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Sammanfattning 

Europeiska kommissionen anser att den svenska rätten inte överensstämmer med EU-rätten 

vad gäller begreppet beskattningsbar person och att det inte är förenligt att inte betrakta 

ideella föreningars verksamhet som en del av mervärdesskattesystemets såsom det sker i 

den svenska lagen. Begreppet beskattningsbar person kommer att införas i den svenska 

lagstiftningen från och med den 1 juli 2013 med anledning av prop. 2012/13:124. Enligt 

svenska lagstiftning är ideella allmännyttiga föreningar undantagna från skyldighet att 

betala mervärdesskatt. Ett sådant generellt undantag finns inte i mervärdesskattedirektivet. 

Med bakgrund i detta förhållande har syftet med denna uppsats varit att utreda ideella 

idrottsföreningar skyldighet till mervärdesskatt samt att utreda om lagändringen som 

kommer ske den 1 juli 2013 har någon påverkan på denna skyldighet. 

Eftersom ideella idrottsföreningar i regel är undantagna från att betala skatt enligt svensk 

lagstiftning kan inte staten ålägga dem att betala mervärdesskatt. Att de är skyldiga att 

betala mervärdesskatt enligt mervärdesskattedirektivet innebär dock att de själva kan 

åberopa direkt effekt och på så vis bli skatteskyldiga. För att det ska vara möjligt krävs det 

dock att verksamheten inte faller under några av de undantag från skatteplikt som uppges i 

direktivet. Vid förvärv av tjänster från utlandet är dock inte undantaget från skattskyldighet 

i den svenska rätten tillämpligt varpå de är skyldiga att betala mervärdesskatt vid ett sådant 

förvärv. Det har även varit av intresse att se huruvida undantag från skatteplikt och 

avdragsrätt kan åberopas enligt principen om direkt effekt. Eftersom den situationen inte 

har klarlagts ännu går det bara att spekulera kring. Argument mot detta är att det strider 

mot neutralitetsprincipen och argument för är att medlemsstaterna inte ska vara 

skyddsvärda i de fall de inte implementerat ett direktiv, EU-rätten ska kunna få genomslag 

även om den inte implementerats. 

Den lagändring som kommer ske 1 juli 2013 då begreppet beskattningsbar person förs in i 

den svenska lagen inte kommer att ha någon effekt på beskattningen av ideella 

idrottsföreningar. Enligt propositionen ska någon förändring vid beskattningen av ideella 

allmännyttiga föreningar inte ske och utredningen i denna uppsats visar på samma sak.    

   





  

Summary in English 

The European Commission considers that the Swedish law does not comply with EU law 

on the concept of taxable person and that it is inconsistent not to consider non-profit 

organizations as part of the system for VAT (value added tax) as practiced in the Swedish 

law. The concept of taxable person will be introduced in the Swedish legislation from July 

1, 2013 through the government bill 2012/13:124. According to Swedish law, non-profit 

organizations exempt from paying value added tax. Such a general exemption is not in the 

VAT Directive. In light of this fact, the aim of this study was to investigate the non-profit 

sport associations’ obligation to pay VAT and to investigate whether the legislative change 

that will take place July 1st, 2013 has any effect on this obligation.  

Since non-profit sport associations are exempt from paying VAT under Swedish law the 

state cannot require them to pay VAT. That they are liable to pay VAT under the VAT 

Directive means that they can rely on the principle of direct effect and thus become liable 

to pay VAT. For this to be possible, however, the organization can not fall under any of the 

exemptions stated in the Directive. Acquisitions of services from abroad is not exempted 

from tax in the Swedish law for a non-profit sport association and therefor they are liable 

to pay VAT on such acquisition. It has also been of interest to see whether exemptions and 

deductions can be claimed under the principle of direct effect. Since the situation has not 

been clarified yet, you can only speculate. Arguments against this is that it is contrary to 

the principle of neutrality. Argument for this is that Member States should not be worthy 

of protection in case they have not implemented a directive, EU law should have an impact 

even if it is not implemented in national law.  

The legislative change that will take place July 1, 2013 when the concept of taxable person 

enter the Swedish law it will not have any effect on the taxation of non-profit sport 

associations. Due to the Government bill, there will not be any change in the taxation of 

non-profit organizations and the study in this essay shows the same thing. 
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1. Inledning 

1.1 Ämne | Bakgrund 

Mervärdesskatt är indirekt skatt vars bas är konsumtion. Den är indirekt eftersom den 

uppbärs för statens räkning av näringsidkaren men betalas indirekt av konsumenten vid ett 

köp då näringsidkaren lagt på skatt på priset på de varor och tjänster som denne säljer.1 Den 

lagstiftning som råder i Sverige idag antogs i samband med Sveriges inträde i EU då man 

blev skyldig att anta det direktiv som rådde på området, dåvarande sjätte 

mervärdesskattedirektivet (77/388/EG), idag mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG). 

Sverige har enligt Europeiska kommissionen inte implementerat direktivet fullt ut och 

kommissionen har därmed inlett ett fördragsbrottsförfarande mot Sverige. Enligt 

kommissionen brister den svenska lagstiftningen på två punkter. Dels anses att den svenska 

rätten inte överensstämmer med EU-rätten vad gäller begreppet beskattningsbar person och 

dels anses att det inte är förenligt med direktivet att inte betrakta ideella allmännyttiga 

föreningars verksamhet som en del av mervärdesskattesystemet såsom sker i den svenska 

lagen.2   

Begreppet beskattningar person finns idag inte i den svenska lagstiftningen dock har det i 

skrivandets stund, av Riksdagen, antagits en proposition som innebär att begreppet kommer 

införas i den svenska lagstiftningen. 3 Det innebär att en teknisk anpassning av 

mervärdesskattelagen kommer att ske för att öka en formell överensstämmelse med 

mervärdesskattedirektivet.  

