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Sedan 1995 står det klart att den svenska momslagen strider mot EU:s momsdirektiv. Eftersom 

tillräckligt mycket förändringar inte genomförts från Sveriges sida har ämnet blivit mycket aktuellt, 

då EU-domstolen nu inlett ett fördragsbrottsförfarande mot Sverige. Den största motsättningen 

handlar om att det i Sverige görs ett generellt undantag från skattskyldighet för allmännyttiga ideella 

föreningar, vilket enligt EU är ett för generöst undantag. 

 

I direktivet framgår att liknande varor och tjänster ska belastas med en liknande skattesats och att 

begreppen i medlemsländernas lagstiftningar ska vara lika, vilket ska leda till att de beskattningsbara 

transaktionerna ska bli jämförbara inom hela EU. 

 

För att undersöka hur allmännyttiga ideella föreningar skulle påverkas av en eventuell ändring av 

momslagen, har intervjuer genomförts med tre idrottsföreningar; en ridklubb, en tennisklubb och en 

golfklubb. Dessa ombads hypotetiskt svara på hur deras föreningar skulle agera om vissa saker i den 

aktuella lagstiftningen skulle ändras. 

 

De saker som vi anser behöver ändras i momslagen om denna ska bli konform med direktivet är 

främst några begrepp. Yrkesmässig verksamhet skulle behöva kallas ekonomisk verksamhet, vilket är 

det begrepp som används i direktivet och som har en något vidare omfattning. Begreppen 

näringsidkare och företagare skulle behöva bytas mot beskattningsbar person, då detta innebär att 

fler inkluderas. Undantaget som Sverige gör för allmännyttiga ideella föreningar måste helt plockas 

bort.  

 

Skulle detta bli verklighet innebär det ett antal direkta förändringar för nämnda föreningar. Dessa blir 

skattskyldiga och bokföringsskyldiga och de kan få ett betydande merarbete med det administrativa, 

vilket för åtminstone två av föreningarna kan föra med sig ytterligare kostnader. Försäljning av 

exempelvis kläder, mat och fika blir momspliktig och detta gäller eventuellt även sponsring. En risk 

finns att deras hyra kommer beläggas med moms eftersom de alla tre hyr sina lokaler. Detta är något 

som kan innebära ökade kostnader eftersom de endast får dra av den ingående momsen som hör till 

den momspliktiga delen av verksamheten, vilken i en idrottsförening ofta är ganska liten i relation till 

den icke momspliktiga. 

 

Föreningarna kommer inte välja att lägga ner sin momspliktiga verksamhet för att undkomma 

momsen, däremot uppger en förening att det kan bli aktuellt att flytta över momspliktig verksamhet 

till sitt bolag. Det administrativa arbetet skulle skötas på samma sätt, dvs. görs det idag ideellt så 
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kommer de fortsätta ha det ideellt, och betalar föreningarna för detta arbete så fortsätter de med 

det. Merarbetet kommer göra det svårare att hitta personer som ställer upp på att bokföra ideellt. 

 

För att kompensera för de eventuellt ökade kostnader som skattskyldigheten för med sig, skulle en 

av de undersökta föreningarna höja sina medlemsavgifter, två av tre kan komma att höja prise r i 

cafeteria och shop, och en skulle satsa på mer penninginsamlingsevenemang. Medlemmarna 

kommer alltså på ett eller annat sätt påverkas av föreningarnas skattskyldighet, antingen genom 

höjda avgifter för idrottsutövande, höjda priser för mat och kläder eller genom att de kommer 

behöva utföra mer ideellt arbete. 
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1. Inledning 
 

nledningen ger en introduktion till ämnet som behandlas i uppsatsen. Bakgrund och 

problemformulering leder fram till syftet och de frågeställningar som ska besvaras. Kapitlet 

avslutas med de avgränsningar vi har valt att göra samt ett kortare metodavsnitt där vi redogör för 

de metodval vi har gjort. 

 

1.1 Bakgrund 
1995 blev Sverige medlem i Europeiska Unionen (EU), vilket skulle komma att innebära många 

förändringar för vårt land. Ett medlemskap i EU innebär underställelse av EU-rätten, däribland 

förordningar som är direkt gällande för alla medlemsstater och direktiv som ska implementeras i 

nationell rätt. 

En av de saker som regleras inom EU-rätten är mervärdesskatt. 1977 antogs det sjätte 

mervärdesskattedirektivet, vilket i hög mån specificerade hur mervärdesskatten skulle vara 

utformad.1 Detta direktiv, som sedermera skrivits om och fått det nya namnet Rådets direktiv 

2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt  (hädanefter 

kallat Momsdirektivet) ligger till grund för momslagstiftningen i alla medlemsländer. 

I Sverige styrs momsen av Mervärdesskattelag (1994:200). Här framgår bland mycket annat att 

allmännyttiga ideella föreningar i Sverige undantas skattskyldighet.2 Detta undantag har ingen 

motsvarighet i momsdirektivet varpå Sveriges lag strider mot EU-rätten. Redan vid anslutningen till 

EU var denna motsättning uppe för diskussion i Sverige och frågan om anpassning till momsdirektivet 

har sedan dess utretts. 1994 genomfördes en statlig offentlig utredning kallad Mervärdesskatten och 

EG.3 Här fann man att mervärdesskattereglerna i fråga om sport och idrott samt för ideell och 

jämförlig verksamhet behövde ändras om konformitet skulle uppnås. Anledningen till detta var att 

undantagsbestämmelserna i momslagen inte stämde överens med vad som gällde enligt sjätte 

mervärdesskattedirektivet. Utredningen gav därför förslag till ändringar och det ansågs att 

bestämmelsen om allmännyttiga ideella föreningar borde utgå. I propositionen som följde ingick 

dock inget förslag till förändring i denna fråga, utan regeringen ansåg att ytterli gare överväganden 

krävdes.4 

1999 beslutade regeringen att en särskild utredning skulle tillkallas för att åter se över reglerna om 

skattskyldighet i mervärdesskattelagen och deras överensstämmelse med motsvarande EG-regler.5 

Uppdraget gavs till Finansdepartementet och utredningen resulterade i ett antal förslag till 

förändringar.6 Det man kom fram till visade sig vara väldigt likt resultatet från utredningen 1994. 

Undantaget från mervärdesbeskattning för allmännyttiga ideella föreningar i momslagen ansågs inte 

heller denna gång överensstämma med det sjätte mervärdesskattedirektivet. Sveriges lag tillåter ett 

                                                                 
1
 Melz s.26 

2
 Mervärdesskattelag (1994:200) 4 kap. 8§ 1st. 

3
 SOU 1994:88 

4
 Prop. 1994/95:57 

5
 Dir. 1999:10 

6
 SOU 2002:74 

I 
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generellt undantag som är mer vidsträckt än direktivets undantag. I utredningen ansågs därmed att 

bestämmelsen i 4 kap. 8§ ML bör tas bort. 

Att inga förändringar genomförts trots återkommande förslag, beror till stor del på att Sverige värnar 

om sitt föreningsliv och befarar att en förändring ska försämra förutsättningarna för föreningarna. I 

förarbetena till den nuvarande lagstiftningen från 1977 om skattebefrielse för allmännyttiga ideella 

föreningar framkommer att önskemålet om att stödja och stimulera föreningsmedlemmarnas aktiva 

samverkan i ideellt arbete har stor betydelse för skattefriheten.7 1995 gjordes en utredning av 

Stiftelse- och föreningsskattekommittén i vilken man kom fram till att skälen för föreningarnas 

skattebefrielse fortfarande hade samma bärkraft som man ansåg 1977. Kommittén såg en risk i att 

ett större skatteuttag och en ökad reglering skulle motverka människors vilja att åta sig uppdrag i det 

ideella föreningslivet.8 Även den nuvarande regeringen har uttryckt samma ståndpunkt, då följande 

citat går att finna i deras första regeringsförklaring; ”grunden för trygghet och gemenskap läggs i ett 

starkt civilt samhälle såsom föreningsliv, idrottsrörelser, kyrkor, samfund, och ideella organisationer” 

samt att ett ”ökat samarbete mellan den offentliga, privata och ideella sektorn är nödvändigt för att 

utveckla vårt samhälle”.9 

Föreningslivet anses alltså vara viktigt för Sverige och det är också något som funnits mycket länge. 

På flera ställen i landet vittnar runstenar om föreningars existens i Sverige långt tillbaka i historien. I 

exempelvis Bjälbo i Östergötland står att läsa; Kämpar reste denna sten efter Grep, sin gillesbroder. 

Denna sten tros vara redan från 800-talet och visar att så kallade gillen (gammalt ord för föreningar) 

fanns redan på denna tid.10 

Idag finns drygt 122 500 ideella föreningar i Sverige vars organisationsnummer är registrerade hos 

Skatteverket. Av dessa ses knappt 25 000 stycken som aktiva, dvs. som är antingen moms- eller 

arbetsgivarregistrerade hos Skatteverket eller som innehar f-skatt i en icke momspliktig bransch. De 

aktiva ideella föreningarnas omsättning uppgick år 2008 till cirka 9,4 miljarder.11 

De stora skillnaderna, mellan vad EU föreskriver i sitt momsdirektiv och vad Sverige har lagstiftat i 

momslagen och inkomstskattelagen angående ideella föreningars skattskyldighet ledde försommaren 

2008 fram till att EU-kommissionen påbörjade ett fördragsbrottsförfarande mot Sverige inför EG-

domstolen i Luxemburg.12 Detta för att Sverige inte implementerat momsdirektivet till utsatt tid. 

 

 

 

 

 

                                                                 
7
 Prop. 1976/77:135 s.71 

8
 SOU 1995:63 

9
 Regeringsförklaring 2006 

10
 www.runor.se s.38-39 2010-04-19 

11
 Statistiska Centralbyrån  

12
 Motion 2008/09:Sk496 
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1.2 Problemdiskussion 
Enligt momslagen och inkomstskattelagen är ideella föreningar som uppfyller fyra specificerade krav 

inte skattskyldiga för sina inkomster. Dessa krav är: ändamålskravet, verksamhetskravet, 

fullföljdskravet och öppenhetskravet.13 Vad kraven innebär framkommer vidare i referensramen. Då 

kraven är uppfyllda klassas dessa ideella föreningar som allmännyttiga och kan därför inte anses 

bedriva yrkesmässig verksamhet.14 Deras inkomster hör då inte till inkomstslaget näringsverksamhet 

och föreningarna är därför skattebefriade.15 

Enligt mervärdesskattelagen ska moms betalas till staten vid omsättning av varor och tjänster inom 

landet som är momspliktiga och görs i en yrkesmässig verksamhet.16 Yrkesmässig verksamhet är en 

verksamhet som utgör näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen.17 Som yrkesmässig verksamhet 

räknas inte en verksamhet som bedrivs av en allmännyttig ideell förening, enligt ett undantag i 

mervärdesskattelagen.18 Detta betyder att Sverige genom bestämmelser i både inkomstskattelagen 

och mervärdesskattelagen har valt att undanta vissa ideella föreningar från skattskyldighet. Att 

undanta allmännyttiga ideella föreningar från skattskyldighet strider mot EU:s momsdirektiv 

eftersom det inte innehåller något liknande undantag. 

EU-kommissionen tycker att den svenska momslagen innehåller för generösa undantag för de 

allmännyttiga ideella föreningarna och att något måste göras åt detta. Följer inte Sverige 

momsdirektivet och implementerar det i den svenska lagen kan Sverige komma att bli 

skadeståndsskyldiga gentemot EU genom ett beslut om fördragsbrott.19 

Med detta som bakgrund har Sverige nu lagt fram ett förslag till hur den svenska lagstiftningen kring 

ideella föreningar ska bli konform med EU:s momsdirektiv.20  Detta förslag innebär i korthet att 

begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet ska ersätta de svenska begreppen 

näringsidkare och företagare respektive yrkesmässig verksamhet. Allmännyttiga ideella föreningar 

ska inte längre anses vara undantagna från att bedriva yrkesmässig verksamhet. Fjärde kapitlets 

åttonde paragraf i mervärdesskattelagen ska därmed upphöra att gälla. De vill dock behålla undantag 

från mervärdesskatt på medlemsavgifter, penninginsamlingsevenemang m.m. för föreningar som 

uppfyller tre krav för allmännyttig verksamhet; ändamålskravet, verksamhetskravet och icke-

vinstkravet.21 

Sveriges utgångspunkt är att undvika ändringar så långt det går och istället verka för att EU:s 

momsregler utformas så att de främjar ideella verksamheter. 

Risken kvarstår att Sverige tvingas följa EU:s momsdirektiv vilket skulle göra momsreglerna gällande 

ideella föreningar striktare och fler verksamheter skulle kunna momsbeläggas. 

                                                                 
13

 Inkomstskattelag (1999:1229), 7 kap. §§7-13 
14

 Mervärdesskattelag (1994:200) 4 kap. 8§ 
15

 Inkomstskattelag (1999:1229), 13 kap. 1§ 
16

 Mervärdesskattelag (1994:200), 1 kap. 1§ 
17

 Mervärdesskattelag (1994:200), 4 kap. 1§ 
18

 Mervärdesskattelag (1994:200) 4 kap. 8§ 
19

 www.eu-upplysningen.se 2010-04-19 
20

 SOU 2009:65  
21

 Konkurrensverkets yttrande (Ds. 2009:58), 2010-04-15 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår uppsats är att undersöka vad ett beslut om att Sverige måste följa EU:s momsdirektiv, 

i dess nuvarande form, skulle få för påverkan för allmännyttiga ideella föreningar. 

- Vilka direkta förändringar leder en eventuell ändring av momslagen till? 

- Kommer föreningarna, utifrån dessa förändringar, välja att driva sin verksamhet på annat 

sätt än idag? 

- Kommer medlemmarna påverkas av föreningarnas eventuella skattskyldighet? 

1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till att titta på ideella föreningar som uppfyller kraven för att vara 

allmännyttiga. Vidare har vi valt att begränsa oss till idrottsföreningar som är aktivt 

skatteregistrerade och av något större storlek samt bedriver någon ytterligare verksamhet utöver sin 

huvudverksamhet. 

