6.5.2 Gränsdragningsproblem inom kulturområdet 

Mervärdesskatteutredningen framhåller att undantagen ska gälla aktiviteter med kulturellt 

syfte och utesluter därmed verksamhet av underhållnings- och sällskapskaraktär såsom 

exempelvis sällskapsdans.
119
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 Ds 2009:58 sid. 21f. Undantaget i förslaget till ny lydelse i 3 kap. 11 § ML kommer förutom det som ovan 

angetts gälla för ideella föreningar fortfarande även att gälla ”utövande konstnärs framförande av ett sådant 

litterärt eller konstnärligt verk som omfattas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga 

verk”. 
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 Ds 2009:58, sid. 105. 
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 Ds 2009:58, sid. 105. 
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 Ds 2009:58, sid. 110. 
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Undantaget kommer enligt utredningens förslag att gälla för inträde till kulturella evenemang 

samt tillfälle att delta i den kulturella aktiviteten. Eventuell servering eller liknande 

försäljning som kan finnas i anslutning till aktiviteten omfattas inte.  Om både servering och 

exempelvis uppträdande ingår i priset för inträdesbiljetten får en huvudsaklighetsbedömning 

av syftet med tillställningen göras.
120

 Enligt EU-domstolens rättspraxis ska ”ett 

tillhandahållande anses som underordnat ett huvudsakligt tillhandahållande när kunderna 

inte efterfrågar detta i sig, utan då tillhandahållandet endast är ett medel att på bästa sätt 

åtnjuta den egentliga tjänsten från tillhandahållaren”.
121

 Frågan blir därmed om syftet är att 

arrangera fest med inslag av kulturell aktivitet eller om syftet är att arrangera kulturell 

aktivitet såsom musikfestival eller teater där serveringstjänsten är av underordnad betydelse. 

Vilken av tjänsterna är det kunderna egentligen efterfrågar? De objektiva rekvisiten för denna 

bedömning framgår inte av utredningens förslag.  Hur dessa rekvisit skulle kunna utformas är 

i sig en intressant frågeställning som inte heller denna framställning kommer att försöka 

besvara. En utredning av saken kräver mer utrymme än denna uppsats medger. Frågan lämnas 

därmed öppen. 

 

Något som kräver extra uppmärksamhet är vad som innefattas i begreppet dans i utredningens 

förslag. Utredningen anser att begreppet allmänt innefattar dansen som konstart, dans som 

social företeelse men även som motionsform. Som ovan angivits ska sällskapsdans inte 

innefattas i undantaget, vilket därmed utesluter dansbane- och dansbandsverksamhet. Detta 

synsätt har stöd i ett mål från kammarrätten, där Hindås Dansgille såsom ideell förening ansåg 

sig vara dels begränsat skattskyldiga, dels befriade från mervärdesskatt. Den verksamhet de 

bedrev var bl.a. att anordna danser öppna för allmänheten. Intäkterna från danserna utgjorde 

en stor del av föreningens totala intäkter. Föreningens syfte var att ”…befrämja folklig dans 

och anordna dansträffar till gemensam trevnad samt anordna kurser”.  Skatteverket å sin 

sida ansåg att anordnandet av danserna var att likna vid nöjes- och sällskapsdans och att 

föreningen därmed inte kunde ses som allmännyttig. Kammarrätten gick på Skatteverkets 

linje och avslog dansgillets överklagande.
122

 Detta synsätt kan även kopplas till artkel 134 b) i 

mervärdesskattedirektivet som utesluter tillämpning av undantagen i de fall syftet är att vinna 

ytterligare intäkter ”genom transaktioner som utförs i direkt konkurrens med kommersiella 

företag som måste betala mervärdesskatt.” 
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 Ds 2009:58, sid. 110. 
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 Mål C-111/05, Aktiebolaget NN mot Skatteverket, REG 2007 s. I-02697, punkt 28. 
122

 Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6883-06 
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Beträffande dansbandsverksamheten gäller det att skilja på själva inträdet till arrangemanget 

”dans” och själva framträdandet. Dansbandsorkesterns framförande är skattebefriat enligt 

regeln om utövande konstnärs framförande i 3 kap. 11 § 1 p. ML.
123

 Även framträdande som 

sker anordnat som konsert medger skattebefrielse för inträdesbiljetten. Det är med andra ord 

syftet med tillställningen som är det avgörande. Bedömningsgrunden för detta bör rimligtvis 

utgöras av vad som är syftet allmänt sett, oavsett den enskilde deltagarens egen 

uppfattning.
124

 

 

Vad som kan komma att omfattas av undantaget, med avseende på dans som inte är ett 

framträdande, är danskurser anordnade av kulturföreningar och studieförbund.
125

 Enligt 

skatteverkets bedömning kan dans även hänföras till idrottslig verksamhet. De primära 

bedömningsgrunderna för detta anses vara momenten träning, lek, uppvisning och tävling.
126

 

 

6.5.3 Undantag inom idrottsområdet 

I nuvarande svensk lagstiftning anges i 3 kap. 11a § ML att undantaget från skatteplikt gäller 

”omsättning av tjänster varigenom någon bereds tillträde till idrottsligt evenemang eller 

tillfälle att utöva idrottslig verksamhet /.../ omsättning av tjänster som har omedelbart 

samband med utövandet av den idrottsliga verksamheten om dessa tjänster omsätts av den 

som tillhandahåller den idrottsliga verksamheten. 