Enligt svenska lagstiftning är ideella allmännyttiga föreningar undantagna från skyldighet 

att betala mervärdesskatt.4 Ett sådant generellt undantag finns inte att finns i 

mervärdesskattedirektivet. Det svenska föreningslivet är djupt rotat och det finns ett stort 

ideellt engagemang hos den svenska befolkningen.5 Anpassningar till EU-rätten har 

föreslagits i flera omgångar. I SOU 2002:74 föreslogs att begreppet beskattningsbar person 

skulle införas i den svenska lagstiftningen på ett sätt som skulle göra ideella allmännyttiga 

föreningar blev skatteskyldiga, motståndet var dock för stort och förändringen blev inte 

verklighet.6 I ett annat förslag ansökte Sverige om att få dispens för subjekt inom ideell 

sektor som omsatte under en miljon kronor men ansökan avslogs på grund av att 

kommissionen ansåg att ett sådant undantag skulle vara diskriminerande mot andra 

                                                      
1 Henkow, 2012, sid. 11 
2 Ds 2009:58, sid. 56 
3 Riksdagsskrivelse 2012/13:236 
4 4 kap. 8 § ML 
5 Dimitrievski, 2010 
6 Zeteo, kommentar till 4 kap. 1 § ML 
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mervärdesskattesskyldiga.7 För närvarande pågår det en dialog med kommission vad gäller 

behandlingen av ideella allmännyttiga föreningar.8  

1.2 Syfte | Frågeställning 

När svensk rätt och EU-rätt på området skiljer sig åt skapas frågor kring vilken skyldighet 

en ideell allmännyttig förening har att betala mervärdesskatt. Huvudsyftet med denna 

uppsats är därför att utreda och analysera ideella idrottsföreningars skyldighet att betala 

mervärdesskatt med utgångspunkt i en jämförande studie mellan EU-rätt och svensk rätt. 

Den lagändring som träder i kraft den 1 juli 2013 med anledning av att prop. 2012/13:124  

kan påverka hur denna skattskyldighet ser ut.  Därför kommer jag också att utreda vilken 

påverkan ändringarna har för ideella idrottsföreningar som ett delsyfte. För att uppfylla 

dessa syften kommer följande frågeställningar utredas. 

1. När är en ideell idrottsförening skyldig att betala mervärdesskatt enligt gällande rätt? 

2. Hur påverkar lagändringen som träder ikraft den 1 juli 2013 med anledning av prop. 

2012/13:124, ideella idrottsföreningars skyldighet att betala mervärdesskatt?  

1.3 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa uppsatsen till att först och främst behandla mervärdesbeskattning 

för ideella allmännyttiga föreningar men då det vore ett för stort område för en 

kandidatuppsats har jag även valt att avgränsa syftet till att utreda ideell idrottsföreningar. 

Min avgränsning består alltså två steg, dels ideella allmännyttiga föreningar och dels ideella 

idrottsföreningar. I vissa fall kommer regleringen se likadan ut och då kommer ideella 

allmännyttig föreningar att behandlas och i viss mån kommer det att finnas specialregler 

och då kommer de av relevans för idrottsföreningar att behandlas. När begreppet 

allmännyttig ideell förening används åsyftas även ideell idrottsföreningar eftersom en 

idrottsförening är en allmännyttig ideell förening. För ideella idrottsförening finns det dock 

vissa bestämmelser som sträcker sig utöver de som finns för allmännyttig varpå en 

särskillnad ändå görs.  

 

 

                                                      
7 Fi 2011/414, UF 2011/18619/BRYR  
8 Prop. 2012/13:124 

Ideell idrottsförening 

Allmännyttig  

ideell 

förening 

Figur 1. Mervärdeslagstiftningens omfattning för ideella allmännyttiga föreningar och ideella idrottsförening 
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Eftersom lagstiftningen på området är mycket omfattande kommer jag främst att redogöra 

för de huvudregler som finns samt de specialregler som befinner sig inom min avgränsning. 

Det finns inte utrymme för att göra fullständig jämförelse och redogör för alla skillnader 

mellan de svensk rätt och EU-rätt därför syftar min analys till att belysa vilka skyldigheter 

lagstiftningen innebär för ideella idrottsföreningar samt vilken påverkan som lagändringen, 

med anledning av prop. 2012/13:124, kan tänkas ha på denna skyldighet.   

1.4 Metod och material 

Det tillvägagångssätt som i denna uppsats har använts för att hantera och skapa förståelse 

för ideella idrottsföreningars skyldighet att betala mervärdesskatt är rättsdogmatisk metod.9 

Uppsatsen präglas också av den EU-rättsliga metoden.10 Den oöverensstämmande 

lagstiftningen som finns på området gjorde det lämpligt att utreda vad som är gällande rätt 

genom en jämförelse mellan svensk rätt och EU-rätt. Det kan diskuteras huruvida det går 

att göra en uppdelning mellan svensk rätt och EU-rätt då EU-rätten de facto är del av den 

svenska rätten. Jag har dock valt att använda denna terminologi och det som egentligen 

åsyftas med vid användande av begreppet svensk rätt är svensk intern rätt.  

EU-rätten som i regel är överordnad svensk rätt har fått ett stort utrymme i uppsatsen och 

de källor som jag berört inom denna är främst mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG), 

vilket refereras till som direktivet i uppsatsen, och praxis från EU-domstolen. Den svenska 

rätten kommer att behandlas främst genom Mervärdesskattelagen (1994:200) och prop. 

2012/13:124, vilken refereras till som propositionen i uppsatsen, samt ytterligare förarbeten 

och praxis. Jag berör även regleringar i Regeringsformen (1974:152) då den är överordnad 

ML och påverkar frågeställningen i viss mån. För ökad förståelse, tolkning och vägledning 

har jag också använt doktrin och Skatteverkets publikationer. Den doktrin som jag har 

använt är framförallt skriven av Henkow, Kleerup et al. samt Melz. Jag har valt att använda 

flera författare eftersom jag berör ett komplicerat område och vill göra det så förståeligt 

som möjligt. Flera författare och rättskällor ger också ökad tillförlitlighet till uppsatsens 

innehåll.  

En stor del av uppsatsen problematik utgörs av tolkningsfrågor av begrepp som jämförs. 

För att resonera kring hur begrepp ska tolkas har jag använt de källor som beskrivits ovan, 

såsom praxis, förarbeten, doktrin och så vidare. Eftersom propositionen har antagits i sent 

skrivandets stund har jag resonerat kring dess betydelse med viss spekulativ förmåga. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett allmänt introduktionskapitel som ger läsaren möjlighet att 

bekanta sig dels med ideella föreningar och dels med mervärdesbeskattning. Kapitlet ger 

en övergripande bakgrund samt en kort genomgång av lagstiftningen som berör båda 

områdena. Därpå följer två kapitel som sedan kommer utgöra grunden för den jämförande 

analysen. Först presenterar jag svensk rätt och propositionen och sedan redogörs för EU-

rätten. Trots att EU-rätten också är svensk rätt och den i regel är överordnad denna har jag 

valt att inleda med svensk rätt. Det beror på att det är av intresse att avgöra huruvida en 

förening är mervärdesskatteskyldig enligt ML för att det från början ska vara möjligt att 

                                                      
9 Kjellgren & Holm, 2007, sid. 47 
10 Se avsnitt 2.2.2 för en beskrivning av EU-rättslig metod. 
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ålägga skattskyldighet.11 Efter de två redogörande kapitlen kommer ett kapitel som jämför 

och analyserar svensk rätt och EU-rätt samt redogör för eventuell påverkan av den nya 

lagstiftningen som träder i kraft med anledning av propositionen. De båda kapitlen som 

beskriver lagstiftningen och analysen följer samma disposition för att underlätta 

begreppshantering och jämförelse. Den dispositionen ser ut som följer: 

1. Beskattningsbar person  

2. Beskattningsbara transaktioner 

3. Undantag 

4. Avdragsrätt 

Eftersom svensk rätt och EU-rätt på många områden är överensstämmande kommer den 

första delen som beskriver svensk rätt att vara mer utförlig för att undvika upprepningar. 