Vi bortser helt från möjligheten att Sverige och EU kommer fram till en kompromiss i frågan gällande 

moms t.ex. att Sveriges senaste förslag (SOU 2009:65) genomförs. Vi utgår alltså från, i denna 

uppsats, att EU:s momsdirektiv kommer att implementeras fullt ut i sin nuvarande form i Sveriges 

lagar, med allt vad det innebär. 

I uppsatsen bortser vi även från allt som gäller import och gemenskapsinterna förvärv och även från 

vad en eventuell skattskyldighet skulle få för påverkan på föreningar vad gäller inkomstskatt.    

1.5 Metod 

1.5.1 Metodval 

Den valda metoden i uppsatsen är induktion vilket betyder att vi förutsättningslöst utgår från vårt 

empiriska material när vi drar slutsatser.22 Studien bygger på forskningsmetoden fenomenografi, 

vilket betyder att vi försöker identifiera och beskriva olika människors uppfattningar av olika saker i 

deras omvärld. I detta fall beskriver vi hur personer i föreningar uppfattar de förändringar som kan 

komma att ske om dessa föreningar eventuellt blir skattskyldiga.23 

I vår studie har vi valt en kvalitativ metod.  Empirin består av primärdata i form av kvalitativa 

intervjuer. Detta för att kvalitativa intervjuer är flexibla och intresset hela tiden är riktat mot vad den 

intervjuade tycker och tänker i olika frågor samt att vi får detaljerade svar och har en möjlighet till 

följdfrågor om svaret inte är tillräckligt utförligt.24 Enligt nationalencyklopedin definieras kvalitativ 

metod som ”ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som förenas av att forskaren själv befinner sig i 

den sociala verkligheten som analyseras, att datainsamling och intervju sker samtidigt och i 

växelverkan, samt att forskaren söker fånga såväl människors handlingar som dessa handlingars 

innebörder”.25 

                                                                 
22

 Bryman, Bell, s. 25 
23

 www.ne.se 2010-04-19 
24

 Bryman, Bell, s. 361 
25

 www.ne.se 2010-04-18 
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1.5.2 Datainsamling för den teoretiska referensramen  

I referensramen kommer i stort sett all information från lagtext samt officiella dokument från statliga 

myndigheter. Det vi har fokuserat på är gällande lagar, förordningar, direktiv och statens offentliga 

utredningar. Denna information har vi hittat i Sveriges lagstiftning, på EU:s officiella hemsida och i de 

läroböcker som finns nämnda i källförteckningen. Dessa källor anser vi vara trovärdiga och 

tillförlitliga. Vi har även, för ytterligare förståelse, tittat i flera artiklar då ämnet vi tar upp i uppsatsen 

är väldigt aktuellt just nu. 

1.5.3 Undersökningsmetod för empirin 

Den undersökningsmetod vi valde att använda i intervjusammanhangen är kvalitativa semi- 

strukturerade intervjuer.26 Det innebär att vi förberett frågor innan intervjuerna och konstruerat ett 

frågeformulär med dessa i den ordning vi ville ställa dem. Under intervjuerna kunde både 

ordningsföljden på frågorna och hur frågorna formulerades ändras. Vi ställde även flera följdfrågor 

till de svar som vi ansåg viktiga för vår uppsats och våra frågeställningar. Det viktigaste under 

intervjuerna var inte att hålla sig till frågorna utan att låta den intervjuade prata om det som var 

viktigt och intressant för våra frågeställningar. 

Vi började med att formulera frågorna till intervjuerna redan när vi arbetade med det inledande 

kapitlet och jobbade sedan med dessa parallellt med referensramen för att vara säkra på att frågorna 

skulle täcka allt vi ville veta. För att säkerställa att intervjufrågorna skulle vara tydliga och relevanta 

testintervjuade vi även två personer innan vi gjorde intervjuerna med de utvalda föreningarna. 

Vissa av frågorna utformades som slutna frågor medan de flesta var öppna för att ge den intervjuade 

en chans att ge ett utförligare svar. De slutna frågorna är korta frågor där svaret inte kunde tänkas 

vara så långt, eller möjligtvis ja- eller nej frågor. De öppna frågorna använde vi för att den intervjuade 

skulle få en möjlighet att berätta så mycket som möjligt om hur det fungerar i just deras förening och 

även för att undvika att vi som intervjuare skulle styra personen åt något håll. Detta lämnade även 

utrymme för mer oväntade och intressanta svar.27 Frågorna är utformade för att på bästa sätt svara 

på uppsatsens frågeställningar men även för att vi skulle få en förståelse för föreningarnas struktur 

och verksamhet. 

Några dagar innan intervjuerna genomfördes med intervjupersonerna skickade vi ett förberedande 

mail med en presentation av uppsatsämnet och en kort översikt av v ilka frågor intervjun skulle 

innehålla. Detta gjordes för att de intervjuade på bästa sätt skulle kunna sätta sig in i frågorna och 

ämnet och förbereda sig för intervjun. 

Innan intervjun genomfördes delade vi upp frågorna mellan oss så att det under intervjun inte skulle 

bli för rörigt för den intervjuade. Följdfrågor och tillägg under intervjun skedde dock spontant. Vi 

valde att spela in intervjuerna för att kunna transkribera dem efteråt. Detta för att kunna analysera 

svaren på ett säkert sätt utan att riskera att analysen påverkas av felaktiga minnesbilder. Innan 

intervjun börjande frågade vi om föreningen i fråga ville vara konfidentiella eller om det gick bra att 

vi nämnde namn och siffror i uppsatsen. Alla tre intervjupersonerna godkände att namn, 

föreningsnamn och de flesta siffror kunde tas med i uppsatsen, men vissa utvalda önskades 

utelämnas. 

                                                                 
26

 Bryman, Bell, s. 138 
27

 Bryman, Bell, s. 176 
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Vid användning av intervjuer som undersökningsmetod är det viktigt att vara medveten om att det i 

varje steg av processen görs tolkningar. Såväl de som intervjuar och de som intervjuas tolkar frågor 

och svar utifrån egna värderingar och erfarenheter. Resultatet av en likadan undersökning kan 

därmed variera beroende på vem som utför den. 

1.5.4 Val av respondenter 

Vi valde att rikta in oss på föreningar som uppfyller vissa kriterier, nämligen aktivt skatteregistrerade 

idrottsföreningar som är relativt stora och som dessutom har sidoverksamheter som de får intäkter 

från. Antalet föreningar att undersöka bestämde vi skulle uppgå till tre stycken för att vi skulle kunna 

göra jämförelser i åsikter och reaktioner mellan dessa. Anledningen till att vi inte valde att undersöka 

fler föreningar är att det ändå inte skulle vara möjligt att generalisera. Vi kontaktade fem stycken 

föreningar som passade in på ovan nämnda kriterier och vi valde att undersöka de tre föreningar som 

först visade intresse. De personer vi intervjuade var en ordförande, en före detta ordförande som 

numera är bokföringsansvarig samt en kassör, detta för att vi skulle få så utförliga svar som möjligt av 

de som var mest insatta i föreningarnas situation samt för att vi skulle få så tillförlitlig information 

som möjligt. Vi kontaktade föreningarna via mail i första skedet för att fråga om intresse fanns att 

delta i vår studie. I två av fallen bokade vi även in möte via mail och i det tredje fallet bokades mötet 

per telefon. Intervjuerna genomfördes i de lokaler och på de tider som passade intervjupersonerna. 

Detta för att de skulle känna sig så bekväma som möjligt med situationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

2. Referensram 
 

eferensramen syftar till att ge en bild av vad moms är och hur denna fungerar. Avsnittet tar upp 

aktuella lagar i ämnet och ger information om hur momsen är reglerad i såväl Sverige som i EU, 

detta för att finna de olikheter och likheter som föreligger. 

 

2.1 Vad är en ideell förening? 
Ordet förening står för en sammanslutning av personer.28 Föreningar kan delas upp i två 

huvudgrupper; ekonomiska och ideella. Ekonomiska föreningar är reglerade i Lag (1987:667) om 

ekonomiska föreningar och här finns definitionen ”en ekonomisk förening har till ändamål att främja 

medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet.” När det gäller ideella 

föreningar finns inga bestämmelser fastställda i lag, men definitionen kan sägas bestämmas 

motsatsvis utifrån lagen om ekonomiska föreningar. Då ett eller båda kriterier för ekonomisk 

förening inte är uppfyllda är föreningen istället ideell. En ideell förening har därmed ett ideellt 

ändamål eller bedriver ideell verksamhet alternativt båda delarna. Ideellt ändamål innebär att syftet 

med föreningen inte främjar medlemmarnas ekonomiska intressen, utan det handlar om exempelvis 

kulturella, religiösa eller idrottsliga föreningar. Exempel på föreningar som främjar sina medlemmars 

ekonomiska intressen men som är ideella eftersom de inte bedriver ekonomisk verksamhet, är 

fackföreningar, arbetsgivarföreningar och branschföreningar. En ideell förenings inkomster utgörs 

främst av medlemsavgifter, gåvor och bidrag.29 

För att en ideell förening ska bli en juridisk person krävs att denna valt styrelse samt antagit stadgar 

av viss karaktär. Stadgarna bör innehålla bl.a. föreningens namn, sätesort, ändamål, regler för 

medlemskap och uteslutande, regler för rösträtt och beslutsfattande samt bestämmelser om 

styrelsen. I praktiken blir en ideell förening en juridisk person redan vid bildandet av föreningen. Som 

juridisk person kan föreningen äga tillgångar, ha skulder, ingå avtal och stå inför domstol. En ideell 

förening behöver ej registreras i motsats till ekonomiska föreningar.30 

2.1.1 Allmännyttiga ideella föreningar 

Vissa ideella föreningarna i Sverige klassas som allmännyttiga. För att ses som allmännyttig måste 

föreningen uppfylla fyra krav som finns i inkomstskattelagen, nämligen ändamålskravet, 

verksamhetskravet, fullföljdskravet och öppenhetskravet.31 När dessa fyra kriterier är uppfyllda 

räknas den ideella föreningen som allmännyttig enligt praxis, men just ordet allmännyttig finns inte 

specificerad i lagtexten. Föreningen får dessutom inte verka för sina medlemmars ekonomiska 

intresse.32 

Ändamålskravet 

Ändamålskravet innebär att föreningens huvudsakliga syfte ska vara att stödja allmännyttiga 
ändamål. Dessa ändamål kan vara att 

                                                                 
28

 www.ne.se 2010-04-19 
29

 SKV 324 utgåva 17   
30

 www.skatteverket.se 2010-04-20 
31

 Inkomstskattelagen (1999:1229) 7 kap. 7-13§§ 
32

 SKV 324 utgåva 17 
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 främja vård och uppfostran av barn, 

 lämna bidrag för undervisning eller utbildning, 

 bedriva hjälpverksamhet bland behövande, 

 främja vetenskaplig forskning, 
 främja nordiskt samarbete, 

 stärka Sveriges försvar under samverkan med militär eller annan myndighet, 

eller att främja andra religiösa, välgörande, sociala, politiska, idrottsliga, konstnärliga eller liknande 
kulturella ändamål. Exempel på föreningar med allmännyttiga ändamål är föreningar för 
ungdomsverksamhet, studieförbund, konst, litteratur, musik, idrott, friluftsliv, nykterhetsföreningar 
och trossamfund. Det handlar om ändamål som i stor utsträckning allmänt ses som värda att stödjas, 
och till allmännyttiga ändamål hör därmed inte de av mer specifik karaktär såsom intresseföreningar 

och sällskapsföreningar. 

Verksamhetskravet 

Med verksamhetskravet menas att det inte räcker för en förening att ha ett allmännyttigt ändamål i 
sina stadgar, utan verksamheten som faktiskt bedrivs ska tillgodose detta ändamål. Ändamålet ska 
uteslutande eller så gott som uteslutande, vilket innebär till 90-95 procent, tillgodoses för att 

föreningen ska klassas som allmännyttig. 

Öppenhetskravet 

Lagen säger att en förening inte får vägra någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl 

för det med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller föreningens syfte . 

En person som delar föreningens målsättning och följer dess stadgar ska alltså ha ett fritt val att bli 

medlem. Särskilda skäl för undantag kan t.ex. handla om geografiska begränsningar, eller en 

minimiålder pga. verksamhetens karaktär. 

Fullföljdskravet 

Fullföljdskravet handlar om att föreningen ska fullfölja sitt ändamål, vilket innebär att verksamheten 

som bedrivs skäligen ska motsvara avkastningen av föreningens tillgångar. Här avses en tidsperiod på 

flera år, vanligen cirka fem år. Detta hör ihop med att föreningen inte ska verka för sina medlemmars 

ekonomiska intresse, utan pengarna som tjänas ska användas i den allmännyttiga verksamheten. Att 

inkomsterna skäligen ska motsvara avkastningen innebär enligt praxis att minst 80 procent av 

inkomsterna måste användas till den allmännyttiga verksamheten. 

2.2 Vad är mervärdesskatt? 
Mervärdesskatt (moms) är en skatt som enligt mervärdesskattelagen betalas till staten vid 

omsättning av varor och tjänster som sker inom landet av momspliktig- och yrkesmässig 

verksamhet.33  Momsen tas bara ut på det mervärde som tillförs en vara eller en tjänst och den tas 

därmed ut i varje led i produktions- och distributionskedjan. Normalt är momsen i Sverige 25 procent 

av beskattningsunderlaget, men vissa varor har en lägre skattesats på tolv procent (t.ex. livsmedel) 

eller sex procent (t.ex. böcker och tidningar). Momsen är en statlig skatt och står för cirka en 

tredjedel av Sveriges statsinkomster.34 

Momsen är en indirekt skatt som innebär att den skattskyldige (som säljer en vara eller en tjänst) och 

skattbäraren (som köper en vara eller en tjänst) inte är samma person, vilket inte är normalfallet 

                                                                 
33

 Mervärdesskattelagen (1994:200) 
34

 www.ne.se 2010-04-19 
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med skatter i allmänhet. Utgående moms är den moms som ska redovisas till staten vid omsättning, 

alltså när någon säljer en vara och får intäkter. Ingående moms är den moms som uppkommer vid 

förvärv, alltså när någon köper in en vara eller tjänst. Den som är skattskyldig betalar in skatten till 

staten men lägger över kostnaden på konsumenterna genom att på priset lägga till momsen. Denna 

är alltså inte en kostnad för den skattskyldige. Prishöjningen är proportionell mot priset på varorna 

oberoende av hur många transaktioner som skett innan skatten betalas av slutkonsumenten. Den 

som bedriver verksamhet som medför skattskyldighet har rätt att, från den utgående momsen, dra 

av den ingående momsen som hänför sig till förvärv i verksamheten.35 Bara den ingående moms som 

hänför sig till den momspliktiga verksamheten får dras av. Att avdrag får göras på detta sätt betyder 

att momsen inte blir någon kostnad för den skattskyldiga, utan endast för slutkonsumenten, samt att 

den skatt som staten slutligen får in endast är skatt på mervärdet som tillförts varan eller tjänsten.36 

Detta är målet med mervärdesskatten, att det endast ska vara en skatt på det mervärde som tillförs 

en vara eller en tjänst. 