Undantaget gäller endast om tjänsterna omsätts av staten eller en kommun eller av en 

förening i de fall verksamheten inte anses som yrkesmässig enligt 4 kap. 8 §.” 

Kort sammanfattat avses med undantaget tillträde till idrottsligt evenemang, tillfälle att utöva 

idrottslig verksamhet och tjänster som har omedelbart samband med detta utövande. Sådana 

tjänster kan vara uthyrning av tillbehör och redskap för idrottsutövandet. Undantaget 

innefattar korttidsupplåtelse av lokaler som exempelvis golfbanor och tennisbanor, både vad 
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 Sverige får tillämpa undantaget för bl.a. artister enligt Rådets direktiv 2006/112/EG, artikel 380 jämte Bilaga 

X del B punkt 2. 
124

 Här dras en parallell till utredningens resonemang angående vad som ska anses vara idrott och fysisk träning, 

se avsnitt 6.5.4 nedan. 
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 Ds 2009:58, sid. 111. 
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Skatteverket, Handledning för mervärdesskatt 2010, del 2, 

http://www.skatteverket.se/download/18.6efe6285127ab4f1d2580002122/55405.pdf, 2010-04-08 kl 17:25 

sid 937. 
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gäller strötimmar och kontrakt. I de fall uthyrning av idrottslokaler sker för andra ändamål än 

idrottsutövning gäller inte idrottsundantaget. För långtidsuthyrning av idrottslokal gäller 

reglerna om undantag för fastighetsupplåtelse enligt 3 kap. 2 § ML.
127

 

 

I mervärdesskattedirektivet finns bestämmelsen för idrottsundantaget i artikel 132. 1 m som 

säger att medlemsstaten ska undanta vissa tillhandahållanden av ”tjänster med nära 

anknytning till idrottslig eller fysisk träning vilka görs av organisationer utan vinstsyfte till 

personer som ägnar sig åt idrott eller fysisk träning.” Enligt mervärdesskatteutredningen 

avses avgifter för tävlingsdeltagande eller tillträde till anläggningar för idrottsutövande. 

Artikeln medger inte undantag för inträde till sportsevenemang. Emellertid kan Sverige under 

en övergångsperiod undanta sådana avgifter med stöd av direktivets artikel 380 jämfört med 

del B, punkt 1 i bilaga X.
128

 

 

Enligt mervärdesskatteutredningens förslag kommer idrottsundantaget att återfinnas i 3 kap. 

11 b § ML. Precis som i kulturundantaget kommer lagrummet att hänvisa till den föreslagna 

definitionen av allmännyttiga organ i 1 kap 19 § ML.  Undantaget kommer dessutom att 

utökas till att omfatta fysisk träning. 

 

6.5.4 Gränsdragningsproblem inom idrottsområdet 

Vid avgörandet av vad som ska anses vara idrott och fysisk träning påtalar utredningen att det 

ska vara fråga om fysisk kapacitetshöjning. Det är deltagarens fysiska välbefinnande som 

eftersträvas. Därmed ska undantaget inte gälla rekreation, förströelse och nöje. Vid 

bedömningen av detta ska inte hänsyn tas till den enskilde deltagarens upplevelse. Det 

avgörande för bedömningen är aktivitetens syfte, allmänt sett. 

 

Enligt svensk praxis omfattar idrottsområdet sådana verksamheter som är anslutna till 

Sveriges Riksidrottsförbund samt Svenska Travsportens och Svenska Galoppsportens 

Centralförbund. Dessutom nämns styrketräning, aerobics och olika former av kampsport, 

etc.
129

 Vad som inte ansetts vara idrott men som föreslås ligga inom ramen för fysisk träning 
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 Ds 2009:58, sid. 112. 
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 Ds 2009:58, sid 112; Rådets direktiv 2006/112/EG , Bilaga X, del B, punkt 1,Uttagande av inträdesavgifter 

till sportevenemang. 
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 Ds 2009:58 sid. 113 som hänvisar till Skatteverkets handledning för mervärdesskatt 2009, 
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är olika former av friluftsaktiviteter såsom vandringar, skogsmulle, skridsko och skidåkning, 

segling, kanot, klättring, stavgång etc.
130

 

 

Beträffande vad som ska avses med ”tjänster med nära anknytning“ anger 

mervärdesskatteutredningen att detta torde innefatta uthyrning av utrustning som är att 

betrakta som ren service till idrottsutövarna. Som exempel på sådan utrustning anges 

baddräkter, badhanddukar, racketar och skridskor. Vad som inte kan ses som en serviceåtgärd 

är sådan uthyrning som sker i konkurrens med kommersiella uthyrare, exempelvis kanoter, 

cyklar eller skidor vid en slalombacke. Inte heller anser utredningen att undantaget kan gälla 

serveringsverksamhet i anslutning till aktiviteten. Vägledning för vad som ska anses ha nära 

anknytning har hämtats från prop. 1996/97:10, vilken ligger till grund för ovan angivna 

lagregel 3 kap. 11 § 1 st. ML, som tillkom till följd av Sveriges medlemskap i EU. I denna 

prop. anges att utövande av idrottslig verksamhet även kan innefatta vissa teoretiska moment, 

såsom instruktioner och handledning av ledare. Dessa delar skulle således också undantas från 

skatteplikt, förutsatt att tjänsten tillhandahölls utövaren, av den ifrågavarande 

organisationen.
131

 Mervärdesskatteutredningen anser att även utbildning av ledare för 

aktiviteten bör kunna omfattas, förutsatt att utbildningen tillhandahålls direkt till ledaren, av 

organisationen i fråga. Som grund för denna synpunkt anges ett mål från EU-domstolen, 