Propositionen till den lagändring som nu kommer ske behandlas i ett eget avsnitt under 

svensk rätt och sedan löpande i analysen. Uppsatsen avslutas sedan med de slutsatser som 

jag resonerat mig fram till i analysen. 

  

                                                      
11 Henkow, 2012, sid. 14 
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2. Allmänt om ideella föreningar och 

mervärdesskatt 

2.1 Ideella föreningar 

I Sverige idag finns ca 200 000 ideella föreningar, 32 miljoner medlemskap och det ideella 

arbete som utförs motsvaras av 420 000 heltidstjänster.12 Det är siffror som tyder på att 

Sverige har ett enormt engagemang vad gäller föreningsarbete. Främst har ideella 

föreningar uppmärksammats skattemässigt på grund av att de är inkomstskattebefriade. 

Med bakgrund i detta ser jag att det finns ett intresse av att även undersöka 

mervärdesbeskattningen ser för ideella förningar. Nedan följer ett allmänt avsnitt om 

ideella föreningars förhållanden och deras skattskyldighet.    

2.1.1 Vad är en ideell förening? 

För att utreda ideell föreningars skyldighet att betala mervärdesskatt är det av vikt att utreda 

vad en ideell förening är och om den utgör en juridisk person. Det saknas någon lagstadgad 

definition av begreppet ideell förening men i skatteverkets ansökningsblankett för 

organisationsnummer för ideella föreningar framgår följande:  

”För att en ideell förening ska anses vara en juridiks person krävs det att den antagit 

stadgar och valt en styrelse. Föreningen har som juridisk person rättskapacitet, vilket 

innebär att den kan ha tillgångar och skulder, ingå avtal och vara part inför domstol och 

myndigheter.” 13 

Att det inte finns någon svensk lagstiftning vad gäller ideella föreningar uppkomst, 

verksamhet och upphörande framgår bland annat av ett mål från kammarrätten.14 I 

kammarrätten bedömning hänvisas till sedvänja och domstolsavgöranden där det vuxit 

fram en allmänt accepterad praxis.  

Då en förening utgör en juridisk person och därigenom vinner rättskapacitet innebär det att 

den ikläda sig skulder och förpliktelser. Trots att det inte finns någon civilrättslig 

lagstiftning som reglerar föreningens förhållande hindrar det inte att föreningen utgör sitt 

eget skattesubjekt.15 Skattesubjekt kan definieras som den fysiska eller juridiska person 

som är skyldig att betala in skatten.16  

                                                      
12 Dimitrievski, 2010 
13 Skatteverket 8400 
14 Målnr. 3690-12 
15 Lodin et al. 2011, sid. 585 
16 Gyland, 2009, sid. 13  
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2.1.2 Beskattning av ideella föreningar 

Ideella föreningar är av skatterättsligt intresse då de, om de är allmännyttiga, är undantagna 

beskattning av såväl inkomstskatt som mervärdesskatt och i viss mån också sociala 

avgifter. Den del i skattelagstiftningen som främst behandlar ideella föreningar är 7 kap. i 

inkomstskattelagen, IL.  I 7 kap. §§ 7-13 framgår det att en ideell förening är skattebefriad 

från inkomstskatt vid uppfyllandet av 4 krav: ändamålskravet, verksamhetskravet, 

fullföljdskravet och öppenhetskravet. Även undantaget från mervärdesbeskattningen har 

sin grund i IL då 4 kap. 8 § ML hänvisar direkt till 7 kap. 7 § IL.  En idrottsförening är i 

princip en ideell förening och följer därmed samma regler som beskrivs för ideella 

föreningar.17 En förening med idrottsligt ändamål anses vara ett allmännyttig ideell 

förening enligt 7 kap. 8 §.  

2.2 Mervärdesskatt 

2.2.1 Allmänt 

Mervärdesskatten är en generell konsumtionsskatt som bärs av konsumenten men betalas 

in av näringsidkare som deltar i produktionen och distributionen av de skattepliktiga 

varorna och tjänsterna.18  Orsaken till att det är en generell skatt är att den i så liten mån 

som möjligt ska påverka konsumentens val av tjänst eller vara. Skatten är indirekt i och 

med att bördan ligger hos konsumenten men skatteplikten hos näringsidkaren. 19 Att skatten 

ska bäras av konsumenten och att den är en allmän konsumtionsskatt är inget som framgår 

av lagen utan det är istället mervärdesskattens konstruktion som gör detta möjligt. Tidigare 

fanns den så kallade omsen som var en allmän varuskatt som skulle tas ut i sista ledet då 

varan hamnade hos konsumenten men eftersom det innebar vissa svårigheter att avgöra 

vem som var konsument bygger mervärdesskatten idag på att skatten tas ut i flera led, från 

produktion och distribution till den slutliga försäljningen till konsument.  Grunden till 

namnet mervärdesskatt är att det är mervärdet i varje led som uppbärs och att 

skatteinbetalningarna utgör skillnaden mellan den skatt som den skatteskyldige mottagit 

och själv erlagt.  