Momsen infördes i Sverige 1 januari 1969 och finns i alla EU:s medlemsstater. Genom flera olika 

direktiv har mervärdesskatten harmoniserats, men skattesatserna varierar från land till land.37 

EU finansieras till största del av att medlemsländerna betalar en medlemsavgift varje år. Denna 

medlemsavgift grundar sig på tre olika inkomstkällor i medlemsländerna. Den första delen grundar 

sig på landets BNI (bruttonationalinkomst) och avgiften uppgick i Sverige 2008 till 0,63 procent. Alla 

länder betalar en lika stor andel av sina inkomster till EU, oberoende av storleken på landet och dess 

befolkning. Nästa inkomstkälla som ligger till grund för medlemsavgiften grundar sig på den 

nationella mervärdesskatten, 2008 låg den på 0,3 procent i Sverige. Den sista delen av 

medlemsavgiften grundar sig på tullar och andra liknande avgifter.38 Sverige betalar sammanlagt 

cirka 25-30 miljarder per år i medlemsavgift till EU.39 

För att förstå lagar och bestämmelser om mervärdesskatt förtydligas här två begrepp. Ordet 

skattskyldig används för den verksamhet/det företag/den juridiska person som ska betala moms till 

staten. Momspliktig/skattepliktig är den försäljning eller den omsättning av varor eller tjänster som 

är belagd med moms. För dessa varor och tjänster använder vi uttrycket momspliktig. 

2.3 Svensk rätt 

2.3.1 Momslagen och inkomstskattelagen 

2.3.1.1 Momspliktig verksamhet 

Enligt mervärdesskattelagen ska moms betalas till staten vid ”omsättning av varor och tjänster inom 

landet som är momspliktiga och görs i en yrkesmässig verksamhet”.40 För att omfattas av 

skattskyldighet krävs alltså att varorna eller tjänsterna som omsätts är belagda med moms och att 

verksamheten bedrivs yrkesmässigt. 

                                                                 
35

 Mervärdesskattelagen (1994:200), kap. 8 1§ 
36

 Melz s.58 
37

 www.ne.se 2010-04-19 
38

 www.ekonomifakta.se 2010-05-03 
39

 www.eu-upplysningen.se 2010-05-03 
40

 Mervärdesskattelag (1994:200), 1 kap. 1§ 
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Yrkesmässig verksamhet 

Enligt mervärdesskattelagen är en verksamhet yrkesmässig om den utgör näringsverksamhet i 

enlighet med inkomstskattelagen.41 För att utgöra näringsverksamhet krävs det, enligt 

inkomstskattelagen, att verksamheten bedrivs yrkesmässigt och självständigt.42 För att en 

verksamhet ska anses vara yrkesmässig krävs det att den uppfyller tre rörelsekriterier; att 

verksamheten bedrivs varaktigt, självständigt och har ett vinstsyfte.43 

Vinstsyfte 

Rörelsekriteriet vinstsyfte är det kriteriet som har störst betydelse vid avgörandet av vilka ideella 

föreningar som är allmännyttiga. Att det krävs ett vinstsyfte för att en förvärvsverksamhet ska klassas 

som yrkesmässig gör att allmännyttiga ideella föreningar kan undantas från skattskyldighet. Även 

föreningars sidoverksamheter har visat sig kunna undantas i vissa fall. Dock har Regeringsrätten haft 

ett rättsfall uppe där det visat sig att just kravet om vinstsyfte har urvattnats på senare år. I rättsfallet 

kan man läsa att även om en del i verksamheten anses uppfylla rörelsekriterierna kan denna del ha 

en naturlig anknytning till föreningens huvudsakliga verksamhet och ha en karaktär av service till 

medlemmarna. Detta kan alltså innebära att vinstsyftet kan vara uppfyllt i en viss del av 

verksamheten men att föreningen som helhet ändå blir undantagen skattskyldighet. Enligt tidigare 

praxis har det också visat sig att en verksamhet utan vinstsyfte kan bli betraktad som en 

näringsverksamhet, förutsatt att den inte är alltför begränsad.44 Detta rättsfall och praxis visar alltså 

att just kravet om vinstsyfte har fått en minskande betydelse när det gäller att bestämma om en 

verksamhet är att klassas som yrkesmässig eller inte. 

2.3.1.2 Momspliktig omsättning 

Som tidigare nämnts ska mervärdesskatt betalas till staten på all momspliktig omsättning som sker 

inom landet och i en yrkesmässig verksamhet. Med omsättning av vara menas en vara som överlåts 

mot ersättning eller att en vara tas i anspråk genom uttag. Med omsättning av tjänst menas att en 

tjänst utförs mot ersättning eller att en tjänst tas i anspråk genom uttag enligt mervärdesskattelagen. 

Uttag definieras som att den skattskyldige, ur sin egen verksamhet, tar ut en vara eller tillhandahåller 

en tjänst för annat ändamål än den egna verksamheten, för personligt bruk. Uttag kan även vara om 

en anställd eller någon annan använder en vara eller utnyttjar en tjänst för personligt bruk samt om 

en vara överlåts till någon utan ersättning, om det inte är en gåva av mindre värde.45  Med vara 

menas materiella ting och med tjänst menas allt annat som kan tillhandahållas i en yrkesmässig 

verksamhet.46 

Enligt mervärdesskattelagen tas skatt ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om inte annat 

anges som undantag i lagen. Sverige har som undantag angett tolv procent och sex procent på vissa 

varor. De varor som är belagda med tolv procents moms är bl.a. livsmedel, rumsuthyrning i 

hotellrörelse, upplåtelse av campingplats och omsättning av vissa konstverk. Moms tas ut med sex 

procent på bl.a. böcker, tidningar, kartor och tillträde till konserter. 47  

                                                                 
41

 Mervärdesskattelag (1994:200), 4 kap. 1§ och Inkomstskattelagen (1999:1229) 13 kap. 1§ 
42

 Inkomstskattelagen (1999:1229), 13 kap. 1§ 
43

 SKV 324 utgåva 17 
44

 RÅ 1998 ref. 10 
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 Mervärdesskattelagen (1994:200), 2 kap. 1-5§§ 
46

 Mervärdesskattelagen (1994:200), 1 kap. 6-7§§ 
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 Mervärdesskattelagen (1994:200), 7 kap. 1§ 
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2.3.1.3 Undantag från momsplikt 

I mervärdesskattelagen finns flera undantag från momsplikten angivna. Ett undantag be rör 

fastighetsområdet och omfattar omsättning av fastigheter och upplåtelse av arrende, hyresrätter, 

bostadsrätter och andra rättigheter till fastigheter. Dock omfattar undantaget inte korttidsupplåtelse 

av lokaler och anläggningar för idrottsutövning. Från momsplikt undantas även omsättning av 

tjänster där någon ges tillträde till idrottsliga evenemang eller ges tillfälle att utöva idrottslig 

verksamhet. Även tjänster som har omedelbart samband med utövandet av den idrottsliga 

verksamheten undantas. Detta gäller dock endast om tjänsterna omsätts av stat, kommun eller en 

förening som inte anses bedriva yrkesmässig verksamhet. Det finns även undantag för bl.a. 

utbildning, bank- och finansieringstjänster samt inom kulturområdet.48 

Ett av momslagens undantag föreskriver att verksamhet som bedrivs av allmännyttiga ideella 

föreningar inte ska klassas som yrkesmässig verksamhet.49 Detta gäller alltså de föreningar som 

uppfyller de fyra kraven i inkomstskattelagen.50 Är dessa krav uppfyllda räknas den ideella föreningen 

som allmännyttig och är därmed ej skattskyldig. Detta betyder att Sverige har valt att genom 

bestämmelser i både inkomstskattelagen och mervärdesskattelagen undanta allmännyttiga ideella 

föreningar från skattskyldighet. 

2.3.1.4 Frivillig skattskyldighet för vissa fastighetsupplåtelser 

Uthyrning av lokaler är alltså ett av de undantag som finns när det gäller momsplikt. Undantaget 

innebär att en fastighetsägare inte lägger någon moms på hyran vid uthyrning, och denne får heller 

inte dra av någon moms vid diverse kostnader som hör till fastigheten. Dock finns något som kallas 

frivillig skattskyldighet, vilket behandlas i Mervärdesskattelag (1994:200) kap. 9. Önskar en 

fastighetsägare vara skattskyldig för sin fastighetsuthyrning kan en ansökan om detta göras hos 

Skatteverket, och ett bifallande beslut innebär att denne kan lägga moms på hyran samt göra avdrag 

för den ingående momsen på kostnader tillhörande fastigheten. Frivillig skattskyldighet är därmed 

fördelaktigt för en fastighetsägare om kostnaderna tillhörande fastigheten är höga. 

De personer som kan bli frivilligt skattskyldiga för uthyrning av fastighet är fastighetsägare, 

bostadsrättshavare och förstahands- eller andrahandshyresgäster. Ett krav är också att man är 

momsregistrarad. Uthyrningen kan avse hel byggnad, del av byggnad, anläggning och annat som 

utgör fastighet enligt mervärdesskattelagen. Med byggnad avses även byggnad på ofri grund.51 

En annan förutsättning för att bli frivilligt skattskyldig är att hyresgästen är skattskyldig och att denne 

stadigvarande använder den hyrda lokalen. Uthyrningen ska vara på heltid och avtalet ska gälla för 

minst ett år. Upplåtaren måste uppvisa ett intyg på att upplåtelsen sker till någon som har rätt till 

återbetalning av ingående skatt. Detta intyg utfärdas av Utrikesdepartementet.52 

Frivillig skattskyldighet kan beviljas för såväl uthyrare i första, andra som tredje hand, så länge nyss 

nämnda krav är uppfyllda. En uthyrare kan bli frivilligt skattskyldig även om så inte är fallet för 

uthyraren/uthyrarna tidigare i ledet. Dock kan andrahandsuthyraren bli frivilligt skattskyldig endast 
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 Mervärdesskattelagen (1994:200), kap. 3 
49

 Inkomstskattelagen (1999:1229), 7 kap. 7§ 
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 Mervärdesskattelag (1994:200) 4 kap. 8§ 
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om andrahandshyresgästen är det, och förstahandsuthyraren kan bli frivilligt skattskyldig endast om 

andrahandsuthyraren är det.53 

Då uthyraren är frivilligt skattskyldig innebär det att hyresgästen får göra avdrag för den ingående 

momsen på hyran. Vid en situation där hyresgästen använder lokalen i en blandad verksamhet, dvs. 

viss del momspliktig verksamhet och viss del icke momspliktig verksamhet, är hyresgästens 

avdragsrätt begränsad. Dock kan uthyraren i denna situation vara skattskyldig för uthyrningen i sin 

helhet.54 

Den tidigaste tidpunkten som frivillig skattskyldighet kan inträda är den dag då ansökan kommer in 

till Skatteverket. Sökanden kan dock ha angett annan tidpunkt. Inträdet kan aldrig ske före den dag 

då hyresgästen enligt avtal tillträder fastigheten.55 

2.3.2 Bokföringsskyldighet 

Sveriges bestämmelser om bokföringsskyldighet för fysiska och juridiska personer finns i 

Bokföringslag (1999:1078). Huvudregeln är att juridiska personer är bokföringsskyldiga, men för vissa 

är denna skyldighet något begränsad. När det gäller ideella föreningar gäller bokföringsskyldigheten 

endast om de bedriver näringsverksamhet, om de är moderföretag i en koncern eller om värdet av 

deras tillgångar överstiger en och en halv miljon kronor. Värdet som här ska användas är vad varje 

tillgång kan anses inbringa vid en försäljning under normala förhållanden. Vad avser 

bokföringsskyldighet på grund av näringsverksamhet så räcker det med att någon del av 

verksamheten innefattar näringsverksamhet för att hela föreningen ska bli bokföringsskyldig. Detta 

gäller även om denna del är mycket liten i relation till resterande verksamhet i föreningen.56 

Bokföringsskyldigheten inträder i aktuella fall då föreningen bildas, om tillgångarna vid denna 

tidpunkt överstiger gränsen, eller från och med det kalenderår vid vars ingång värdet av tillgångarna 

överstiger gränsen.57 

Bokföringsskyldigheten innebär att ett företag (med företag menas här en fysisk eller juridisk person 

som är bokföringsskyldig) löpande ska bokföra sina affärshändelser. Detta ska göras både i 

registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). För varje 

affärshändelse ska det finnas en verifikation som visar när denna har sammanställts, när 

affärshändelsen inträffat, vad denna avser, vilket belopp det gäller och vilken motpart den berör. 