Canterbury Hockey Club.
132

 

 

6.5.5 Undantag för omsättning till medlemmar 

I mervärdesskattedirektivets artikel 132.1.l anges att medlemsstaterna från skatteplikt ska 

undanta tillhandahållanden ”av tjänster och leveranser av varor med nära anknytning därtill 

som görs till medlemmarna i deras gemensamma intresse av organisationer utan vinstsyfte 

verkar i politiskt, fackligt religöst, patriotiskt, filosofiskt, filantropiskt eller medborgerligt 

syfte, mot en medlemsavgift som bestäms i enlighet med organets stadgar, förutsatt att 
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 Ds 2009:58 sid. 114. 
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 Prop. 1996/97:10, sid. 61 f. 
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 Ds 2009:58 sid 114. Mål C-253/07, Canterbury Hockey Club och Canterbury ladies Hockey Club mot The 

Commissioners for Her Majesty´s Revenue and customs. REG. 2008 s. I-07821. ” Som vederlag för 

medlemsavgifterna tillhandahåller England Hockey vissa tjänster, såsom ett klubbackrediteringssystem, kurser 

för tränare, domare, lärare och unga personer, ett nätverk av landhockeyutvecklingskontor, hjälp att få tillgång 

till offentliga medel eller lotterimedel, rådgivning på marknadsföringsområdet och erhållande av sponsring, 

klubbförvaltningstjänster och försäkringar för klubbar, och anordnande av lagtävlingar.” (punkt 8) Det 

domstolen uttryckligen sa var att undantaget inte gällde ”tjänster som har koppling till klubbarna och driften av 

dessa, såsom exempelvis rådgivning på marknadsföringsområdet och erhållande av sponsring” (punkt 32) 

Noteras bör dock att frågan i målet inte gällde någon prövning av vilka tjänster som skulle undantas utan till 

vilka utövare dessa tjänster var riktade.   
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undantaget inte befaras vålla snedvridning av konkurrensen.” Utredningen anser att 

”medborgerligt syfte” är ett vidsträckt begrepp och bör innefatta även idrott och kultur.
133

 

 

Undantaget har i dag ingen motsvarighet i svensk lagstiftning men ska enligt utredningens 

förslag införas i ML. Med medlemsavgift avses här avgift som ger en motprestation från 

organisationen ifråga. Rena avgifter för själva medlemskapet, utan att medlemmen erhåller 

någon motprestation alls, ligger helt utanför mervärdesskattens tillämpningsområde. Detta 

följer av att endast omsättning av varor och tjänster är skattepliktig enligt 3 kap. 1 § ML och 

motsvarande regel i mervärdesskattedirektivets artikel 2.  Eftersom tillhandahållandet i 

undantaget för omsättning till medlemmar ska vara i medlemmarnas gemensamma intresse 

avses med medlemsavgifter här inte individuella avgifter för deltagande i viss kurs eller 

tävling. Vad som enligt utredningen åsyftas är exempelvis deltagande i medlemskonferenser 

och handhavande av administrativa tjänster. Undantag för omsättning av periodiska 

medlemsblad och periodiska organisationstidskrifter finns redan reglerat i 3 kap. 13 och 14 §§ 

ML.
134

 

 

6.5.6 Undantag för penninginsamlingsevenemang 

Undantaget för penninginsamlingsevenemang i mervärdesskattedirektivets artikel 132. 1 o 

omfattar vissa organ, däribland de som avses i kultur- och idrottsundantagen.  Insamlingen 

ska ske tillförmån för den egna organisationen och får inte befaras vålla snedvridning av 

konkurrensen. Medlemsstaterna får enligt artikel 132.2 införa restriktioner avseende antalet 

evenemang och hur höga intäktsbelopp som får undantas. Mervärdesskatteutredningens 

förslag är att undantaget ska gälla om verksamheten är av skälig omfattning och endast 

tillfälliga evenemang. 

 

Ett penninginsamlingsevenemang kan riktas mot allmänheten men ska syfta till att samla in 

pengar till den egna organisationen.  Exempel på ett sådant evenemang är om en 

kulturförening anordnar en kulturfestival till förmån sin egen verksamhet.
135

 Utredningen 

framhåller att undantaget om penninginsamlingsevenemang inte ska kopplas till det som 
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 Ds 2009:58 sid. 120. 
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 Ds 2009:58 sid. 115 ff. Beträffande sammanslutningar med idrottsligt ändamål gäller undantaget för 

periodiska organisationstidskrifter enligt 3 kap. 14 § 3 st ML för de sammanslutningar som är anslutna till 

Svenska riksidrottsförbund, Svenska korporationsidrottsförbundet eller är representerade i Sveriges olympiska 

kommitté vilket inte är helt i överensstämmelse med det synsett för vilka verksamheter som ska ingå i 

idrottsundantaget.  
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 Ds 2009:58 sid. 122f. 
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inkomstmässigt sett anses vara hävd.
136

 Hävdvunna evenemang som bedrivs i samma 

omfattning och enligt samma förutsättningar som kommersiellt bedrivna evenemang ska inte 

omfattas av undantaget för penninginsamlingsevenemang. Bedömningsgrunden blir således 

om verksamheten sker mindre frekvent och vid ett avgränsat tillfälle. Vid dessa enstaka 

tillfällen för penninginsamlingsevenemang kan undantaget från skatteplikt även gälla 

servering och viss försäljning av varor. Förutsättningen är att konkurrensproblem inte kan 

befaras. För vägledning och bedömning av denna icke konkreta bestämmelse hänvisar 

utredningen till framtida praxis från skattedomstolarna och Skatteverket.
137

 

 

Lotterier är redan undantagna från skatteplikt enligt 3 kap. 23 § 5 p. ML. Motsvarande 

bestämmelse finns i mervärdeskattedirektivet artikel 135.1.i. 