Mervärdesskatt ska som beskrivits inte bäras av näringsidkaren och därmed har denne 

direkt avdragsrätt för ingående mervärdesskatt, det vill säga skatt på sådana varor eller 

tjänster som denne själv förvärvar för den skatteskyldiga verksamheten, detta innebär att 

så länge varan inte har sålts till konsumenten är nettoeffekten i princip noll. 20 Avdragsrätten 

är avgörande för att mervärdesskatten ska kunna övervältas och för att skatten inte ska tas 

ut i flera led i kedjan. Om avdragsrätten saknas i ett led kan det leda till att så kallade 

kumulativa effekter uppstår. Dessa uppstår alltså om någon i ledigt inte är skatteskyldig 

och undviks därmed genom en så vid skattskyldighet som möjligt. En viktig orsak till att 

mervärdesskatten kan övervältras till konsumenten vid sista ledet är den så kallade 

gränskorrigeringen som innebär att varor och tjänster som säljs i Sverige beläggs med 

svensk mervärdesskatt oavsett om de har producerats i Sverige eller ej. 21 Eftersom det inte 

                                                      
17 Skatteverket, idrottsföreningar 
18 Kleerup et al. 2012, sid. 15 
19 Gyland, 2009, sid. 103 
20 Melz, 2009, sid. 14-16 
21 Kleerup et al. 2012, sid. 17 
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finns några konkurrenter som kan ta ut lägre priser på grund av lägre eller undgångna 

skatter innebär det att säljaren kan sätta ett pris som täcker den mervärdesskatt det ska 

betala.22   

2.2.2 Lagstiftningen 

I svensk lag regleras mervärdesskatten i Mervärdesskattelagen (1994:200), ML, vilken 

antogs då Sverige gick med i EU 1995.23 ML kompletteras i den svenska lagstiftningen 

med mervärdesskatteförordningen (1994:223) och regleras också till viss del i 

skatteförfarandelagen (2011:1244). Självklart finner man även svar i andra rättskällor 

såsom: rättspraxis, förarbeten, skatteverkets publikationer och doktrin. 24 I och med inträdet 

i EU blev Sverige skyldiga att genomföra de unionsrättsliga direktiv som finns på området 

och mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG), från och med benämnt som direktivet, är det 

direktiv som ledde fram till en ny svensk lagstiftning i och med ML.25 

Mervärdesskattedirektivet föregicks av det sjätte direktivet (77/388/EEG). För att en 

gemensam marknad inom EU ska vara möjlig krävs det att medlemsstaterna anammar ett 

mervärdesskattesystem med förhållandevis lika skattesatser.26 Detta innebär att de 

bestämmelser som finns i ML i stor utsträckning har en motsvarighet i direktivet eller vice 

versa med hänsyn till att direktivet föregick ML.  

Mervärdesskatten är till stor del harmoniserad inom EU genom direktiv på grund av 

fördraget om den Europeiska unionens funktionssätt artikel 113. Även om EU-rätten i 

princip är överordnad svensk lag är ett direktiv endast bindande för medlemsstaternas organ 

och i den svenska grundlagen (RF 8 kap. 2 och 3 §§) framgår det att beskattning inte får 

ske utan stöd i svensk lag. På så vis kan inte det allmänna eller staten ålägga en enskild 

skyldighet att betala mervärdesskatt enligt direktivet. Det bör här tilläggas att detta inte är 

gällande för en EU-förordning, då en sådan är att jämställa med svensk lag, den är direkt 

tillämplig i alla delar. Det allmänna och staten får som nämnts inte direkt tillämpa ett 

direktiv men det finns möjligheter för den enskilde att åberopa ett direktiv, till stöd för en 

förmån som finns i direktivet men inte stöds i svensk lag, i den mån bestämmelserna i 

direktivet har direkt effekt. 27 Att det föreligger direkt effekt på mervärdesskatteområdet 

har fastslagit i rättsfallet C-9/07 (Franz Grad). För att direkt effekt ska var möjligt att 

tillämpa krävs det att en bestämmelse är: klar, precis och oberoende av ytterligare 

handlande från medlemsstatens sida och samt att tiden för implementering har gått ut.28 I 

de fall Sverige underlåter att tillämpa EU-rätten kan skadeståndsskyldighet uppstå i 

enlighet med den så kallade Francovich-doktrinen.29   

Direkt effekt är ett av de sätt på vilket EU-rätten har inflytande, det finns också en allmän 

skyldighet, i alla situationer, för medlemsstaterna att göra en EU-konform tolkning av 

                                                      
22 Melz, 2009, sid 17 
23 Henkow, 2012, sid 13 
24 Kleerup et al. 2012 sid. 25 
25 Ibid, sid 13 
26 Ibid, sid. 21 
27 Henkow, 2012, sid. 13-15  
28 Kleerup et al. 2012, sid 27 
29 Kleerup et al. 2012, sid. 28, c- 6/90 och c-9/90 (Francovich) 
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ML.30 Att göra en EU-konform tolkning innebär att bestämmelserna i ML ska tolkas mot 

bakgrund av EU-rättens ordalydelse och syfte oavsett om det är till fördel eller nackdel för 

den enskilde.31 I de fall en bestämmelse i ML inte kan tillämpas konformt med direktivet 

ska ingen konform tolkning göras utan istället ska bestämmelsen anpassas till direktivet.32 

Det vill säga att en tolkning mot lagen, contra legem, inte får göras, det fastslogs i mål C-

212/04 (Adeneler m.fl.).  

Henkow sammanfattar samspelet mellan EU-direktiven och mervärdesskattelagstiftningen 

i tre punkter:33 

1.  För att ålägga skyldigheter krävs stöd i svensk lag. 

2. Däremot kan enskilda åberopa ett EU-rättsligt direktiv oberoende av innehållet i 

svensk lag, förutsatt att bestämmelsen i direktivet har direkt effekt. 

3. I alla situationer ska den nationella rätten läsas i ljuset av EU-rätten. Nationell 

rätt ska tolkas så att målet och syftena med direktivet och EU-rätten i sin helhet 

uppfylls. En sådan tolkning ska göras så långt det är möjligt, dock inte contra 

legem.”  

 

      

  

                                                      
30 Henkow, 2012, sid 13 
31 Kleerup et al. 2012, sid. 28 
32 Melz, 2009, sid. 22 
33 Henkow, 2012, sid 14 
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3. Svensk rätt 

4.1 Beskattningsbar person 

Begreppet beskattningsbar person finns i skrivande stund inte med i den svenska 

lagstiftningen men för att kunna göra en jämförelse mellan den svenska lagstiftning och 

EU-rätt har jag ändå valt att tillämpa begreppet även här. Ett av de begrepp som har 

motsvarighet till beskattningsbar person i den svenska lagstiftningen är yrkesmässig 

verksamhet vilket kommer bli rättshistoria från den 1 juli 2013. Riksdagens proposition 

(2012/13:124), som antagits av Riksdagen den 23 maj och träder i kraft den 1 juli 2013, 

omfattar en lagteknisk ändring av ML genom införandet av just begreppet beskattningsbar 

person kommer beskrivas mer ingående i avsnitt 4.1.2. Trots att begreppet yrkesmässig 

verksamhet kommer försvinna från ML är det fortfarande av betydelse då propositionen i 

princip inte ska medföra några materiella ändringar.34 Jag kommer därmed först att beskriva 

huvudregeln och utvidgningsregeln för vad som anses vara yrkesmässig verksamhet. 