Verifikationen ska även innehålla ett nummer eller liknande för att kunna visa ett samband med den 

aktuella affärshändelsen. För exempelvis en ideell förening ska till nettoomsättningen räknas bidrag, 

gåvor, medlemsavgifter och andra liknande intäkter.58 

Lagen innehåller dessutom bestämmelser för hur den löpande bokföringen ska avslutas. För 

aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag i vilka en eller flera juridiska personer är delägare, 

stiftelser som är bokföringsskyldiga samt företag som uppfyller minst två av kraven om minst 50 

anställda, mer än 25 miljoner kronor i balansomslutning och mer än 50 miljoner kronor i 

nettoomsättning, gäller att bokföringen varje år ska avslutas med en årsredovisning. Övriga företag 
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kan istället välja att avsluta räkenskapsårets bokföring med ett årsbokslut. I samband med avslutet 

ska posterna som är nödvändiga för att bestämma räkenskapsårets intäkter och kostnader och den 

finansiella ställningen på balansdagen bokföras, dvs. så kallade bokslutstransaktioner.59 

Bokföringsskyldigheten ska utföras på ett sätt som är förenligt med god redovisningssed.60 

2.4 EU-rätt 

2.4.1 Fördrag 

Europeiska Unionens primärrätt, dvs. det som står högst i den europeiska rättsordningen, består av 

ett antal fördrag. Viktigast är de två grundfördragen, EU-fördraget och EUF-fördraget, som utgör 

grunden för hela EU:s samarbete. Fördragen bestämmer genom både formella och materiella regler, 

vilka principer som gäller för samarbetet, vad EU får fatta beslut om, hur de olika institutionerna ska 

fungera, hur rättigheterna är uppdelade mellan EU och medlemsstaterna och hur lagstiftningen ska 

gå till. 

EU-fördraget (fördraget om Europeiska Unionen) är den nuvarande formen av det ursprungliga 

Maastrichtfördraget. Här finns generella bestämmelser om EU:s funktion, och innehållet är uppdelat 

i allmänna bestämmelser, bestämmelser om demokratiska principer, institutionella bestämmelser, 

bestämmelser om fördjupade samarbeten, bestämmelser om unionens yttre åtgärder och särskilda 

bestämmelser om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken samt slutbestämmelser.61 I 

EUF-fördraget (som i sin ursprungliga form kallades Romfördraget) finns de mer detaljerade 

bestämmelserna om EU:s funktion.62 

2.4.2 Principer 

När det kommer till hantering av mervärdesskatt inom EU finns ett antal principer som måste 

beaktas. Principerna måste EU och varje medlemsland ta hänsyn till för att harmonisering ska 

uppnås. Två av de principer som här är av betydelse och som finns omnämnda i EU-fördraget är 

legalitetsprincipen och lojalitetsprincipen. Legalitetsprincipen innebär att unionen endast ska handla 

inom ramen för de befogenheter som medlemsstaterna har tilldelat denna i fördragen för att nå de 

mål som fastställts där. Befogenheterna som inte tilldelats unionen ligger hos medlemsstaterna.63 

Med lojalitetsprincipen menas att medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder som krävs för att 

säkerställa fullgörande av de förpliktelser som följer av fördragen eller av bestämmelser från 

unionens institutioner. Principen menar att unionen och medlemsstaterna lojalt ska samarbeta och 

respektera varandra när fördragens uppgifter fullgörs. Medlemsstaterna ska avstå från de åtgärder 

som kan äventyra fullgörandet av unionens mål.64 

Två ytterligare principer som finns omnämnda i momsdirektivet är principen om skatteneutralitet 

och principen om konkurrensneutralitet. Att EU strävar efter skatteneutralitet framgår i ingressen till 

momsdirektivet där det går att utläsa att ”en sådan nedsättning av skattesatsen emellertid inte är 
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riskfri för en väl fungerande inre marknad och för skatteneutraliteten”.65 I ingressen framgår det 

också att ”ett mervärdesskattesystem blir enklast och mest neutralt när skatten tas ut på ett så 

allmänt sätt som möjligt”.66 Med konkurrensneutralitet menas att faktorer som kan snedvrida 

konkurrensen ska undanröjas, såväl på nationell nivå som på gemenskapsnivå.67 Liknande varor och 

tjänster ska därmed belastas med lika stort skatteuttag.68 

2.4.3 Rättsakter 

Rättsakter är det gemensamma namnet för de regler och bestämmelser som kommer från EU:s 

institutioner. Exempel på rättsakter är det som kallas förordningar och direktiv. En förordning som 

antagits är direkt gällande för samtliga medlemsstater, dvs. den har samma giltighet som ländernas 

nationella rätt. Det som anges i förordningen gäller på samma sätt i alla medlemsstater och dessa får 

heller inte göra något som går emot det som förordningen föreskriver. Ett direktiv däremot är inte 

direkt gällande för medlemsstaterna utan måste implementeras i den nationella rätten. Direktivet 

anger vilka mål som ska uppnås, men hur dessa uppnås avgörs av medlemsländerna själva. Det är 

alltså inte klart vad som lagstiftas, utan detta görs på olika sätt i de olika länderna. Varje direktiv 

anger när det senast ska vara implementerat i nationell rätt.69 

2.4.4 Momsdirektivet 

Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006, om ett gemensamt system för 

mervärdesskatt trädde i kraft 1 januari 200770 och skulle implementeras i medlemsländernas 

nationella lagar senast 1 januari 2008.71 I och med detta upphörde de föregående direktiven om ett 

gemensamt system för mervärdesskatt att gälla eftersom de är inarbetade i det nya 

momsdirektivet.72 

Inom EU finns ett mål om att skapa en inre marknad. För att detta mål ska förverkligas måste 

medlemsstaterna implementera direktivet i den nationella lagen så att momsen inte på något vis 

snedvrider konkurrensvillkoren eller hindrar den fria rörligheten av varor och tjänster. 

Momsdirektivet ska leda till att medlemsländerna tillsammans på bästa sätt ska undanröja faktorer 

på marknaden som kan snedvrida konkurrensvillkoren på både nationell nivå och på 

gemenskapsnivå.73 

För att en vara eller en tjänst ska kunna belastas med mervärdesskatt krävs det att transaktionen 

omfattas av direktivets tillämpningsområde. Enligt direktivet framkommer det att mervärdesskatt 

ska tas ut på leverans av varor mot ersättning som görs inom en medlemsstats territorium av en 

beskattningsbar person.74 För att mervärdesskatten ska kunna utkrävas krävs det att villkoren är 

uppfyllda och transaktionen kallas då för en beskattningsgrundande händelse.75 
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I momsdirektivet hänvisas även medlemsländerna till att liknande varor och tjänster ska belastas 

med liknande skattesats inom varje land för att bevara konkurrensneutraliteten så långt som 

möjligt.76 Momsen ska vara exakt proportionell mot priset på varorna och tjänsterna oavsett antal 

transaktioner.77 För att detta ska vara möjligt måste begreppen i direktivet så långt som möjligt vara 

lika i medlemsländerna, och beskattningsunderlaget ska harmoniseras så att mervärdesskatten på 

beskattningsbara transaktioner blir jämförbara.78 

För att förhindra för stora skillnader i skattesatser i de olika länderna har en lägsta normalskattesats 

bestämts till 15 procent.79 Denna normalskattesats gäller från 1 januari 2006 till 31 december 2010 

då europeiska unionens råd ska besluta om nivån på normalskattesatsen ytterligare en gång.80 Varje 

medlemsland får använda en eller två reducerade skattesatser på vissa specificerade kategorier av 

varor eller tjänster som EU har bestämt, dessa finns presenterade i bilaga tre till momsdirektivet.81 

De reducerade skattesatserna får inte var lägre än fem procent.82 För att mervärdesskatten ska vara 

neutral ska alla medlemsländer medge avdrag för ingående moms från den utgående momsen.83 

Avdrag medges bara på den del av verksamheten som är momspliktig om det är så att inte hela 

rörelsen är momspliktig. Rättigheter har då medgivits att dela upp rörelsen genom att bestämma en 

viss andel för varje verksamhetsgren eller genom att titta på årsredovisningen och rätta andelarna 

efter hur stor del av verksamheten som utgörs av momspliktig respektive icke momspliktig 

verksamhet. Avdraget rättas sedan efter andelar och delas upp proportionellt efter dessa.84  

Avdragsregler ska vara så lika som möjligt i alla medlemsländer. 85 

2.4.4.1 Beskattningsbar person 

Begreppet beskattningsbar person är väldigt viktigt i direktivet då det bestämmer vilka som ska vara 

skattskyldiga. En beskattningsbar person är någon som i en självständig ekonomisk verksamhet, 

oavsett på vilken plats, omsätter varor eller tjänster som är momspliktiga, oberoende av syftet eller 

resultatet.86 Avgörande för vem som är en beskattningsbar person blir verksamhetens karaktär och 

inte syftet med verksamheten. Detta begrepp ska utformas så att skattebasen, i varje medlemsland, 

ska vara så neutral som möjligt och så att beteckningen även omfattar personer som vid enstaka 

tillfällen utför vissa transaktioner.87 Syftet med att definitionen är så bred är att alla momspliktiga 

transaktioner ska kunna omfattas. Det finns vissa undantag från vad som ska räknas som en 

beskattningsbar person, dessa är bl.a. stater och kommuner som utför transaktioner eller bedriver 

verksamhet i sin egenskap av offentlig myndighet.88 
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2.4.4.2 Ekonomisk verksamhet 

Varje verksamhet som bedrivs av en producent, handlare eller tjänsteleverantör samt verksamheter 

som utnyttjar materiella eller immateriella tillgångar med syfte att vinna intäkter, ska betraktas som 

ekonomisk verksamhet.89 Med utnyttjande av tillgångar menas egendom som genererar inkomster. 

Den som bedriver ekonomisk verksamhet måste göra det självständigt och genom detta utesluts 

anställda och andra personer som på något vis är bundna till en arbetsgivare, från beskattning.90 

Just om en verksamhet är att anse som ekonomisk verksamhet har EU-domstolen tagit ställning till 

flera gånger, och praxis inom området är väl utarbetat. EU-domstolen dömer, inom detta område, 

inte i enskilda fall utan fungerar som hjälp till de nationella domstolarna som får råd i vad som typiskt 

sett kan utgöra hur en ekonomisk verksamhet ser ut. En ekonomisk verksamhet behöver inte 

uppfylla något vinstsyfte eller resultat utan det är, som tidigare nämnt, verksamhetens karaktär som 

ska vara ledande och inte syftet. Karaktären bestäms i första hand efter om verksamheten bedrivs 

varaktigt och självständigt.91 

När en ekonomisk verksamhet blir en beskattningsbar person ska denna registreras. Samma sak 

gäller om verksamheten förändras eller upphör.92 När registrering av en ny beskattningsbar person 

sker är varje medlemsstat skyldig att på något sätt ge denna ett registreringsnummer för att kunna 

identifiera denna när moms betalas in.93 

2.4.4.3 Beskattningsbara transaktioner 

De beskattningsbara transaktioner som finns i direktivet är de transaktioner som får beläggas med 

moms. En beskattningsbar transaktion är leverens av varor och med detta menas överföring av 

rätten att som ägare förfoga över tillgångar som är materiella.94 Med leverens av varor likställs uttag 

ur rörelse av en beskattningsbar person, om uttaget görs för eget eller personalens privata bruk. 

Görs uttaget i syfte att ge bort varan som en gåva och det handlar om en mindre summa är 

transaktionen inte momsbelagd enligt direktivet95 

2.4.4.4 Tillhandahållande av tjänster 

Alla transaktioner som inte utgör leverans av varor räknas som tillhandahållande av tjänst och även 

dessa ska anses vara momspliktiga.96 Det kan t.ex. handla om transaktioner där immateriella 

tillgångar överlåts, även om det inte har upprättats ett dokument angående äganderätten.97 Om en 

beskattningsbar person använder en vara som ingår i rörelsen för eget eller personalens privata bruk 

ska detta liknas med tillhandahållande av tjänster.98 

2.4.4.5 Undantag 

För att få en så enhetlig skattebas som möjligt har EU i sitt momsdirektiv infört flera undantag. Dessa 

undantag är väldigt strikta och medlemsländerna får själva inte välja att undanta verksamheter, varor 
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eller tjänster som inte står med i direktivet. Undantagen måste med andra ord tolkas restriktivt för 

att de inte ska bli allt för många. Det finns i direktivet ett antal undantag för vissa transaktioner av 

hänsyn till allmänintresset. Några av undantagen är sjukvård, undervisning, fostran av barn och 

ungdomar och tillhandahållande av kulturella tjänster samt leveranser som har en nära anknytning 

till den kulturella tjänsten.99 

Ett annat viktigt undantag är det som avser tillhandahållande av tjänster med nära anknytning till 

idrottslig eller fysisk träning, om verksamheten i fråga inte har något vinstsyfte och riktar sig till 

personer som ägnar sig åt just idrott eller fysisk träning.100 Medlemsavgifter som medlemmar betalar 

till föreningen har ett nära samband med detta undantag, även om dessa inte per definition är att 

anse som betalning för tjänster. EU-domstolen har i ett mål om en golfklubb kommit fram till att 

medlemsavgifter från medlemmar anses utgöra ersättning för tillhandahållande av tjänster i 

idrottsföreningar och är därmed undantagna från momsplikt.101 I direktivets femte bilaga framgår det 

också att medlemsländerna får undanta inträdesavgifter till sportevenemang från momsplikten.102 

Föreningar som inte har något vinstsyfte och som förvaltas till största del på frivillig basis får även 

undanta transaktioner i samband med penninginsamlingsevenemang om de anordnas endast till 

förmån för organisationen. Varje medlemsstat får själv införa de restriktioner som de anser lämpliga 

vad gäller antalet penninginsamlingsevenemang eller de intäktsbelopp som kan undantas.103 Även 

försäljning av lotter undantas i en egen artikel i direktivet.104 

För samtliga nämnda undantag gäller att de endast får göras i enlighet med direktivet om 

organisationen i fråga inte har som mål att systematiskt sträva efter vinst.105 Dessutom ska 

verksamheten till största del ledas på frivillig basis av personer som inte har ett intresse  av resultatet 

i rörelsen. Undantagandet av verksamhetens transaktioner får inte heller på något vis snedvrida 

konkurrensen och därmed leda till att de företag som måste betala mervärdesskatt blir skadade.106  

Ett annat undantag från momsplikt är utarrendering och uthyrning av fast egendom, alltså 

hyresmomsen. Om en fastighet eller liknande hyrs ut ska uthyraren inte bli momsbelagd för detta.107 

Men medlemsstaterna ges även en möjlighet att ge beskattningsbara personer rätt till valfrihet av 

momsplikt på bl.a. utarrendering och uthyrning av fast egendom. Länderna får själva fastställa 

villkoren för hur valfriheten ska se ut och hur den rent praktiskt ska fungera. Medlemsstaterna får 

även inskränka räckvidden av denna rätt om de så önskar.108 

I direktivet ges små företag en möjlighet att undantas från skattskyldighet.109 Alla medlemmar som 

anslutit sig till EU har fått en högsta beloppsgräns som gäller företags omsättning. Kommer företagen 

under denna beloppsgräns blir inte omsättningen momspliktig. För Sveriges del sattes denna gräns 
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till 10 000 ECU när Sverige anslöt sig till EU. ECU står för European Currency Unit och var den 

valutaenhet som föregick euron. Beloppet i nationell valuta räknas om enligt den omräkningskurs 

som gällde på dagen för inträdet.110 Dagen för Sveriges inträde i gemenskapen var 1 januari 1995. 