 

6.5.7 Undantag för småföretag 

För att underlätta för de föreningar som bedriver en icke omfattande ekonomisk verksamhet 

föreslår utredningen en skattebefrielse som kommer att gälla för småföretag. Förslaget 

innebär att beskattningsbara personer vars skattepliktiga omsättning inte överstiger 250 000 

kronor per beskattningsår ska undantas. Intäkter enligt undantagen räknas inte in i beloppet. 

Detta innebär att en ideell förening fortfarande kan vara befriad från skatteplikt, trots hög 

omsättningen om intäkterna till stor del kommer från undantagna transaktioner och den 

skattepliktiga verksamheten understiger 250 000 kr per beskattningsår.
138

 Den 

beskattningsbara person som önskar kan trots undantaget begära att få bli beskattad.
139

 

 

6.5.8 Uthyrning av lokaler 

Enligt 3 kap. 2 § ML är följande omsättningar idag undantagna från skatteplikt: fastigheter 

samt överlåtelse och upplåtelse av arrenden, hyresrätter, bostadsrätter, tomträtter, 

servitutsrätter och andra rättigheter till fastigheter. Beträffande upplåtelse av nyttjanderätter 
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 Se avsnitt 6.4 ovan. 
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 Ds 2009:58 sid. 126. 
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 Ds 2009:58 sid.78. sid 85. Förslaget avser att gälla alla beskattningsbara personer och ska således inte bara 

gälla ideella föreningar. Bestämmelsen gäller under vissa förutsättningar i vilka denna uppsats inte närmare 

kommer att vidröra. Motsvarande bestämmelser finns i Rådets direktiv 2006/112/EG, artiklarna 281-287 samt 

289-290.  
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 Ds 2009:58 sid 193. 
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till fastigheter gäller även undantaget för bl.a. vatten, elektricitet och värme om detta 

tillhandahålls av upplåtaren i samband med upplåtelsen.
140

 

 

Vidare innehåller 9 kap. ML regler om frivillig skattskyldighet för vissa fastighetsupplåtelser. 

Möjligheten till frivillig skatteplikt gäller för uthyrning till näringsidkare, d.v.s. den som 

bedriver yrkesmässig verksamhet. Möjligheten gäller dock inte för upplåtelse av bostäder.
141

 

 

Kort sammanfattat, bortsett från vissa förbehåll, innebär reglerna om frivillig skattskyldighet 

att både de näringsidkare som hyr en lokal, samt de hyresvärdar som upplåter dessa lokaler, 

kommer i åtnjutande av den avdragsrätt för ingående mervärdesskatt som skattskyldighet 

medger. Om denna möjlighet inte fanns skulle konsekvensen vara att s.k. kumulativa effekter 

uppstår. Om en lokal hyrs ut, utan att hyresvärden i sitt led haft rätt till avdrag för ingående 

skatt, medför detta att den slutliga konsumenten får betala mervärdesskatt på de av 

näringsidkaren tillhandahållna varorna och tjänsterna, baserat på ett underlag som redan 

belastats med mervärdesskatt.
142

 I detta sammanhang bör också noteras de speciella regler 

som gäller för kommuner och landsting. Dessa har, även när de inte är skattskyldiga för 

uthyrning av en lokal, möjlighet att få tillbaka ingående skatt på kostnader förenade med 

denna uthyrning.
143

 Nuvarande lagstiftning innebär med andra ord att systemet haltar redan 

där. Hyressättningen på en lokal som hyrs ut till en ideell förening kan i vissa fall, men i vissa 

fall inte, vara baserad på ett underlag som innehåller icke avdragsgill ingående moms. Att det 

avgörande är vem som hyr ut förefaller ur mervärdeskattehänseende inte vara särskilt 

neutralt.
144

 

 

Regleringen om frivillig skatteplikt har kritiserats pga. att regelverket är administrativt 

betungande och ger upphov till missförstånd som medför stora mervärdesskatterisker för både 

hyresgäster och hyresvärdar. I en hemställan om lagändring har därför Fastighetsägarna 

Sverige, Svenskt näringsliv, Företagarna och Stockholms Handelskammare föreslagit 

förändringar av regelverket. I första hand föreslogs obligatorisk skattskyldighet för uthyrning 
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 Bestämmelsen om undantag från skatteplikt gäller med vissa begränsningar, vilka dock inte är relevanta för 
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 Ds 2009:58 sid. 136. 
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som sker till näringsidkare för annat ändamål än bostad.
145

 Med anledning därav omfattade 

uppdraget till mervärdesskatteutredningen även att se över möjligheterna till införande av 

obligatorisk skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokaler. 

 

I mervärdesskattedirektivet finns undantaget för utarrendering och uthyrning av fast egendom 

i artikel 135.1 l.
146

 Medgivandet för valfrihet av beskattning på området finns i artikel 

137.1.d. 