Därefter kommer jag att gå igenom den reglering i ML som berör ideella föreningar 

specifikt. 

En första förutsättning för att mervärdesskatteskyldighet ska föreligga är att den person 

som utför en beskattningsbar transaktion är en beskattningsbar person. En sådan person 

kan vara såväl fysisk som juridisk, det framgår av den vaga formuleringen i 1 kap. 2 § ML 

där ordet den används.35 I 1 kap. 1 § ML framgår det att mervärdesskatt ska betalas vid 

omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktiga och görs i en 

yrkesmässig verksamhet. En beskattningsbar person kan därmed beskrivas som den som 

bedriver yrkesmässig verksamhet. Begreppet yrkesmässig verksamhet kräver därför en 

tolkning. Vilken verksamhet som åsyftas med begreppet framgår i 4 kap. ML, i punkt 1 

hänvisas som huvudregel till 13 kap. IL och i punkt 2 finns den så kallad utvidgningsregeln.  

”En verksamhet är yrkesmässig, om den  

1. utgör näringsverksamhet enligt 13 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), eller 

2. bedrivs i former som är jämförliga med en till sådan näringsverksamhet hänförlig 

rörelse och ersättningen för omsättningen i verksamheten under beskattningsåret 

överstiger 30 000 kronor.” 36  

I 13 kap. 1 § IL framgår det att vilka inkomster och utgifter som räknas till inkomstslaget 

näringsverksamhet och den mekaniska anknytningen mellan ML och IL innebär alltså att 

                                                      
34 Prop. 2012/13:124, sid. 1 
35 Kleerup et al. 2012, sid. 30 
36 4 kap. 1 § ML 

http://zeteo.nj.se.ludwig.lub.lu.se/ppd/template.htm?view=dogoto&ref=xsfs_1999q1229_13_kapx_lopnr450
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samma utgifter och inkomster är mervärdesskattepliktiga.37  Paragrafen består av tre 

rekvisit som samtliga ska vara uppfyllda för att näringsverksamhet ska anses föreligga:  

1. Självständighet är det första rekvisitet och det innebär att näringsidkaren ska utföra 

sina uppdrag självständigt gentemot uppdragsgivaren. Genom att ha flera uppdrag, 

använda egna hjälpmedel eller medhjälpare och vara utbytbar visar 

uppdragstagaren på självständighet.38 

2. Yrkesmässighet, som i detta lagrum inte har samma betydelse som samma begrepp 

i ML, innebär att verksamheten ska bedrivas regelbundet och inte bara tillfälligt. 

Uppdragets omfattning och varaktighet kan dock bidra till att kravet på 

regelbundenhet sänks. 39 

3. Förvärvssyfte är det tredje och sista rekvisitet vilket innebär att verksamheten ska 

bedrivas i syfte att ge ett ekonomiskt utbyte men det innebär inte att vinst varje år 

är ett krav. Det kan vara svårt att avgöra vilket syfte en verksamhet har och därför 

bör det ske en objektiv bedömning. Att det endast är förvärvsverksamhet som utgör 

näringsverksamhet skapar en avgränsning till hobbyverksamhet och rent ideell 

verksamhet.40 Vad gäller ideella föreningar finns det en dom från RR (RÅ 1998 

ref. 10) där de, med hänvisning till praxis, anger att näringsverksamhet kan 

föreligga i en verksamhet som saknar vinstsyfte om den inte har en alltför 

begränsad omfattning. 

Förutom att sådan verksamhet som utgör näringsverksamhet enligt 13 kap. IL finns det en 

utvidgningsregel i 4 kap. § 1 p. 2 ML. Begreppet yrkesmässig verksamhet är alltså mer 

omfattande än begreppet näringsverksamhet. Punkten stadgar att yrkesmässig verksamhet 

även är sådan som: ”bedrivs i former som är jämförliga med en till sådan 

näringsverksamhet hänförlig rörelse och ersättningen för omsättningen i verksamheten 

under beskattningsåret överstiger 30 000 kronor.”  Enligt propositionen (1973:163) till 

utvidgningsregeln var syftet med den att verksamhet där regelbunden omsättning av varor 

eller tjänster förekommer ska anses vara yrkesmässig även om verksamheten inte medför 

skattskyldighet enligt IL.41 I samma proposition framgår det också att regeln kan tillämpas 

på bland annat: privatpersoner, stat och kommun. Enligt Kleerup et al (2012) är det 

huvudsakliga syftet med regeln att uppnå konkurrensneutralitet.42 

Först bör man alltså bedöma om en verksamhet är mervärdesskatteskyldig på grund av att 

den utgör näringsverksamhet enligt IL och om så inte är fallet ska en självständig 

bedömning göras om huruvida utvidgningsregeln kan användas. 

Mervärdesskatteskyldighetens yttersta gräns i den svenska rätten blir därmed 

utvidgningsregeln. 43  

                                                      
37 Kleerup et al. 2012, sid 32  
38 Lodin et al. 2009, sid. 269 
39 Ibid, sid. 270 
40 Ibid, sid 267 
41 Prop. 1973:163, sid. 30 
42 Kleerup et al. 2012, sid 36 
43 Ibid, sid. 35 
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Det bör också nämnas att det förekomma så kallade blandade verksamheter, det vill säga 

verksamheter där vissa delar är skattepliktiga och andra inte.44 

3.1.1 Ideella föreningar 

Vad gäller ideella föreningar behandlas de i 4 kap. § 8 ML. Även i den paragrafen hänvisar 

lagstiftaren till IL och det framgår att ideella föreningars verksamhet som är 

inkomstskattebefriade enligt 7 kap. 7 § IL inte räknas som yrkesmässig verksamhet. 

Eftersom inkomstbeskattningen av ideella föreningar blir av stor vikt för behandlingen av 

mervärdesbeskattningen kommer beskrivningen av IL att utgöra en övervägande del av 

detta avsnitt.  I 7 kap. 7-13 §§ IL framgår det att en ideell förening är skattebefriad från 

inkomstskatt vid uppfyllandet av fyra krav. Ändamålskravet § 8, verksamhetskravet § 9, 

fullföljdskravet § 10 och öppenhetskravet § 13. En sådan förening är vad jag i fortsättningar 

kommer benämna en allmännyttig ideell förening, i viss doktrin och av skatteverket 

används i vissa fall begreppet inskränkt skatteskyldig (med motsatsen oinskränkt 

skatteskyldig).   