Valutakursen på börsdagen närmast 1 januari 1995 är den kurs som förelåg 30 december 1994, 

denna var då 9,15 kronor.111 Beloppsgränsen för små företag i Sverige blir då 91 500 kronor. Detta 

belopp får medlemsländerna avrunda uppåt eller nedåt med högst 10 procent.112 Sverige har valt att 

avrundad den till 90 000 kronor. Sverige använder inte denna gräns, utan har valt att al la företag ska 

betala moms om de inte på något sätt är undantagna i momslagen. 

2.5 Förhållandet mellan nationell rätt och EU-rätt 

2.5.1 EU-rättens företräde 

Ser man till förhållandet mellan EU-rätten och nationell rätt så har EU-rätten företräde. Denna 

ordning bestäms i grundfördragen och har alltså accepterats av medlemsländerna. Detta innebär att 

om den nationella rätten i ett land strider mot EU-rätten så är det den sistnämnda som ska tillämpas i 

landet. Det som regleras i EU-rätten får behandlas och dömas av EU-domstolen.113 EU-rättens 

företräde har av EU-domstolen fastställts då konflikter mellan länders nationella lagstiftning och EU-

rätten uppstått.114 

2.5.2 Skadestånd 

När ett medlemsland bryter mot EU-rätten kan landet bli skyldigt att betala skadestånd till de 

privatpersoner eller företag som blir lidande. Detta för att medlemsstaterna är skyldiga att skydda de 

rättigheter som privatpersoner och företag har. Det kan vara t.ex. när ett land inte implementerar ett 

direktiv i den nationella lagen i tid eller inte följer de regler och rättigheter som framgår av EU-

fördraget som skadestånd kan uppkomma.115 För att det ska bli tal om skadestånd ska det finnas ett 

direkt orsakssamband mellan det fel som landet har gjort och den skada som har uppstått för 

personen eller företaget samt att det är ett särskilt och allvarligt brott mot EU-rätten. För att begära 

skadestånd måste dessa vända sig till Tingsrätten eller Justitiekanslern. Detta måste göras inom fem 

år från det att händelsen uppkom.116 

EU-kommissionen kan också kräva Sverige på skadestånd om de anser att Sverige på något vis bryter 

mot EU-rätten. De kan då inleda ett överträdelseärende mot Sverige. Händer ingenting efter detta 

ärende så kan kommissionen stämma Sverige i EU-domstolen.117  
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3. Empiri 
 

mpirin utgörs av sammanfattningar av de tre intervjuerna som genomförts. Avsnittet syftar till att 

beskriva de föreningar som undersökts samt återge de intervjuades hypoteser om hur 

föreningarna skulle reagera på en eventuell skattskyldighet. 

 

3.1 Om intervjuerna 
Under två dagar i april genomfördes intervjuer med tre stycken föreningar. 28 april intervjuades 

personer från Linköpings Fältrittklubb och Vreta Klosters Golfklubb, och 29 april intervjuades en 

representant från Linköpings Tennisklubb. För de fullständiga intervjuerna hänvisas till uppsatsens 

bilagor. 

Intervjuerna lades upp i fyra olika delar. Först ställdes frågor om föreningen i allmänhet, följt av 

frågor om föreningens nuvarande finansiering och bokföring. Därefter berättade vi om de 

förändringar som en eventuell skattskyldighet skulle kunna innebära, för att avslutningsvis be de 

intervjuade spekulera i hur deras förening skulle agera om förändringar skulle ske. 

3.2 Linköpings Tennisklubb 
Personen som intervjuats är Peter Lannesand, ordförande i Linköpings Tennisklubb sedan fyra år 

tillbaka. Peter har även själv spelat tennis i klubben, både som junior och i a-laget på 70- och lite in 

på 80-talet. Fram till för ett halvår sedan satt han även som ordförande i Racketcenter AB, som är ett 

bolag ägt av föreningen. 

3.2.1 Presentation av föreningen 

Linköpings Tennisklubb är en förening som funnits i 96 år. Föreningens verksamhet är idag tätt 

sammanknuten med Racketcenter AB, ett bolag som föreningen startade år 2006. Anledningen till 

detta var att hallen där verksamheten hålls skulle byggas om. Här var det just momsfrågan som var 

orsaken, då det ansågs för dyrt för en icke skattskyldig förening att bygga, då denne inte skulle få dra 

av den ingående momsen på bygget. De valde därför istället att starta ett aktiebolag. Från början 

ägdes Racketcenter AB till 50 procent av tennisklubben och till 50 procent av en annan förening. Idag 

ägs det till 100 procent av tennisklubben. Föreningens verksamhet, som även omfattar 

privatlektioner för såväl medlemmar som icke medlemmar, håller till i Racketcenters lokaler. 

Linköpings tennisklubb har själv inte mycket tillgångar, förutom småsaker som bollar, nät och 

liknande. Till största del hör tillgångarna till Racketcenter, det är till exempel härifrån som föreningen 

hyr tennisbanorna. Hyrorna av dessa kostar 100 kronor i timmen, vilket på ett år summerar till cirka 

600 000 kronor. Föreningens medlemmar hjälper till att städa utebanor och liknande åt 

Racketcenter, och föreningen får i gengäld billigare hyra. 

Antalet medlemmar uppgår idag till cirka 500 stycken, varav cirka 370 stycken är i juniorträning. 

Föreningen har två personer anställda på heltid som tränare. År 2009 var omsättningen cirka 2,1 

miljoner kronor. Tennisklubben är en allmännyttig ideell förening och är därmed inte 

momsregistrerad. 

E 
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3.2.2 Finansiering och bokföring 

Finansieringen av verksamheten består av ett antal olika saker. För att vara medlem i klubben betalas 

en medlemsavgift varje år. För en junior är denna 150 kronor, för en senior 300 kronor, för makar 

550 kronor och för en familj 650 kronor. Utöver detta betalar medlemmarna en träningsavgift som 

sätts utifrån hur många timmar de tränar. På ett år ligger denna avgift mellan 3000 och 12 000 för en 

person. 

Förutom detta får föreningen in pengar genom bidrag och gåvor, exempelvis hålls en idrottsgala 

varje år varifrån de brukar få lite pengar. Sponsring av tennisklubben förekommer men endast i liten 

utsträckning. Detta är mer vanligt i Racketcenter. Finansiering sker också genom anordnande av 

tävlingar, då deltagarna får betala en avgift för att vara med. Exempelvis hålls en stor tävling i 

december då det kommer 500-600 spelare från hela Sverige. För att få in ytterligare intäkter säljer 

föreningen klubbkläder samt trisslotter. Även en shop finns till hands för medlemmarna men denna 

ägs av Racketcenter AB. 

Linköpings tennisklubb omfattas inte av bokföringsskyldighet, men bokför ändå som om de vore det. 

Den löpande bokföringen sköts idag av en ideellt arbetande pensionär, som tidigare varit 

ekonomiansvarig på ett företag. Revisionen sköts av en extern revisionsbyrå som också arbetar 

ideellt. Peter uppskattar att arbetet med bokföringen tar cirka tio timmar i månaden. 

3.2.3 Reaktioner på eventuell skattskyldighet 

Ifall Linköpings Tennisklubb eventuellt skulle bl i skattskyldig, tror Peter att samma person kommer 

fortsätta med deras bokföring som gör det idag och för detta tror han inte att någon ytterligare 

utbildning kommer behövas. ”Inte som det är idag”. Däremot befarar han att det kommer bli svårare 

att rekrytera när det blir dags för detta, men att anställa någon är inte ett alternativ, utan det måste 

ske ideellt. 

Inte heller ser han att det skulle bli aktuellt att lägga ner de verksamheter som blir momspliktiga, för 

att undkomma momsfrågan i föreningen.  Att lägga över dessa verksamheter på Racketcenter AB ser 

han inte heller som ett alternativ. ”Då skulle vi gjort det redan idag”, säger Peter Lannesand. Han 

anser det vara viktigt att driva verksamheten utifrån rätt grunder och vill inte laborera med att lägga 

över verksamheter där de inte hör hemma bara för att undkomma skatt. 

Att höja medlemspriserna för att kompensera för ökade kostnader i samband med skattskyldighet 

anser inte Peter vara rätt utväg. ”Vi kommer säkert få in samma pengar men vi kommer tappa dem vi 

vill ha, i breddverksamheten. Så att nej, det kan vi inte göra. Då får vi hitta annat.” Inte heller höjda 

priser på klubbkläderna ser Peter som en alternativ kompensation för ökade kostnader. ”Det är ju ett 

värde för klubben att klubbens medlemmar går i den klubbens kläder, och då ska vi ju inte tjäna 

pengar på det. Det ska vi försöka göra på annat i så fall”. Däremot kommer de nog satsa lite mer för 

att få in fler sponsorer, men han uppger också att detta är något föreningen redan kämpar med idag. 

Peter ser det också som en möjlighet att föreningen skulle satsa mer på 

penninginsamlingsevenemang. 

Peter ombads ta ställning till hur en eventuell beloppsgräns skulle påverka dem om de låg omkring 

denna och han uppger att de skulle försöka komma under. Han tror att det är på det sättet som 

föreningar i allmänhet skulle agera, ”sätter de en gräns så försöker man ju ligga under den”. 
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Sammanfattningsvis tror Peter att det är merjobb som en eventuell skattskyldighet främst skulle 

innebära för just Linköpings Tennisklubb. 

3.3 Linköpings Fältrittklubb 
Intervjuad person från Linköpings Fältrittklubb är Rut Jonsson. Rut var föreningens ordförande i drygt 

två år innan hon klev av 11 april 2010. Hon är fortfarande aktiv i föreningen då hon idag sköter 

bokföringen. Hon har dessutom ridit i klubben många år dessförinnan. 

3.3.1 Presentation av föreningen 

Linköpings fältrittklubb är en förening bestående av lektionsverksamhet samt tävlingsverksamhet. 

Ridverksamheten har varit igång sedan 1900. Föreningen har sedan dess bytt namn och det 

nuvarande namnet står sig sedan 1993. Verksamheten håller igång året runt med undantag för ett 

kortare uppehåll över sommaren. Antalet medlemmar uppgår vanligtvis till 600-700 och dessa är 

spridda över alla åldrar, för närvarande från fem år till 71 år. Föreningens omsättning skiftar kraftigt 

mellan åren beroende på hur mycket tävlingar som hålls. 2008 uppgick omsättningen till 1,5 miljoner 

och 2009 var det 1,2 miljoner. 

Föreningen har ett nära samarbete med Magnus Andersson Ridskola AB. De två är ekonomiskt 

separerade, i stort sett är det så att ridskolan ansvarar för ridningen och föreningen har hand om 

teorikurser. För att få rida i ridskolan krävs ett medlemskap i Linköpings Fältrittklubb. 

Inom föreningens verksamhet finns fyra personer anställda. En person arbetar heltid som 

vaktmästare och är anställd av kommunen. Av föreningen är en person anställd på halvtid för arbete i 

cafeteria, och en person är anställd på 30 procent för städning. Ytterligare en person arbetar 30 

procent som fritidsledare, detta med ett bidrag från idrottslyftet. Administrationen köper föreningen 

av ridskolan. 

Verksamheten är placerad på Stora Ånestad i Linköping. Anläggningen ägs inte av föreningen själv 

utan hyrs in. Den ägs av Linköpings Kommunala Fastigheter AB som hyr ut det till Sportfastigheter AB 

som hyr ut det till kommunen som hyr ut det till föreningen, som i sin tur hyr ut till ridskolan.  

Linköpings Fältrittklubb är en allmännyttig ideell förening och är därmed inte skattskyldig. 

3.3.2 Finansiering och bokföring 

Finansieringen av föreningens verksamhet består av många olika delar. Förutom medlemsavgifter får 

föreningen in pengar genom sponsring, lokalbidrag från kommunen, lokalhyror från ridskolan, samt 

aktivitetsstöd från stat och kommun då de genomför aktiviteter för ungdomar mellan sju och 20 år. 

För att få in ytterligare intäkter har föreningen dessutom vissa sidoverksamheter, nämligen en 

cafeteria, försäljning av lotter, almanacka, Ullmax (funktionskläder), enstaka loppmarknader och en 

årlig luciashow. Luciashowen är en blandning av hästaktiviteter, exempelvis maskeradhoppning, 

ponnyrace och dressyruppvisning. Inslagen innehåller även sång och dans, och showen avslutas med 

lucia till häst.  Föreningen får också intäkter då tävlingar hålls, eftersom en deltagaravgift måste 

erläggas. Tidigare såldes klubbkläder till medlemmar, men detta görs inte för tillfället. 

Linköpings Fältrittklubb är bokföringsskyldig och bokför därmed alla sina affärshändelser. Tidigare 

sköttes detta av en extern firma, men då föreningens ekonomi ansågs för dålig så började de istället 

sköta bokföringen ideellt. Personen som idag sköter det är Rut Jonsson (den intervjuade) som har 60 
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poäng företagsekonomi som utbildning i ämnet. Rut har arbetat ideellt i två år men kommer 

framöver att ersättas med ett arvode för sitt arbete. Arbetet med bokföringen uppgår en normal 

månad till mellan fem och tio timmar, arbete med löner inkluderat. Vid bokslut samt vid inbetalning 

av medlemsavgifter krävs dock mer tid. 