 

I målet Amegal Far har EU-domstolen bedömt att motsvarande artiklar i det då gällande sjätte 

mervärdesskattedirektivet tillåter medlemsstaterna att påföra mervärdesskatt på uthyrning av 

fast egendom genom en allmän regel. Enligt domen tillåts medlemstaterna föreskriva att 

endast uthyrning av fast egendom för bostadsändamål får undantas.
147

 Enligt 

mervärdesskatteutredningen ska den frivilliga skattskyldigheten vid uthyrning av lokaler 

slopas och ersättas med obligatorisk skattskyldighet.
148

 

 

6.5.9 Obligatorisk skattskyldighet vid uthyrning av lokal – innebörd för föreningar 

Mervärdesskatteutredningen anser inte att systemet med obligatorisk skattskyldighet ska 

innehålla särskilda regler om undantag för den ideella sektorn.
149

 En ideell förening som hyr 

sin lokal eller anläggning kommer således att få betala mervärdesskatt på hyran. De ideella 

föreningar som bedriver verksamhet undantagen från mervärdesskatteplikt kommer inte att 

kunna göra avdrag för den ingående skatten. 

 

Ideella föreningar som hyr ut lokaler kommer enligt förslaget att bli skattskyldiga för den 

delen av verksamheten. Detta gäller såväl långtidsuthyrningar som korttidsuthyrningar. 

Exempel på lokaler som hyrs ut på kort tid är bygdegårdar, folkparker och samlingslokaler.
150

 

Ideella föreningar med en icke omfattande omsättning av uthyrning kan emellertid undantas 

med hänvisning till den föreslagna omsättningsgränsen om 250 000 kr.
151

 

                                                 
145

 Ds 2009:58 sid. 133, som hänvisar till Fi 2008/4211. 
146

 Rådets direktiv 2006/112/EG. I artikel 135.2 finns begränsningarna av undantaget för hotellverksamhet, 

semesterbyar, parkeringsplatser etc. 
147

 Ds 2009:58 sid.147, sid. 158. Mål C-12/98 Miguel Amengual Far mot Juan Amengal Far, REG 2000 s. I-527 

punkt15. Tolkningen avsåg artikel 13.b i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG. 
148

 Ds 2009:58 sid. 157. 
149

 Ds 2009:58 sid. 166. 
150

 Ds 2009:58 sid. 186. 
151

 Se avsnitt 6.5.7. 
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För att alla berörda parter ska hinna anpassa sig till den föreslagna obligatoriska 

skattskyldigheten föreslår utredningen en övergångsperiod om fem år för pågående 

hyresförhållanden. För dem som tillhandahåller korttidsupplåtelser föreslås en 

övergångsperiod om två år.
152

 

 

Enligt idrottsundantaget som berörts ovan kommer den obligatoriska skattskyldigheten 

däremot inte att gälla för korttidsupplåtelse av idrottsanläggningar. Detta förutsatt att 

tillhandahållaren är en allmännyttig ideell förening, aktiviteten är utövande av idrott/fysisk 

träning och användaren är en person som ägnar sig åt idrott/fysisk träning.
153

  EU-domstolen 

har i målet Canterbury Hockey fastslagit att undantaget gäller även ”tjänster som 

tillhandahålls juridiska personer och icke-registrerade associationer under förutsättning att 

/…/ de som faktiskt kommer i åtnjutande av tjänsterna är personer som ägnar sig åt idrott.
154

 

Upplåtelsen i detta avseende kan således ske till en annan förening utan att för den skull bli 

belagd med mervärdesskatt. 

 

6.6 Blandad verksamhet 

För många ideella föreningar kommer mervärdesskatteutredningens förslag i praktiken betyda 

att de blir skattepliktiga för en del av sin verksamhet. Detta kan förekomma om en 

idrottsförening har omfattande reklamintäkter och serveringsverksamhet parallellt med sin 

idrottsverksamhet. Ett annat exempel är ryttarföreningar som hyr ut stallplatser parallellt med 

sin ridskole- och tävlingsverksamhet. Detsamma gäller om en kulturförening utöver sin 

ändamålsenliga verksamhet anordnar danstillställningar. Dessa föreningar får då göra avdrag 

för ingående skatt endast på de inköp som hör till den mervärdesskattebelagda delen av 

verksamheten. För inköp som ska användas i både mervärdesskattebelagd och undantagen 

verksamhet blir bara del av den ingående skatten avdragsgill. Bestämmelserna för avdrag för 

ingående mervärdesskatt finns i 8 kap. ML. Hur fördelningen ska ske stadgas i 8 kap. 13 och 

14 §§. Detta område ska nu inte beröras mer än så i denna framställning med mer än ett 

konstaterande att det kan bli krångligt för föreningens kassör.   
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 Ds 2009:58 sid. 171. 
153

 Se avsnitt 6.5.3 
154

 Mål C-253/07, Canterbury Hockey Club och Canterbury ladies Hockey Club mot The Commissioners for Her 

Majesty´s Revenue and customs. REG. 2008 s. I-07821,punkt 35. 
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7. Diskussion 