– Ändamålskravet innebär att föreningen ska ha till syfte att främja sådana ändamål som 

anges i 7 kap § 4 IL. Paragrafen är tillämplig för stiftelser och de ändamål som där anges 

är bland annat: främja vård och uppfostran av barn, lämna bidrag för undervisning eller 

utbildning och bedriva hjälpverksamhet bland behövande med flera. För ideella föreningar 

finns det ytterligare ett antal ändamål som anses vara allmännyttiga, jämfört med för 

stiftelser, som listas i 7 kap 8§ IL. Där uppges ändamål såsom religiösa, välgörande, 

sociala, politiska, idrottsliga, konstnärliga eller liknande kulturella ändamål 

En ideell idrottsförening anses därmed ha ett allmännyttigt ändamål. Uppräkningen som 

sker i 8 § är inte uttömmande utan snarare exemplifierande.  I ett tidigt förarbete framgår 

det att samhällsutvecklingen bör avgöra definitionen av begreppet allmännyttig.45 Exempel 

på sådana föreningar som inte har ansetts allmännyttiga är: hyresgästförening, Sveriges 

villaägarförbund, och LO-distrikt. Medan föreningar som ansetts allmännyttiga är: Svenska 

Pudelklubben, Skattebetalarnas förening och släktförening.46 I paragrafens andra stycke 

framgår det också att ändamålen inte får vara begränsade till att ”främja familjers, 

föreningens medlemmars eller andra bestämda personers ekonomiska intressen”, exempel 

på en sådan förening är fack- och branschföreningar. Eftersom det kan vara svårt att avgöra 

om allmännytta föreligger eller ej, finns det en stor mängd praxis på området som kan vara 

vägledande. 

– Verksamhetskravet innebär att föreningen ska uteslutande eller så gott som uteslutande 

tillgodose de ändamål som uppräknas i 7 kap. 8§ IL. I förarbetena framgår det att uttrycket 

”uteslutande eller så gott som uteslutande” har samma betydelse som i motsvarande 

paragraf för stiftelser i 7 kap. § 5 IL och där har lagstiftaren velat uttrycka cirka 90-95 % 

upp till 100 %.47  

                                                      
44 1 kap. 7 § ML 
45 Prop. 1976/77:135, sid 75 
46 SOU 2002:74, sid. 227 

47 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 83 
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– Fullföljdskravet innebär att föreningen över en period av flera år ska bedriva verksamhet 

som skäligen motsvarar avkastningen på tillgångarna i föreningen (7 kap. § 10 IL). I 

förarbetena framgår det att 80 % av avkastningen räknat över en femårsperiod är en lämplig 

utgångspunkt.48 För vissa ändamål som anges i 7 kp. 11 § IL kan en förening dock få 

dispens från detta krav, exempelvis vid vissa större investeringar. 

– Öppenhetskravet innebär att föreningen inte får vägra någon inträde i föreningen om det 

inte finns särskilda skäl för detta på grund av förningen art, omfattning, syfte eller annat (7 

kap. § 13 IL). Sådana skäl har som exempel angetts: musikalitet i en musikförening och 

fysiskt handikapp i handikappförening.49 

De föreningar som uppfyller dessa krav är allmännyttiga därmed skattebefriade i tre fall. 

För det första är de skattebefriade för kapitalvinster och kapitalförluster. De är också 

befriade från skatt för inkomst från innehav av en fastighet som tillhör föreningen och som 

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

fastighetstaxeringslagen (1979:1 152). För det tredje är föreningen skattebefriad för 

inkomst som kommer från en självständig näringsverksamhet eller en särskild 

förvaltningsenhet som avser fastighet. Det senare fallet avser inkomster som till 

huvudsaklig del kommer från antingen verksamhet som är ett direkt led i främjandet av 

sådana ändamål som avses i 8 § eller som har annan naturlig anknytning till sådana 

ändamål, eller verksamhet som av hävd utnyttjats som finansieringskälla för ideellt 

arbete.50 Inkomster med naturlig anknytning till det ideella ändamålet exemplifierades i 

SIL med bland annat följande inkomster: entré- och anmälningsavgifter till kultur och 

idrottsevenemang, försäljningsinkomster som kan anses utgöra en del i det ideella arbetet 

(affischer, böcker osv). I dagens IL har exemplen tagits bort och det anses inte ha skett 

någon ändring i uppfattning varpå de gamla exemplen torde vara tillämpliga fortfarande. 51 

Inkomster som av hävd finansierat ideellt arbete fanns även de exemplifierade i SIL och 

verksamheter som där nämndes var: bingo, lotteri, fester, basarer, försäljnings och 

insamlingskampanjer. Inte heller denna uppräkning är uttömmande, förarbetena innehåller 

fler exempel och även praxis har visat väg i vissa fall. Av praxis framgår det också att inslag 

av ideellt arbete är av betydelse för huruvida en verksamhet anses vara en hävdvunnen 

finansieringskälla.52  

Enligt SOU 2002:74 utgör ideell verksamhet i princip yrkesmässig verksamhet. De 

föreningar som inte kan tillämpa 4 kap. 8 § ML ska tillämpa ML:s allmänna regler för att 

avgöra om verksamheten är yrkesmässig.53 Innebörden av att ML:s bestämmelser kring 

yrkesmässighet är direkt kopplade till IL blir således att inkomstskattebefriad verksamhet 

inte heller utgör någon skyldighet att betala utgående mervärdesskatt.54 Eftersom det inte 

finns någon skyldighet att betala utgående mervärdesskatt finns inte heller någon 

                                                      
48 SOU 2002:74 sid. 228 
49 Ibid sid. 229 
50 7 kap. 7 § st. 2 
51 SOU 2002:74, sid. 230 
52 Ibid, sid. 232 
53 Ibid, sid. 221 
54 Ibid, sid. 236 

http://zeteo.nj.se.ludwig.lub.lu.se/ppd/template.htm?view=dogoto&ref=xsfs_1979q1152_3_kap_4_px_lopnr42
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avdragsrätt för ingående mervärdesskatt. Avdragsrätten kommer behandlas mer i detalj sist 

i detta kapitel. 