3.3.3 Reaktioner på eventuell skattskyldighet 

Om Linköpings Fältrittklubb skulle bli skattskyldig så uppger Rut, som idag sköter bokföringen, att 

hon skulle ”försöka gräva upp sina gamla kunskaper” för att klara av arbetet med momsen. Hon 

anser sig kunna klara av detta merarbete och nämner ingenting om att föreningen skulle behöva 

köpa in denna tjänst eller betala för utbildning inom området. Rut säger också att det antagligen inte 

skulle bli aktuellt att lägga ner verksamheterna med de momspliktiga varorna/tjänsterna. Hon säger 

att ”en cafeteria måste vi ha som service till dem som rider, så det blir väl den som styr”. Att göra sig 

av med sponsorer skulle inte heller vara aktuellt. 

På frågan ifall de skulle försöka kompensera för de ökade kostnaderna som en eventuell 

skattskyldighet skulle föra med sig svarar hon att ”antagligen får man väl höja medlemsavgifterna”. 

Detta anser hon vara det lättaste sättet att kompensera, men säger också att det skulle vara ett 

alternativ att höja priserna i cafeterian. Att få in mer pengar genom sponsring, gåvor och liknande 

tror hon är svårt i dessa tider. Höjda medlemspriser och höjda priser i cafeterian tror hon kan få 

ekonomiskt känsliga personer att avstå. I värsta fall skulle folk kunna avstå från att rida, men detta 

tror Rut blir marginellt. Annars avstår medlemmarna från att handla i cafeterian. 

Rut ställdes även frågan om hur hon tror att föreningar skulle reagera på eller anpassa sig efter en 

eventuell beloppsgräns. Svaret säger att hon definitivt tror att föreningar som ligger i närheten av 

denna gräns skulle hålla igen för att hamna under och därmed undkomma skattskyldigheten. 

Linköpings Fältrittklubb ligger själv långt ifrån denna gräns för momspliktig omsättning. 

Sammanfattningsvis tror Rut att en eventuell skattskyldighet främst skulle innebära mer 

administrativt krångel för just Linköpings Fältrittklubb, ”men vi kommer klara det här”. 

3.4 Vreta Klosters Golfklubb 
När vi skulle intervjua Vreta Klosters Golfklubb fick vi prata med Caisa-Lena Blom som är kassör i 

föreningen. Caisa-Lena har suttit i föreningens styrelse i tre år och ansvarar för att redovisningen 

uppfyller alla krav och villkor. Hon har själv varit medlem i klubben i 15-16 år.  

3.4.1 Presentation av föreningen 

Vreta Klosters Golfklubb är en allmännyttig ideell förening och är därmed inte momsregistrerad. 

Organisatoriskt består verksamheten av Vreta Klosters Golfklubb men även av Vreta Klosters Golf AB, 

ett aktiebolag som bär tillgångarna i form av golfbanor och byggnader på området. Bolaget, Vreta 

Klosters AB, är skattskyldigt. Caisa-Lena berättar att föreningen är en väldigt traditionell golfklubb 

med cirka 1300 medlemmar. För att bli medlem som senior (över 21 år) behöver man köpa en aktie i 

bolaget. Kursen ligger mellan 6500 och 8000 kronor beroende på säsong. En årsavgift på 4500 kronor 

per år ska också betalas för att medlemmen ska ses som aktiv och ha tillgång till banor och range. 

Juniorer betalar mindre och har inget krav på sig att köpa en aktie i bolaget för att bli medlem. 

Verksamheten pågår året runt men det på sommarsäsongen som den mesta aktiviteten sker. 

Föreningen har fem heltidsanställda som jobbar med reparationer och underhåll året runt. På 



28 
 

sommaren har föreningen upp till 19 anställda som jobbar på och runt golfbanan. Föreningens 

omsättning var 2009 lite över tio miljoner där medlemsavgifterna stod för cirka fem miljoner. 

Samarbetet mellan Vreta Klosters Golfklubb (föreningen) och Vreta Klosters Golf AB (bolaget) är 

uppbyggt så att alla medlemmar är ägare till en aktie i bolaget och betalar sen en årsavgift till 

föreningen. Varje medlem har en rösträtt oavsett antal aktier, i både bolaget och föreningen. 

Klubben har alltid lika många aktier ute på marknaden och aktiekapitalet är alltid ungefär lika stort. 

Aktiekapitalet används till att bygga upp verksamheten och underhålla banor m.m. Bolaget äger i 

stort sett alla tillgångar t.ex. all fast egendom och alla maskiner. Föreningen hyr sedan dessa genom 

att betala en nyttjanderättsavgift till bolaget varje år. Denna avgift ligger på runt fyra miljoner kronor 

om året. 

Föreningen har, under de senaste åren, jobbat hårt för att de så kallade passiva medlemmarna, som 

har aktier men inte spelar aktivt i föreningen, ska sälja sina aktier till de som vill ha dem och önskar 

bli medlemmar. Det är viktigt för föreningen att de har så många aktiva medlemmar som möjligt för 

att slippa nyemission av aktierna när trycket blir för stort av personer som vill bli medlemmar, 

eftersom väntetiden är lång. 

3.4.2 Finansiering och bokföring 

Den största inkomstkällan i föreningen är naturligtvis medlemsavgifterna, men även 

greenfee-avgifterna och inkomsterna från cafeterian är stora. Föreningen driver en shop, där bl.a. 

klubbkläder säljs, och de har även utbildningar i form av golflektioner som hjälper till att finansiera 

verksamheten. Golfklubben har flera sponsoravtal, och de får dessutom bidrag av kommunen för att 

driva ungdomsverksamheten. Denna juniorverksamhet säljer lotter för att få extra intäkter och det 

händer även att kläder som inte blivit sålda i föreningens shop säljs av juniorerna på Ljungsbro 

Marknad för en mindre summa. 

Bokföringen sköts av en redovisningsbyrå som lägger cirka fyra timmar i veckan på att sköta 

föreningens bokföring och cirka tre timmar i veckan på bolagets. Föreningen är inte bokföringsskyldig 

enligt lagen men eftersom de är en stor förening har de valt att bokföra som om de vore det, detta 

för att hålla koll på föreningen. Redovisningsbyrån drivs av den person som tidigare skötte 

bokföringen i klubben, detta är anledningen till att redovisningstjänsten idag köps in av föreningen. 

Redovisningsbyrån hjälper även till med budgetar och årsbokslut. 

3.4.3 Reaktioner på eventuell skattskyldighet 

Om föreningen skulle komma att bli skattskyldig så tror Caisa-Lena inte att det kommer bli någon 

större skillnad vad gäller bokföringen. Eftersom föreningen tar hjälp av en redovisningsbyrå som 

redan idag bokför och sköter moms i bolaget säger hon ”det bekymrar inte oss.” Det skulle behöva 

läggas ner lite mer tid på att bokföra momsen i föreningen, med det skulle inte bli någon större 

skillnad. 

Samarbetet mellan föreningen och driftsbolaget kommer inte att förändras nämnvärt. Hon säger att 

”om det skulle vara så att restaurang och shop skulle bli momspliktigt, så skulle jag kunna tänka mig 

att föreslå att vi flyttar över restaurang och shop i bolaget som vi ändå har momsad verksamhet i”. 

Troligtvis kommer föreningen sträva efter att den ska vara helt momsfri av praktiska skäl och för att 

”ha enkla rutiner för de som ska jobba med det.” 
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Om de skulle behöva höja priserna på för att täcka ökade kostnader skulle det möjligtvis vara i 

shopen. Kanske även i cafeterian, men eftersom priserna redan är relativt höga där kan det bli svårt 

att fortsätta servera lunch och liknande. Caisa-Lena menar att ”restaurangen slår det hårt emot.”  

Såklart förloras vissa kunder då priserna höjs men troligtvis kommer de flesta fortsätta köpa i 

cafeterian dels för att golfbanan ligger långt ifrån stan och dels för att det är många seniorer som 

handlar i den. ”Seniorerna är inte är lika priskänsliga som de yngre.” 

Beloppsgränsen på cirka 90 000 kronor menar Caisa-Lena med största sannolikhet kommer få mindre 

föreningar att anpassa sig. ”Det är ju alltid så att när det stiftas regelverk, så sker det ju alltid en 

anpassning till regelverket, så är det ju.” 

Sammanfattningsvis kommer antagligen det första året bli kännbart med mycket anpassning. ”Jag 

kan tänka mig att det året får vi nog ha en lite buffert i budgeten för att täcka” menar Caisa-Lena. 

Hon tror att så länge kärnverksamheten är undantagen kommer det inte bli några större problem. 

Det vore mycket värre om t.ex. utbildningen och greenfee-avgifterna blev momsbelagda eftersom 

det inte är så stora kostnader, och därmed inte mycket ingående moms, i samband med dessa 

aktiviteter. ”Då skulle det slå väldigt hårt. Då skulle vi nog inte klara vårt resultat. Men så länge som 

det rör sig om cafeteria och shop då tror jag inte att det är så farligt” avslutar Caisa-Lena. 
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4. Analys 
 

nalysen syftar till att koppla samman den teoretiska referensramen och empirin. En presentation 

görs av de förändringar som kommer kunna bli verklighet i  Sveriges momslag och även för de 

föreningar som vi har intervjuat. Analysen avslutas med en diskussion kring de frågeställningar som 

uppsatsen syftar till att svara på.   

 

4.1 Konformitet mellan momslagen och momsdirektivet 
Momsdirektivet föreskriver att skatteneutralitet och konkurrensneutralitet ska råda inom EU. För att 

se vad som skulle behöva förändras i Sveriges momslag för att denna ska bli konform med EU:s 

momsdirektiv behöver vi titta på de nuvarande skillnaderna mellan dem. I momsdirektivet står 

skrivet att vissa begrepp ska harmoniseras så att tillämpningen av mervärdesskatten på 

beskattningsbara transaktioner leder till ett jämförbart resultat i alla medlemsstater. En 

harmonisering av begrepp skulle enligt oss innebära att två begrepp i momslagen skulle behöva bytas 

ut. Begreppet yrkesmässig verksamhet, som finns i både momslagen och inkomstskattelagen, 

existerar inte i momsdirektivet. Istället är begreppet ekonomisk verksamhet väldigt centralt, vilket är 

ett vidare begrepp som täcker in fler verksamheter. För att Sveriges lagstiftning ska bli konform med 

EU:s momsdirektiv skulle begreppet yrkesmässig verksamhet behöva bytas ut mot begreppet 

ekonomisk verksamhet.  

Användande av begreppet ekonomisk verksamhet istället för yrkesmässig verksamhet i momslagen 

skulle per automatik innebära att betydelsen av undantaget för allmännyttiga ideella föreningar 

försvinner. Detta just för att de idag undantas på grund av att de inte anses bedriva yrkesmässig 

verksamhet. Att detta undantag tas bort är nödvändigt för att konformitet ska uppnås. Föreningarna 

skulle i och med dessa ändringar anses bedriva ekonomisk verksamhet och inte omfattas av något 

generellt undantag. Detta gäller vare sig om vinstsyfte föreligger eller inte. De skulle alltså inte längre 

vara undantagna skattskyldighet. 

Även betydelsen av begreppen näringsidkare och företagare skiljer sig något i jämfört med vad EU:s 

motsvarande begrepp beskattningsbar person står för. Beskattningsbar person är en person som i en 

ekonomisk verksamhet omsätter momspliktiga varor eller tjänster. Om begreppen byts ut skulle det 

betyda att alla som omsätter momspliktiga varor eller tjänster omfattas av skattskyldigheten. 

Följande skulle alltså behöva ändras i den svenska lagstiftningen. Yrkesmässig verksamhet skulle 

behöva bytas ut mot ekonomisk verksamhet och näringsidkare och företagare skulle behöva bytas ut 

mot beskattningsbar person. Paragrafen i momslagen som undantar allmännyttiga ideella föreningar 

från skattskyldighet skulle behöva plockas bort. 

4.1.1 Följder av ändringarna i momslagen 

Att dessa två begrepp införs i den nationella lagstiftningen i Sverige, kombinerat med att undantaget 

tas bort, skulle innebära att allmännyttiga ideella föreningar inte kommer behandlas annorlunda än 

andra ideella föreningar. De kommer att bli klassade som beskattningsbara personer som bedriver 

ekonomisk verksamhet och de kan därmed komma att bli skattskyldiga.  

A 
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Som en följd av detta skulle merparten av dessa föreningar bli bokföringsskyldiga enligt 

bokföringslagen. Detta för att de med största sannolikhet kommer att anses bedriva 

näringsverksamhet vilket är ett begrepp som är jämförbart med ekonomisk verksamhet. Det räcker 

att en liten del av verksamheten är att anse som näringsverksamhet, för att hela ska vara 

bokföringsskyldig. En slags bokföringsskyldighet framkommer också av direktivet då det krävs att 

varje beskattningsbar person för detaljerade räkenskaper för att mervärdesskatt ska kunna 

kontrolleras av skattemyndigheten. 

Som en följd av att begreppen byts ut blir det transaktionens art som skapar skattskyldigheten, alltså 

momspliktiga varor och tjänster. I vilken sorts verksamhet det sker spelar ingen roll. 

4.1.1.1 Undantagen respektive momspliktig omsättning 

Många av de varor och tjänster som idag undantas momsplikt i Sverige skulle fortsatt undantas enligt 

momsdirektivet. Detta på grund av att de inte stämmer in på definitionen av vad som ska 

momsbeläggas, eller på grund av att de tillhör ett av de beskrivna undantagen i momsdirektivet.  

Direktivet anger att mervärdesskatt ska tas ut på leverans av varor och tjänster mot ersättning. 

Denna definition kan inte anses täcka gåvor och bidrag som ges till föreningar, då det är en ersättning 

som inte innebär någon motprestation. Gåvor och bidrag kommer därför fortfarande undantas 

momsplikt. 

Enligt direktivet får tillhandahållande av tjänster med nära anknytning till idrottslig eller fysisk träning 

undantas från moms, om de riktar sig till personer som ägnar sig åt just idrott eller fysisk träning. 