Med återkoppling till bakgrunden till den nuvarande lagstiftningen, avseende skattebefrielse 

för allmännyttiga ideella föreningar, kan konstateras att lagstiftningen har sin förankring i en 

tid med andra förutsättningar än de som nu råder.
155

 Detta med avseende på dåvarande 

lagstiftning där tjänster endast undantagsvis var belagda med mervärdesskatt. Denna reglering 

förändrades dock i samband med skattereformen i början av 1990-talet, då en generell 

beskattning infördes på omsättning av tjänster. Emellertid förändrades inte regleringen för 

föreningarnas verksamhet.
156

 Med tiden har tjänstesektorn överhuvudtaget vuxit sig allt större 

och konkurrenssituationen har förändrats. Många verksamheter som bedrivs av ideella 

föreningar har nu i större omfattning fått konkurrens från privata aktörer och tvärt om. Vidare, 

vid införandet av regeln om det generella undantaget för ideella föreningar i 4 kap. 8 § ML 

utgick lagstiftaren ifrån att arbetet inom föreningarna till stor del sköttes av helt ideella 

krafter. Det sistnämnda stämmer även idag, i Sverige idag läggs enormt mycket tid på ideellt 

föreningsarbete. Dock har många av dessa föreningar en omfattande verksamhet och den 

administrativa bördan inom dessa föreningar är densamma som i vilket företag som helst. 

Rimligtvis har dessa föreningar organiserat sin administration så att hantering av 

mervärdesskatt varken gör från eller till, sett till den totala bördan. Rimligt är också att tro att 

det är föreningar med en mindre omfattande verksamhet som administreras av helt ideella 

krafter. I enlighet med mervärdesskattedirektivet har utredningen tagit hänsyn till dessa, i och 

med undantaget för småföretag.
157

 Om gränsen 250 000 kr är rätt eller fel i detta avseende är 

däremot en fråga som denna framställning lämnar obesvarad. Emellertid kommer en 

förändring av lagstiftningen, enligt mervärdesskatteutredningens förslag, att kräva en hel del 

omställningsarbete för föreningarna. Detta oavsett om det hanteras av ideella funktionärer, 

avlönad personal eller av föreningen anlitat redovisningsföretag. Men det arbetet kommer vi 

med all säkerhet inte ifrån. Syftet med det berörda undantaget i 4 kap. 8 § ML verkar inte ha 

förankring i de förutsättningar som råder idag. Dessutom har Sverige, i egenskap av 

medlemsstat i EU, att rätta sig efter de direktiv som utställs av unionen.
158
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 Se avsnitt 6.1 ovan. 
156

 Prop. 1989/90:111 Reformera mervärdesskatt m.m. 
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 Se avsnitt 6.5.7. 
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 Detta enligt lojalitetsprincipen, se avsnitt 5.1. 
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7.1 Uppsatsens frågeställning 

Ideella föreningar som bedriver självständig ekonomisk verksamhet kommer, i enlighet med 

utredningens förslag, att bli betraktade som beskattningsbar person och därmed 

mervärdesskatteskyldiga för omsättning av sina varor och tjänster. Detta är utgångsläget och 

helt i enlighet med mervärdesskattedirektivet. Den första frågan som denna uppsats avsåg att 

besvara, var vilka delar av de allmännyttiga ideella föreningarnas verksamhet som enlig 

utredningens förslag kommer att vara befriade från mervärdesskatt. Denna fråga får anses 

besvarad under avsnitt 6.5 ovan i denna framställning. Detta med reservation för de 

gränsdragningsproblem som förmodligen kommer att uppstå och som utredningen har 

överlåtit till framtida praxis.
159

 Vidare var avsikten att besvara om förslagen är förenliga med 

mervärdesskattedirektivet och principen om skatteneutralitet. Eftersom den utredning som 

företagits under avsnitt 6.5 ovan även innehåller förslagens motsvarighet i direktivet får även 

den delen av frågeställningen anses besvarad. Det som nu följer får ses som en 

sammanfattning i samband med att den föreslagna regleringen prövas mot principen om 

skatteneutralitet. 

 

7.1.1 Undantag för småföretag, omsättning till medlemmar och 
penninginsamlingsevenemang. 
 

De ideella föreningar som har en skattepliktig omsättning under 250 000 kr behöver inte 

omfattas av skatteplikten, såvida de inte anser det fördelaktigt. Även om undantaget inte alltid 

innebär att lika transaktioner kommer att behandlas lika ur neutralitetsperspektivet får detta 

anses vara förankrat i direktivet och dess syften.
160

 I ingressen till både det sjätte och det nu 

gällande mervärdesskattedirektivet anges att medlemsstaterna får företa förenklande åtgärder. 

Detta undantag var avsett att förenkla för dem som har mindre medel och möjligheter att 

hantera en stor administrativ börda. 

 

Undantaget för omsättning till medlemmar är egentligen inte mycket att orda om. Rena 

medlemsavgifter, utan erhållande av motprestation, är varken tillhandahållande av tjänst eller 

vara och kan därmed inte beläggas med mervärdesskatt. Att ett undantag av en medlemsavgift 

med motprestation av det slag som beskrivs i avsnitt 6.5.5 ovan skulle kunna strida med 

                                                 
159

 I första hand avses gränsdragningsproblemen som tas upp i avsnitt 6.5.6, Penninginsamlingsevenemang. 

Även idrott- och kulturundantagen förefaller kunna förorsaka gränsdragningsproblem, se avsnitt 6.5.2 och 6.5.4.  
160

 Hänvisning till direktivet finns i fotnot under avsnitt 6.5.7. 
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principen om skatteneutralitet verkar inte troligt. Det förefaller inte finnas någon likvärdig 

transaktion som kan drabbas av konkurrensnackdel, eller konkurrensfördel. 