3.1.2 Regeringens proposition: 2012/13:124  

Regeringen kom under mars i år ut med en proposition som utgör ett förslag på ett införande 

av begreppet beskattningsbar person i ML. Den 23 maj antogs, som ovan påpekats, 

förslaget.55 Propositionen är ett sätt att underlätta tolkning och tillämpning av lagen och 

genom förslaget ska en ökade formell överensstämmelse med mervärdesskattedirektivet 

uppnås. Den främsta innebörden av förslaget är att begreppet ”yrkesmässig verksamhet” 

byts ut mot de EU-rättsliga begreppen ”beskattningsbar person” och ”ekonomisk 

verksamhet”. Begreppen ”näringsidkare” och ”företagare” ska också plockas bort medan 

begreppet ”skatteskyldig” ska tas bort i viss mån. Beskattningsresultatet väntas i de allra 

flesta fall bli detsamma som innan då det endast rör sig om en teknisk ändring. I 

propositionen påstås det att läget kommer vara oförändrat enligt följande: 

”I materiellt hänseende leder mervärdesskattelagen, trots den bristande formella 

överensstämmelsen i den nuvarande utformningen, till i allt väsentligt samma resultat som 

mervärdesskattedirektivet.”56  

Mervärdesbeskattningen av allmännyttiga ideella föreningar, och därigenom ideella 

idrottsföreningar, kommer enligt propositionen inte att påverkas alls. Det beror på att det 

för närvarande pågår en dialog med kommissionen på grund av de klagomål som riktats 

mot den svenska lagstiftningen kring mervärdesbeskattning av allmännyttiga ideella 

föreningar (dnr Fi2008/4219). Remissinstanserna Civos och arbetsgivarföreningen KFO 

framför dock att det nya förslaget skulle innebära att allmännyttiga ideella föreningar inte 

längre kan välja att betala mervärdesskatt genom att åberopa direkt effekt av 

mervärdesskattedirektivet. Regeringen konstaterar dock att principen om direkt effekt 

kommer vara fortsatt tillämplig då den och unionsrättens företräde framför nationell 

rättsordningar är grundläggande inom EU-rätten. Jag tolkar Civos och KFOs kommentar 

som att på grund av att den svenska lagstiftningen tekniskt ändras och blir mer 

överensstämmande med EU-rätten försvinner möjligheten att tillämpa direkt effekt 

eftersom de två lagstiftningarna nu överensstämmer med varandra.  

Den förändring som berör allmännyttiga ideella föreningar är främst den ändring i 4 kap. § 

8 ML där begreppet yrkesmässig verksamhet skulle komma bytas ut mot begreppet 

ekonomisk verksamhet som en följd av att begreppet också införts i 4 kap. 1 § ML. Dock 

hänvisas fortfarande till 7 kap. § 7 IL där lagen är oförändrad. För att förtydliga att 

ändringen inte ska ha någon påverkan på behandlingen av mervärdesskatt för allmännyttiga 

ideella föreningar anbefalls följdändringar i 1 kap. 2 § första stycket och 5 kap. 4 §.57 Med 

detta tillägg ser inte heller jag att remissinstanserna har fog för sin oro eller att lagändringen 

kommer ha någon påverkan på allmännyttiga ideella föreningars skattskyldighet till 

mervärdesskatt.   

                                                      
55 Riksdagsskrivelse, 212/13:236 
56 Prop. 2012/13:124, sid. 1 
57 Prop. 2012/13:124, sid.22-25 
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Det är inte första gången som förslag angående ändringar av begreppet yrkesmässig 

verksamhet och en anpassning till EU-rättens begrepp beskattningsbar person och 

ekonomisk verksamhet i ML läggs fram. Detsamma gjordes i SOU 2002:74 då ledde 

föreslaget inte till några ändringar.58 

”Skälet var det stora politiska motstånd mot ändringarna som framfördes från den 

allmännyttiga ideella sektorn vars generella skattebefrielse skulle komma att inskränkas 

genom EU-anpassningarna”  

Eftersom den proposition som nu lagts fram inte ämnar påverka beskattningen av ideella 

allmännyttiga föreningar har den inte stött på samma motstånd och är nu antagen.     

3.2 Beskattningsbara transaktioner 

Inom mervärdesskatteområdet finns det fyra typer av transaktioner som är 

beskattningsbara.59 Henkow beskriver att dessa utgörs av: leverans av varor, 

tillhandahållande av tjänster, unionsinternt förvärv av varor och import av varor. Jag har 

valt att använda denna uppdelning i detta avsnitt enligt följande:  

1. Leverans av varor och tjänster inom landet  

2. Gränsöverskridande handel  

a. Unionsinterna förvärv av varor 

b. Tillhandahållande av tjänst 

3. Import och export 

Jag kommer att lägga extra fokus på gränsöverskridande handel som kan skapa frågetecken 

vid beskattningen av just allmännyttiga ideella föreningar och särskilt idrottsföreningar.    

3.2.1 Leverans av varor och tjänster inom landet 

Leverans av vara är ett EU-rättsligt begrepp och den svenska motsvarigheten utgörs av 

omsättning av varor. Av 2 kap. 1 § 1 st. 1 p. ML framgår det att en ”vara som överlåts mot 

ersättning” förstås av begreppet omsättning av vara som används i 1 kap. 1 § p. 1 § ML. 

Även bytesavtal anses omfattas av paragrafen då bytet i de fallet ses som ersättning.60  Att 

ersättning har utgått är dock ett krav för att omsättning ska anses föreligga vilket framgår 

direkt av paragrafen. Definitionen av när en vara är överlåten kommer att beskrivas mer 

ingående under EU-rätten på grund av att det inte bestäms utifrån ett nationellt, civilrättsligt 

perspektiv.61 Omsättning av tjänst behandlas i samma paragraf som omsättning av varor. 62 

En tjänst anses vara allt det som kan tillhandahållas i en yrkesmässig verksamhet som inte 

är varor.63 I 2 kap. 1 § ML omfattas såväl omsättning av varor och tjänster som uttag av 

varor och tjänster. Ett uttag innebär att den skattskyldige tillgodogör sig en vara eller tjänst 

för sitt eget eller personalens privata bruk eller överlåter en vara eller tjänst utan 

                                                      
58 Zeteo, kommentar till 4 kap. 1 § ML 
59 Henkow, 2012, sid. 48 
60 Zeteo, kommentar till 2 kap. 1 § ML 
61 Henkow, 2012, sid. 49 
62 2 kap. 1 § 3 st. ML  
63 1 kap. 6 § ML 
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ersättning.64 Bestämmelser kring uttag finns i 2 kap 2-5 §§ samt 7-8 §§, de senare 

paragraferna gäller fastighetsområdet.   

3.2.2 Gränsöverskridande handel 

3.2.2.1 Unionsinternat förvärv av varor 

För att beskattningen ska ske i Sverige krävs det att varan är omsatt inom Sverige enligt 1 

kap. 1 § p. 1 ML. När en vara anses var omsatt inom Sverige framgår av 5 kap. ML och all 

omsättning som inte anses var omsatt inom landet är omsatt utomlands. Även om Sverige 

är omsättningslandet finns det undantag från skatteplikt vid vissa transaktioner, dessa 

kommer presenteras i avsnitt 4.3. Om Sverige inte är omsättningslandet måste man avgöra 

om det föreligger ett så kallat unionsinternt förvärv som ändå gör att beskattning ska ske i 

Sverige enligt 1 kap. 1 § p. 2 ML.   