Inget krav finns alltså på att det riktar sig endast till medlemmar. Detta undantag anser vi bör 

omfatta deltagaravgifter då en förening anordnar tävlingar inom sin idrott, samt då föreningar ger 

privatlektioner till andra personer än medlemmar. Håller en förening ett evenemang som är kopplat 

till sporten de utövar får även detta undantas, vilket framgår specifikt i direktivet.  Kravet här är alltså 

att evenemanget är att anse som ett sportevenemang. Skulle föreningen däremot hålla ett 

evenemang inom något annat område, exempelvis en cabaret, bör detta klassas som ett 

penninginsamlingsevenemang. Vad som gäller för dessa framgår vidare i texten. 

Om medlemsavgifter ska undantas momsplikt framgår inte av direktivet. EU-domstolen har dock i ett 

mål kommit fram till att de ska anses utgöra ersättning för tillhandahållande av tjänster i 

idrottsföreningar. Medlemsavgifter skulle därmed fortsätta undantas momsplikt. 

Att det i föreningar förekommer försäljning av lotter är mycket vanligt. Detta område har getts en 

egen artikel i momsdirektivet där det klart framgår att lottförsäljning ska undantas momsplikt. Även 

så kallade penninginsamlingsevenemang behandlas separat i direktivet. Här avses exempelvis 

loppmarknader och auktioner, dvs. evenemang som hålls sporadiskt för att få in pengar. 

Transaktioner i samband med penninginsamlingsevenemang får undantas momsplikt endast om det 

sker uteslutande till förmån för föreningen. Här lämnas av EU åt medlemsländerna att själva besluta 

om hur ofta dessa arrangemang får hållas och hur omfattande de får vara, för att fortsatt få klassas 

som penninginsamlingsevenemang. 

För att dessa nämnda undantag ska få tillämpas måste dock vissa krav vara uppfyllda. Föreningarna 

ska drivas, till största del, på frivillig basis och medlemmarna får inte ha något intresse av rörelsens 
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resultat. Transaktionerna i fråga får inte heller snedvrida konkurrensen på marknaden på något sätt 

eller störa marknaden.  

I flertalet föreningar förekommer försäljning av olika slag, däribland matförsäljning. Denna 

transaktion ingår definitivt i definitionen för vad som ska vara momspliktigt, mervärdesskatt ska tas 

ut på leverans av varor mot ersättning. Bland undantagen i direktivet finns inget som rör denna slags 

försäljning, vilket gör att föreningars försäljning i restaurang och cafeteria skulle komma att bli 

momspliktig. Ett liknande fall är försäljning av exempelvis kläder i en shop. Detta är en transaktion 

som klart faller under beskrivningen av en beskattningsbar transaktion: ”en leverans av varor vilket 

innebär rätten att som ägare förfoga över tillgångar som är materiella”. Inte heller när det gäller 

kläder och liknande finns något tillämpligt undantag utan detta skulle bli momspliktigt. Ett specialfall 

kan anses vara försäljning av klubbkläder, dvs. kläder med föreningens märke på. Inget specifikt 

undantag finns men om momsplikt föreligger är ändå något mer oklart eftersom denna försäljning 

inte snedvrider konkurrensen på samma sätt som försäljning av andra kläder. Vår tolkning är dock att 

inte heller denna transaktion kan undantas, då det inte specifikt framgår som undantag, och de 

undantag som finns måste tillämpas mycket restriktivt. 

I direktivet behandlas inte området sponsring. Sponsring kan på många sätt anses vara likt gåvor och 

bidrag, vilket per definition undantas. Det faktum att sponsring kräver en motprestation för 

ersättningen gör dock stor skillnad. Detta bör enligt vår tolkning placera sponsring under 

tillhandahållande av tjänst, vilket är momsbelagt. Inget specifikt undantag finns på området, utan 

sponsring bör bli momspliktigt. Här finns dock utrymme för tolkning, då det inte klart framkommer 

vad som gäller. 

4.1.1.2 Avdragsregler 

Bestämmelserna om avdrag överrensstämmer redan idag mellan momsdirektivet och momslagen; 

avdrag för den ingående momsen får göras från den utgående. Detta låter ganska okomplicerat vid 

första anblick, men förutsättningar för avdraget finns som försvårar det i praktiken. Faktum är att all 

ingående moms inte får lyftas. Då varor/tjänster köps in till en verksamhet som inte är momspliktig 

tillåts inte avdrag av denna moms. Den ingående momsen som är inkluderad i detta pris blir då till en 

kostnad för den som köper in varan/tjänsten.  

Som bekant finns verksamheter av blandad art, dvs. med såväl momspliktig omsättning som icke 

momspliktig omsättning. Detta skulle exempelvis bli fallet för många av de föreningar som idag 

klassas som allmännyttiga, om Sverige till fullo skulle behöva följa momsdirektivet i dess nuvarande 

form. Blandade verksamheter har, trots sin skattskyldighet, inte rätt att dra av hela sin ingående 

moms utan enbart den som hänför sig till den momspliktiga delen av verksamheten. I praktiken görs 

detta lättast med hjälp av årsredovisningen/bokslutet, genom att avgöra hur stor del av den totala 

omsättningen som utgörs av momspliktig respektive icke momspliktig verksamhet. Lika stor andel av 

verksamheten som utgörs av momspliktig verksamhet, lika stor andel av den ingående momsen får 

dras av. Avdraget sker alltså proportionellt. Denna uppdelning är central just för idrottsföreningar 

eftersom de ofta har en stor andel momsbefriad verksamhet och bara en mindre del som är 

momspliktig. 

4.1.1.3 Moms på lokalhyror 

I såväl momslagen som i momsdirektivet är uthyrning av fastigheter undantagen från momsplikt. 

Emellertid finns för uthyrare en möjlighet att bli frivilligt skattskyldiga för denna slags uthyrning. För 
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att en sådan ansökan ska bifallas finns bl.a. kravet att hyresgästen är skattskyldig, vilket idag inte är 

fallet för allmännyttiga ideella föreningar. Skulle momslagen till fullo behöva anpassas efter 

momsdirektivet, skulle som ovan beskrivits, dessa föreningar bli skattskyldiga. Detta innebär att de 

fastighetsägare som idag hyr ut till allmännyttiga ideella föreningar, i samband med en förändring av 

vår lagstiftning kommer att börja omfattas av denna frivilliga skattskyldighet. Föreningarna i fråga 

riskerar i och med detta att behöva betala moms på sina lokalhyror. Detta skulle få stor negativ effekt 

på många av dessa föreningar i och med att bestämmelserna om avdrag ser ut som de gör. Då många 

idrottsföreningars omsättning till stor del består av medlemsavgifter, är den momspliktiga 

omsättningen ofta liten i relation. Har föreningen då en hög lokalhyra som blir momsbelagd, innebär 

det en betydligt ökad kostnad för föreningen, då de endast får dra av en liten andel av sin ingående 

moms. Det bör förtydligas att hyrorna på fastigheter inte automatiskt kommer att beläggas med 

moms om en hyresgäst blir skattskyldig, utan det ger endast uthyraren denna möjlighet. 

4.2 Allmännyttiga ideella föreningars anpassning till momsdirektivet 
Nämnda förändringar kommer leda till att många allmännyttiga ideella föreningar i Sverige kommer 

stå inför en stor utmaning. Nedan följer en diskussion om hur förändringarna skulle påverka de 

undersökta föreningarna, samt hur föreningarna skulle reagera på dessa. 

4.2.1 Förändringar för Linköpings Tennisklubb 

För Linköpings Tennisklubb skulle förändringen innebära att de blir bokföringsskyldiga. Föreningen 

har just nu en person som jobbar ideellt med bokföringen som skulle klara av att sköta bokföringen 

med momsen. Men i framtiden, när denna person kommer att behöva bytas ut, tror vi att det 

kommer att bli svårt att hitta en person som är villig att lägga ner den tid det krävs för att sköta 

bokföringen. Momsen gör att det krävs mer tid och mer kunskap för att klara av jobbet. Det som 

kommer att försvåra situationen är att föreningen vill att personen ifråga ska jobba ideellt.   

Det som skulle bli momspliktigt i föreningen, som vi ser det, är endast försäljningen av klubbkläder 

och eventuellt sponsringen. Sponsring förekommer som sagt i föreningen men är mycket begränsad, 

därför kommer detta inte att ha någon större påverkan på klubben. Föreningen säljer klubbkläder till 

medlemmarna och dessa skulle i och med skattskyldighet momsbeläggas med 25 procent. Detta 

skulle kunna innebära att medlemmarna handlar mindre, vilket skulle innebära minskade intäkter för 

föreningen. Att undkomma skattskyldighet genom att lägga över den verksamhet som bli r 

momspliktig på Racketcenter är inte ett alternativ för föreningen. 

För att täcka eventuellt ökade kostnader eller minskade intäkter skulle det kunna bli aktuellt med fler 

evenemang som drar in pengar, eftersom dessa är momsbefriade om de hamnar under begreppet 

penninginsamlingsevenemang. Föreningen kommer förmodligen inte att höja priset på 

klubbkläderna. Det skulle inte heller bli aktuellt att höja medlemspriserna eftersom detta skulle 

kunna innebära att föreningen förlorar bredden i verksamheten. En höjning av priset på varor och 

tjänster medför oftast ett visst bortfall av kunder. 

En ytterligare förändring är att bolaget Racketcenter kommer att kunna välja att bli frivilligt 

skattskyldiga och lägga på moms på hyran eftersom föreningen blir skattskyldig. Men detta är mycket 

osannolikt eftersom bolaget till 100 procent ägs av föreningen och det skulle inte gynna föreningen 

på något sätt.  
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4.2.2 Förändringar för Linköpings Fältrittklubb 

En eventuell förändring av momslagen skulle innebära att Linköpings Fältrittklubb blir en skattskyldig 

förening. För att lösa detta administrativt skulle föreningen inte välja att anställa någon eller lägga ut 

detta arbete på någon firma. Personen som sköter bokföringen idag skulle fortsätta med detta även 

om föreningen bli skattskyldig. Ingen utbildning skulle behövas utan denne skulle själv se till att få de 

kunskaper som behövs. Arbetet med bokföringen en normalmånad tar i nuläget fem till tio timmar 

och föreningen betalar för detta ett arvode. Att föreningen blir skattskyldig skulle innebära viss 

ökning av detta arbete vilket möjligtvis skulle föra med sig en ökad kostnad i form av högre utbetalat 

arvode. 

Linköpings Fältrittklubb använder sig av flertalet metoder för att finansiera sin verksamhet och ett 

antal av dessa skulle bli momspliktiga om förändring skulle ske. Först och främst skulle omsättningen 

i cafeterian bli momspliktig, vilket innebär att föreningen kommer att behöva göra ett pålägg på 

priserna med tolv respektive 25 procent beroende på vilka matvaror det gäller. Även försäljningen av 

Ullmax och almanacka skulle bli momspliktig, och detta gäller också eventuellt sponsringen. Att deras 

anordnade loppmarknader skulle bli momspliktiga är inte så troligt, då de endast anordnat enstaka 

antal. Bestämmelserna om hur stor omfattning penninginsamlingsevenemang som tillåts undantas 

från momsplikt avgörs dock av Sverige själva och kan inte utläsas ur direktivet. Skulle föreningen välja 

att åter igen börja sälja klubbkläder till sina medlemmar skulle detta bli en momspliktig omsättning. 

Förmodligen väljer föreningen att ha kvar dessa verksamheter trots att det innebär skattskyldighet 

för dem. En stor anledning till detta är att cafeterian anses vara en nödvändig service åt 

medlemmarna. 

Eftersom Linköpings Fältrittklubb hyr sina lokaler skulle en skattskyldighet för dem innebära en risk 

att få moms pålagd på sin hyra. Föreningen är den tredje hyresgästen i ledet, vilket gör dem till den 

sista hyresgästen att löpa denna risk. Uthyrningen i nästa led till ridskolan får inte omfattas av den 

frivilliga skattskyldigheten. Den som hyr ut lokalerna till föreningen är kommunen och det är alltså 

hos dem som möjligheten ligger att bli frivilligt skattskyldig för uthyrningen. Att det just är 

kommunen som hyr ut, borde innebära en mycket liten risk för hyresmoms för föreningen, då vi 

antar att kommunen värnar om sitt föreningsliv. 

De eventuellt ökade kostnader eller minskade intäkter som skattskyldighet skulle medföra, skulle 

föreningen antagligen välja att kompensera för med höjda medlemsavgifter. Höjda priser i cafeterian 

kan också bli en lösning. För konsumenterna skulle detta innebära en ökning av cafeterians priser 

med både moms och en ytterligare ökning för att täcka föreningens kostnader. Dessa höjningar kan 

mycket väl avskräcka ekonomiskt känsliga personer. Medlemsavgiftens höjning kommer 

förhoppningsvis bara innebära att ett marginellt antal personer avstår från att rida. 

Att fältrittklubben blir skattskyldig innebär också att de medges rätt att dra av ingående moms. Detta 

avdrag får, med de verksamheter som finns i föreningen idag, göras med den andel av den totala 

omsättningen som utgörs av cafeteria, försäljning av almanacka och Ullmax, samt eventuellt 

sponsring. 

4.2.3 Förändringar för Vreta Klosters Golfklubb 

Om de förändringar vi ovan har diskuterat genomförs kommer det först och främst betyda att Vreta 

Klosters Golfklubb blir bokföringsskyldig. Detta kommer inte innebära någon betydande skillnad för 
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föreningen eftersom de redan idag agerar som att de vore det. Eftersom de betalar en 

redovisningsbyrå för att bokföra m.m. så kommer föreningen antagligen att behöva ersätta 

redovisningsbyrån för denna extra tid. 

Det som i föreningen skulle komma att bli momspliktigt om de nämnda förändringarna sker är 

golfklubbens cafeteria, shop och eventuellt sponsringen. Cafeterian och shopen finns tillgängliga på 

golfklubbens område som en ren servicefunktion för medlemmarna och det är inte föreningens mål 

att dessa ska inbringa någon större vinst. Kläderna och varorna i shopen kommer att momsbeläggas 

med 25 procent. I cafeterian kommer vissa livsmedel beläggas med tolv procent och andra kommer 

att ha en skattesats på 25 procent. Detta kan komma att innebära att dessa två verksamheter flyttas 

över till bolaget för att föreningen inte ska bli skattskyldig. Fördelen med detta är att bolaget redan 

är skattskyldigt och därmed har full avdragsrätt. 