 

Undantaget för penninginsamlingsevenemang ser ut att bli en svårare nöt att knäcka. Av vad 

som återges under avsnitt 6.5.6.ovan framgår att direktivet säger att insamlingen ska vara 

uteslutande till förmån för organisationen själv och att den inte får befaras vålla snedvridning 

av konkurrensen. Dessutom får medlemsstaten själv bestämma om och vilka restriktioner som 

ska gälla avseende antalet evenemang och undantagna belopp. Utredningen löser detta genom 

att föreslå skälig omfattning och endast tillfälliga evenemang. Vad detta i verkligheten 

betyder överlåter de till framtida praxis att avgöra. Klart är i alla fall att det blir svårt att hitta 

någon form av evenemang som inte också tillhandahålls av kommersiella aktörer. Risken att 

konkurrensen snedvrids verkar således ganska stor. En tillämpning av undantaget verkar 

knappast neutral och inte heller rättsäker. Hur ska en ideell förening våga tillämpa ett 

undantag vars giltighet ska avgöras av framtida praxis? 

 

7.1.2 Uthyrning av lokal 

Utarrendering och uthyrning av fast egendom är enligt nuvarande lagstiftning undantaget från 

mervärdesskatteplikt med möjlighet till frivillig skatteplikt, såvida denna inte är för 

bostadsändamål. Detta stämmer väl överens med direktivet vilket framgår under avsnitt 6.5.8. 

ovan. Rättsfallet Sportunion Waldburg i avsnitt 5.3.3 ovan visar den problematik som kan 

uppstå när vissa får tillämpa möjligheten till frivillig beskattning och andra inte. Lika 

transaktioner behandlas på olika sätt och konkurrensen snedvrids. Av avsnitt 6.5.8 framgår att 

även den svenska regleringen är skev eftersom vissa lokaler hyrs ut med en hyressättning 

baserad på underlag som medgivit avdragsrätt och andra inte. 

 

Utredningen har föreslagit obligatorisk skatteplikt för uthyrning av lokaler. Att direktivet 

tillåter detta framgår inte direkt av direktivet utan tolkningen att har gjorts med hänvisning till 

rättsfallet Amegal Far. Den föreslagna obligatoriska skattskyldigheten kommer att omfatta 

såväl kommuner som allmännyttiga ideella föreningar. Detta förefaller vara det sätt som är 

mest förenligt med principen om skatteneutralitet för det är lika transaktioner som kommer att 

behandlas lika. De ekonomiska aktörer som tillhandahåller dessa uthyrningar behandlas lika. 

Det spelar ingen roll om verksamheten bedrivs av erkända välgörenhetsorganisationer, 

vinstdrivande eller icke-vinstdrivande organisationer, fysiska eller juridiska personer. Alla 
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lika transaktioner behandlas lika. I alla fall vad beträffar uthyraren. För vissa som hyr kan det 

bli annorlunda. Som framgår i avsnitt 6.5.9. ovan kommer en allmännyttig ideell förening, 

vars verksamhet inte medför skatteplikt, att få betala mervärdesskatt på sin hyra, men inte 

medges rätt för avdrag för ingående skatt. Detta kan knappast anses neutralt. För en 

idrottsförening som hyr en dyr anläggning av sin kommun kan detta bli en väldigt dyr affär. 

Hur man än vrider och vänder på det blir det fel i någon ände. Mervärdesskatteutredningen 

har övervägt att detta kan kompenseras med ökade statliga organisationsbidrag.
161

 Men, det 

”gemensamma systemet för mervärdesskatt skulle snedvridas om medlemstaterna kunde 

anpassa dess tillämpning till förekomsten av andra, icke harmoniserade skatter.
162

 Hur blir 

det då om medlemsstaten anpassar tillämpningen till statliga bidrag? 

 

7.1.3. Undantagen för idrott och kultur 

Beträffande de föreslagna undantagen för den idrottsliga och kulturella verksamheten i ideella 

föreningar med respektive ändamål får även dessa anses förankrade i direktivet. Vad gäller 

idrottstjänster är undantagen för dessa i direktivet redan begränsade till organisationer utan 

vinstsyfte, se avsnitt 6.5.3. Avseende undantagen för kulturtjänster måste, för att detta ska 

gälla ideella föreningar, en koppling göras till just vad som anses vara allmännyttig förening i 

mervärdesskattesammanhang, se avsnitt 6.5 och 6.5.1. Som framgår i ovan i framställningen 

är även detta tillvägagångssätt förankrat i direktivet. Hur stämmer då detta överens med 

principen om skatteneutralitet?  Eftersom båda undantagen är kopplade till allmännyttiga 

ideella föreningar, mervärdesskattemässigt sett, borde undantagen ur EU-domstolens 

perspektiv vara förenliga med principen. Detta påstående hänvisar till uttalandet i Kingscrest, 

se ovan avsnitt 5.3.5, där domstolen sagt att principen åsidosatts ”när den nationella 

lagstiftaren inte har villkorat möjligheten till undantag” om tjänsterna behandlas olika 

beroende av om tillhandahållarna är vinstdrivande eller icke-vinstdrivande enheter. Men ska 

det verkligen vara neutralt ska dessa transaktioner inte tillhandahållas av andra aktörer än just 

organisationer utan vinstsyfte, eller andra undantagna subjekt. Så kan det vara i många fall 

men det finns även lika transaktioner som tillhandahålls av kommersiella aktörer. För dessa 

kan det faktum att de är skattskyldiga för mervärdesskatt vara en konkurrensfördel. Detta ska 

belysas i följande avsnitt. 
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 Ds 2009:58 sid. 224. 
162