Även sponsringen riskerar att bli momspliktig och detta belopp är av väsentlig storlek för föreningen. 

Det är dock oklart om sponsringen kan flyttas till bolaget på samma sätt som cafeterian och shopen.  I 

vilket fall tror vi inte att föreningen skulle välja att sluta ta emot sponsring. Summan är så pass stor 

att denna skulle överväga de merkostnader och det merarbete som en skattskyldighet skulle 

innebära för föreningen. 

Något som också kan komma att påverkas om föreningen blir skattskyldig är hyran. Detta eftersom 

uthyraren av lokalerna får möjlighet att bli frivilligt skattskyldig, vilket skulle innebära ett 

momspålägg på hyran. Hyreskostnaden skulle då öka kraftigt för föreningen. Detta kommer dock 

med största sannolikhet inte hända eftersom föreningen hyr lokalerna från bolaget.   

För att täcka eventuellt högre kostnader eller minskade intäkter som momsen skulle komma att 

innebär kan priserna komma att höjas, främst i shopen men även i cafeterian. Detta betyder i sin tur 

att färre skulle kunna komma att köpa saker i både shop och cafeteria vilket kan leda till minskande 

intäkter. Men eftersom golfklubben ligger långt ifrån närmaste stad är sannolikheten inte speciellt 

stor att kunderna slutar köpa mat eller dricka i cafeterian för att det blir lite dyrare, då det inte finns 

något annat att alternativ i närheten. Golfshopen säljer endast kläder och mindre saker med 

föreningens klubbmärke på, vilket betyder att de som köper varor i shopen vill ha just de saker som 

finns där för att de är speciella. Därför är det inte troligt att, om föreningen väljer att höja priserna i 

shopen, medlemmarna väljer att köpa kläder eller annat som finns i shopen någon annanstans. Men 

naturligtvis förloras alltid folk på marginalen när priser höjs, en del tycker inte längre att värdet på 

varorna motsvarar priset på dessa.  

Det skulle inte bli aktuellt att höja priset på medlemsavgifterna. Detta tror vi beror på att föreningen 

inte vill att medlemmarna ska drabbas så mycket av skattskyldigheten. Endast de medlemmar som 

själva väljer att handla i shop eller cafeteria kommer på detta sätt att påverkas av de höjda priserna. 

Hade det istället varit så att medlemsavgifterna hade höjts hade alla medlemmar drabbats utan att 

själva välja det. 

4.2.4 Beloppsgräns för skattskyldighet  

Beloppsgränser riskerar alltid att föra med sig så kallade tröskeleffekter, dvs. att föreningar väljer att 

hålla sin omsättning strax under angiven gräns. 
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En sådan reaktion är inte aktuell för varken Linköpings Fältrittklubb eller Vreta Klosters Golfklubb, 

eftersom deras momspliktiga omsättning ligger långt över gränsen . För Linköpings Tennisklubb är 

situationen den motsatta, då deras momspliktiga omsättning ligger klart under. Skulle en 

beloppsgräns för skattskyldighet införas i Sverige skulle därmed Linköpings Tennisklubb vara fortsatt 

undantagna skattskyldighet, trots att viss momspliktig omsättning finns i föreningen. Då 

tennisklubbens omsättning ligger så pass långt ifrån gränsen är det inte heller här aktuellt att prata 

om anpassning efter beloppsgränsen. Anpassning skulle alltså inte vara aktuellt i någon av de 

undersökta föreningarna, men de är ändå överrens om att berörda föreningar, dvs. de som ligger 

nära denna gräns, kommer att anpassa sig för att hamna under. Vi anser, precis som de intervjuade, 

att det troligen kommer bli så att föreningar som ligger nära gränsen kommer att anpassa sig för att 

undkomma skattskyldighet.  

4.2.5 Påverkan på medlemmar 

Att höja medlemsavgifterna är det lättaste sättet att kompensera för en förenings ökade kostnader, 

men detta är ett tillvägagångssätt som drabbar samtliga medlemmar. Ekonomiskt känsliga kan 

behöva avstå från att utöva sin idrott. 

Att höja priserna i cafeteria eller shop innebär att medlemmarna själva på sätt och vis kan välja om 

de ska bli drabbade av skattskyldigheten. Höjda priser kan innebära stor ökad kostnad för 

konsumenterna som väljer att handla. Det får hållas i åtanke att prisökningen sker i kombination med 

ett pålägg av moms, dvs. det blir dubbel effekt för slutkonsumenten.  

Föreningar som bestämmer sig för att behålla både varupriserna och avgiften på samma nivå som 

idag, kommer istället behöva kräva mer arbete av sina medlemmar, då de exempelvis kommer hålla 

fler penninginsamlingsevenemang. 
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5. Slutsats 
 

lutsatsen bygger på empirin och ger en sammanfattning av analysen samt svarar kort på de 

frågeställningar som uppsatsen syftar att svara på. 

 

Syftet med vår uppsats var att undersöka vad ett beslut om att Sverige måste följa EU:s 

momsdirektiv, i dess nuvarande form, skulle få för påverkan för al lmännyttiga ideella föreningar.  

Förändringarna skulle innebära att allmännyttiga ideella föreningar inte skulle behandlas på annat 

sätt än övriga ideella föreningar när det gäller skattskyldighet. Alla föreningar som omsätter 

momspliktiga varor/tjänster skulle vara skattskyldiga. Det som skulle kunna undanta en förening är 

om Sverige väljer att använda sig av den tillåtna beloppsgränsen. 

För de undersökta föreningarna skulle detta innebära bokföringsskyldighet, vilket i princip inte får 

någon effekt då de redan idag bokför. Momsplikt skulle inträda för försäljning av mat, fika, kläder och 

liknande. Antagligen även för sponsring och försäljning av klubbkläder. Trots skattskyldigheten 

kommer samtliga föreningar välja att ha kvar sina sidoverksamheter. Det anses viktigare att behålla 

servicen för sina medlemmar, än att undkomma merarbetet med momsen. En av föreningarna kan 

dock komma att placera sin momspliktiga omsättning i sitt bolag. 

Skattskyldigheten kommer inte att innebära några direkta förändringar i det administrativa arbetet, 

utan momsen skulle skötas av samma personer som idag tar hand om bokföringen. Arbetet kommer 

att ta något längre tid och de föreningar som idag betalar för att få arbetet utfört kan komma att få 

betala något mer. För föreningen vars bokföring sköts helt ideel lt kan uppenbart större problem 

uppstå jämfört med dagens förutsättningar, när det blir dags att hitta en efterträdare.  

Samtliga undersökta föreningar hyr sina lokaler och en teoretisk möjlighet finns därför att de kan få 

moms pålagd på sin hyra. Då det i dessa fall handlar om uthyrning från kommunen och bolag som ägs 

av föreningarna, är risken dock liten. Föreningarna kommer få göra avdrag på den utgående 

momsen, för sin ingående moms. Dock inte all ingående moms, utan enbart den andel som 

motsvarar den momspliktiga omsättningens del av föreningens totala omsättning. 

En av tre föreningar väljer att kompensera för sina kostnader med att höja medlemsavgifterna, två 

kan komma att höja priserna i cafeteria och shop, och en kommer istället försöka anordna fler 

penninginsamlingsevenemang. Medlemmarna kommer därmed på ett eller annat sätt påverkas av 

sin förenings skattskyldighet, antingen genom höjda priser eller avgifter alternativt mer ideellt 

arbete. 

 

 

 

 

S 
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6. Reflektion 
 

eflektionerna i detta avsnitt syftar till att lyfta fram våra egna synpunkter kring resultatet. Vi har 

här även tagit upp hur trovärdig vår uppsats är och om det går att applicera våra slutsatser på 

andra allmännyttiga ideella föreningar. Sist finns även några förslag på ytterligare forskning inom 

området. 

 

6.1 Om validitet och generaliserbarhet 

6.1.1 Validitet 

Validitet säger hur väl de slutsatser man kommit fram till i undersökningar hänger ihop.118 Validitet 

säger också hur giltig och relevant en studie är. Tillförlitlighet (hur sannolika resultaten är) och 

pålitlighet (uppnås samma resultat nästa gång en likande undersökning görs) är viktigt för att 

uppsatsens resultat ska anses trovärdigt.119 

När vi genomförde intervjuerna använde vi oss mer eller mindre av ett frågeformulär för att vi skulle 

ställa liknande frågor till alla föreningar och för att vi skulle komma ihåg att fråga det vi i förväg hade 

planerat att fråga. Vi använde oss till största del av öppna frågor för att de vi intervjuade skulle få 

prata om det som de ansåg relevant för att vi skulle få ut så mycket som möjligt av intervjun. Detta 

för att vi på bästa sätt skulle få en uppfattning om föreningarna och vad den intervjuade tyckte om 

ämnet samt hur denna person skulle välja att agera om föreningen blir skattskyldig.  

Att vi valde att spela in intervjuerna gör att empirin och analysen blir mer trovärdig. Risken för att 

dessa avsnitt feltolkas eller påverkas av våra felaktiga minnesbilder minskar. Tänkbara felkällor i 

intervjuerna skulle kunna vara att vi, genom våra frågor, ledde in personerna vi intervjuade i samma 

tankegångar som vi hade. Det är även möjligt att vi tolkat svaren vi fått på ett felaktigt sätt eller att 

personerna vi intervjuade missförstod vad vi frågade eller tyckte att frågorna var oklara. Men 

eftersom vi valde att inte göra telefonintervjuer utan istället träffa de personer vi intervjuade ökar 

trovärdigheten på det sätt att vi, i våra tolkningar, kan ta i beaktning hur de använde kroppsspråket 

och ansiktsutryck när de svarade på våra frågor. En ytterligare faktor som ökar trovärdigheten är att 

vi i förväg valde att maila en introduktion till ämnet och ett upplägg på intervjun och dess frågor till 

de vi skulle intervjua. Detta för att de skulle hinna förbereda sig, sätta sig in i ämnet och även för att 

de skulle hinna ta ställning till hur de skulle reagera om skattskyldigheten blir relevant för just deras 

förening.   

Någonting som skulle kunna sänka validiteten är att vi i våra intervjuer är mycket hypotetiska. Vad 

intervjupersonerna uppger att de skulle göra om föreningen blir skattskyldiga i det hypotetiska 

scenariot behöver inte alls överrensstämma med vad de skulle välja att göra om de sen skulle stå 

inför samma ställningstagande i verkligheten. 

Vi är medvetna om att vårt val av metod och tillvägagångssätt gör att uppsatsen är relativt subjektiv. 

Vi har själva valt vilka personer vi ska intervjua, hur vi ska analysera de svar vi fått och vad vi vill ta 
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med i referensramen. Även våra egna förutfattade meningar och värderingar är svåra att bortse från, 

men detta är som sagt något vi är medvetna om och under hela processen har reflekterat över. Vår 

medvetenhet om uppsatsens subjektivitet gör denna mer trovärdig än den annars hade varit. 

6.1.2 Generaliserbarhet 

Kritik till just kvalitativa studier i allmänhet är att det är mycket svårt att generalisera.120 Därför har vi 

valt att i vår slutsats inte säga något om andra föreningar än just de tre vi har undersökt. Det är ändå 

möjligt att det vi har kommit fram till i analys och slutsats även kan gälla andra liknande föreningar i 

Sverige. 

6.2 Vår personliga uppfattning 
Vår uppfattning är att de tre föreningar som undersökts i uppsatsen kommer klara de förändringar 

som en skattskyldighet skulle innebära. Detta beror på föreningarnas storlek, då verksamheten redan 

idag besitter mycket av den kunskap som krävs. Av en slump har alla tre undersökta föreningar ett 

nära samarbete med ett aktiebolag. Detta anser vi också vara en lindring av effekterna av en 

eventuell skattskyldighet, då samtliga har möjligheten att utnyttja bolaget på ett eller annat sätt. Vår 

uppfattning är att mindre föreningar skulle drabbas hårdare av skattskyldighet, då det skulle 

innebära större förändringar för dem. 

Vi tror att risken är stor att de intervjuades tankar inför ett hypotetiskt scenario inte till fullo 

sammanfaller med hur de verkliga reaktionerna skulle se ut. Styrelsen för en ideell förening sätter 

gärna medlemmarnas intressen främst, och håller sig till detta så långt det går. Exempelvis vill de inte 

höja priserna för medlemmar, men i en situation där pengar snabbt måste komma in till  föreningen 

kan de motvilligt vara tvungna att tänka om. 

Sverige har visat sig motvilliga att rätta sig helt efter momsdirektivet, därav flertalet förslag med 

kompromisser i frågan. Föreningslivet anses vara mycket viktigt och vår uppfattning är att Sverige på 

olika sätt fortsatt försöker undanta det som undantas från skattskyldighet idag. Vi tror inte att 

Sverige till fullo kommer få sin vilja igenom eftersom EU är väldigt strikta med de undantag som finns 

och inte vill att mer än det de redan godkänt ska undantas. Får Sverige inte undanta de verksamheter 

eller varor man vill kommer man antagligen välja att använda beloppsgränsen som en utväg att 

hjälpa de mindre föreningarna. 

6.3 Vad mer kan göras? 
Det som skulle vara relevant på området är att göra större undersökningar på hur de allmännyttiga 

ideella föreningarna skulle klara sig. Detta kan göras genom att gå igenom föreningarnas 

årsredovisningar och lägga till moms på de berörda områdena och även lägga till inkomstskatt där 

det blir tillämpligt. Att göra undersökningar med sifferexempel skulle ge en tydligare bild av de 

förändringar som skulle kunna ske. 

Man skulle även kunna tänka sig att en utförlig undersökning om fastighetsägares reaktion skulle 

kunna göras. Om de väljer att bli frivilligt skattskyldiga kommer detta i stor utsträckning att påverka 

allmännyttiga ideella föreningar. Momsen på hyreskostnaden skulle till största del bli en kostnad 
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eftersom många föreningar inte har rätt till avdrag för hela momsen eftersom bara en liten del av 

föreningens omsättning är momspliktig.  
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