 Se avsnitt 5.3.1. C-283/95, Fischer, punkt 29 och 30. 
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8. Ideell verksamhet i konkurrens med kommersiell 
 

7 kap. 1 § ML anger vilken skattesats som ska tas ut på beskattningsunderlaget. Huvudregeln 

är 25 procent. Tredje stycket anger för vilka slag av omsättningar skattesatsen 6 procent 

gäller. Här återfinns bl.a. i punkt 5: ”tillträde till konserter, cirkus-, biograf-, teater-, opera- 

eller balettföreställningar eller andra jämförliga föreställningar” 

och punkt 10: ”omsättning av tjänster inom idrottsområdet som anges i 3 kap. 11 a § första 

stycket och som inte undantas från skatteplikt enligt andra stycket samma paragraf.” 

Möjligheten att tillämpa reducerade skattesatser finns reglerad i mervärdesskattedirektivets 

artikel 98, med hänvisning till Bilaga III som bl.a. innehåller: 

”7. Tillträde till föreställningar, teatrar, cirkusar, marknader, nöjesparker, konserter, 

museer, djurparker, biografer, utställningar och liknande kulturella evenemang och 

anläggningar. 

… 

13. tillträde till sportevenemang. 

14. Utnyttjande av sportanläggningar.”
163

 

 

I propositionen hänvisade den dåvarande regeringen till motsvarande regler i det sjätte 

mervärdesskattedirektivet och ansåg att ” utnyttjande av sportanläggningar” borde motsvara 

vad som anses vara utövande av idrott enligt regleringen i 3 kap. 11 a § ML.
164

 Vidare 

anförde regeringen: ”Den negativa påverkan skatteplikten därvid kan få för kommersiella 

subjekt torde dock bli obetydlig eftersom den med skatteplikten förenade avdragsrätten har ett 

för verksamheten i fråga betydande värde. Vid den nu föreslagna låga skattesatsen torde i 

stället många verksamheter inom området gynnas ekonomiskt av att beläggas med 

mervärdesskatt. Detta gäller särskilt verksamheter med betydande investeringsbehov i fråga 

om byggnader och utrustningar.” 

 

Innebörden av den lägre skattesatsen är alltså att en kommersiell aktör vars omsättning 

belagts med utgående mervärdesskatt om 6 procent får göra avdrag för ingående 

mervärdesskatt med 20 procent (pålägg 25 procent ger avdrag 20 procent). En allmännyttig 

ideell förening vars omsättning inte är skattepliktig får inte göra något avdrag alls. För 

verksamheter som kräver stora inköp av mervärdesskattebelagda varor och tjänster kan det 
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 Rådets direktiv 2006/112/EG 
164

 Prop. 1996/97:10 sid. 46f. 
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vara en stor fördel att bedriva rörelsen i bolagsbolagsform, dvs kommersiellt. Exempel på 

föreningar med höga omkostnader är de som driver ridskolor. I ett i Regeringsrätten nyligen 

avgjort mål hade Salaortens Ryttarförening begärt att få vara skattskyldig till mervärdesskatt 

för sitt tillhandahållande av ridundervisning och tävlingsverksamhet, vilket inte beviljades av 

Skatteverket.
165

 Föreningen anförde bl.a. att de utöver ridundervisningen bedrev 

caféverksamhet och stallplatsuthyrning. Det senare för att generera ytterligare intäkter och att 

detta skedde i direkt konkurrens med kommersiella företag. Enligt föreningen gav en 

bedömning av föreningens totala verksamhet att de inte skulle klassas som en organisation 

utan vinstsyfte. Regeringsrätten bedömde att föreningens ridundervisning och 

tävlingsverksamhet inte skulle anses ha bedrivits yrkesmässigt enligt 4 kap. 8 § ML och att 

den var en organisation utan vinstsyfte i enlighet med artikel 132.1 m i 

mervärdesskattedirektivet. Eftersom tillämpningen av bestämmelserna i ML leder till samma 

resultat som avses i direktivet skulle dessa tillhandahållanden inte bli föremål för 

mervärdesskatt. 

 

I ett fall som det nyss nämnda blir den kommersiella aktören vinnare och den ideella 

föreningen förlorare, i alla fall ur mervärdesskatteperspektiv. 

 

8.1 Avslutning 

Om syftet med att undanta organisationer utan vinstsyfte från skatteplikt är att 

förmånsbehandla dessa verkar det som mervärdesskattelagstiftningen i stället får motsatt 

effekt. Inte alltid, men ibland. De aktörer som i fler av rättsfallen ovan har begärt att få bli 

skattskyldiga har i alla fall ansett detta vara en fördel och att de missgynnats av lagstiftningen. 

Ett system som bygger på proportionalitet kan knappast bli neutralt om man rubbar balansen 

genom olika undantag och olika skattesatser, någonstans blir det alltid fel. Slutsatsen får 

därmed uttryckas i ett citat från ingressen till det nu gällande mervärdesskattedirektivet: 

”Ett mervärdesskattesystem blir enklast och mest neutralt när skatten tas ut på ett så allmänt 

sätt som möjligt och när dess tillämpningsområde omfattar alla led av produktion och 

distribution samt tillhandahållande av tjänster.” 
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 Mål nr 5035-09 
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