Vid unionsintern försäljning av varor är säljaren i viss mån undantagen mervärdesskatt 

enligt 3 kap. 30 a §. För att försäljningen ska vara undantagen krävs det att mottagaren är 

registrerad till mervärdesskatt enligt 3 kap. 30 a §. Vid förvärv av varor från andra EU-

länder kan därmed förvärvaren beskattas, så kallad förvärvsbeskattning eller omvänd 

beskattning. Beskattningen av unionsinterna förvärv behandlas i kap. 2a ML och syftar till 

att skapa neutralitet mellan att köpa varor från svenska företag och från företag etablerade 

i andra medlemsstater.65 Ett unionsinternt förvärv är en beskattningsbar transaktion som 

anses vara omsatt där varan tas emot.66 Beskattningen sker enligt följande. Förvärvaren ska 

betala skatt i sitt land och deklarerar därmed utgående skatt på 25 % av köpeskillingen. 

Försäljningen är skattefri för säljaren. Under förutsättning att varan ska säljas vidare har 

förvärvaren avdragsrätt, eftersom det rör sig om en skattepliktig transaktion, och därmed 

dras samma belopp av som ingående skatt. När varan sedan säljs vidare debiterar 

förvärvaren 25 % av försäljningspriset som utgående skatt.67  

Reglerna ovan torde också vara tillämpliga för ideella allmännyttiga föreningar som 

bedriver verksamhet som medför skattskyldighet då de förvärvar varor från skatteskyldiga 

säljare i andra EU-länder. I de fall föreningen inte bedriver verksamhet som medför 

skattskyldighet ska säljaren debiteras i enligt reglerna i det andra landet och någon 

avdragsrätt föreligger då inte.68 Vid vissa förvärv krävs det dock inte att förvärvaren 

bedriver verksamhet som medför skattskyldighet för att den ska vara skyldig att betala 

mervärdesskatt, detta beskrivs mer ingående nedan. 69 Det finns tre kategorier av förvärv 

som är skattepliktiga enligt ML och som kommer beskrivas medför de i viss mån att 

förvärvsskattskyldighet föreligger trots att förvärvaren inte bedriver mervärdesskattepliktig 

verksamhet: 

                                                      
64 2 kap. 2 § ML för varor 2 kap. 5 § ML för tjänster 
65 Kleerup et al. 2012, sid. 49 
66 Henkow, 2012, sid. 63 
67 Kleerup et al. 2012, sid. 49 
68 SOU 2002:74, sid. 243 
69 Ibid 
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1. Unionsinternt förvärv av nytt transportmedel.70 Denna kategori är skattepliktig 

oavsett vem som gör förvärvet.71 Det innebär att även allmännyttiga ideella 

föreningar som inte bedriver skattepliktig verksamhet är skyldiga betala 

mervärdesskatt för denna typ av förvärv.72 Vad som avses med nytt 

transportmedel framgår av 1 kap. 13 a § ML 

2. Unionsinternt förvärv av punktskattepliktig vara.73 Denna kategori är endast 

skattepliktig om förvärvaren är en näringsidkare eller juridisk person.74 Eftersom 

en allmännyttig ideell förening utgör en juridisk person är de även skyldiga att 

betala mervärdesskatt för denna typ av förvärv. De varor som berörs av paragrafen 

är alkohol- tobak- och mineraloljeprodukter som är obligatoriskt skattepliktiga 

enligt EU:s regler.75. 

3. Unionsinternt förvärv av annan vara än nytt transportmedel eller 

punktskattepliktig vara.76 Härtill hör de flesta unionsinterna förvärv och de är 

skattepliktiga i två fall enligt 2 a kap. 3 § 2 st.  ML, För det första är de 

skattepliktiga då förvärvaren är en näringsidkare vars verksamhet medför 

avdragsrätt för ingående skatt enligt 10 kap. 1 § andra stycket eller rätt till 

återbetalning av ingående skatt enligt 9–13 §§. För det andra är förvärven 

skattepliktiga om förvärvaren är en näringsidkare men inte har rätt till avdragsrätt 

eller återbetalningsrätt eller om förvärvaren inte är en näringsidkare men en 

juridisk person om: 

a. det sammanlagda värdet på förvärvet av varorna under det löpande eller 

det föregående kalenderåret överstiger 90 000 kr, eller 

b.  om köparen omfattas av ett beslut om frivillig förvärvsbeskattning enligt 

2 a kap. 4 § ML. 

Även denna kategori av förvärv kan därmed innebära skattskyldighet för en 

allmännyttig ideell förening då den som nämnts utgör en juridisk person. I detta 

fall är det beloppsgränsen eller köparens begäran som avgör om mervärdesskatt 

ska betalas eller ej.77 

Den tredje punkten är som huvudregel tillämplig för näringsidkare vilket innebär att det 

blir av stor vikt att definiera begreppet näringsidkare. Jag finner inte någon vägledning för 

detta i kap. 2a. Begreppet återkommer dock vid tillhandahållande av tjänster varpå det 

kommer behandlas i nästa stycke.78     

                                                      
70 2 a kap. 3 § 1 st. 1 p. ML 
71 Kleerup et al. 2012, sid. 50 
72 SOU 2002:74, sid. 243 
73 2 a kap. 3 § 1 st. 2 p. ML 
74 Kleerup et al. 2012, sid. 51 
75 1 kap. 13 b § ML 
76 2 a kap. 3 § 1 st. 3 p. ML  
77 SOU 2002:74, sid. 243 
78 Se vidare kap. 4.2.2.2 
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3.2.2.2 Tillhandahållande av tjänst 

Inom EU-rätten undersöker man var en tjänst tillhandahålls för att avgöra hur den ska 

beskattas, inom svensk rätt är det istället omsättningslandet som är avgörande. Att avgöra 

vilket land som är omsättningslandet för en tjänst är något svårare än i fallet med varor och 

det beror på vilken typ av tjänst som omsätts och vilka parter som utför transaktionen.79 

Transaktionen kan antingen ske mellan två näringsidkare, så kallad business to business 

(B2B) eller mellan en näringsidkare och en konsument, så kallad business to consumer 

(B2C).80 För de båda scenariona finns det huvudregler och undantag för bestämmande av 

omsättningsland.81 Huvudregeln för B2B framgår av 5 kap. 5 § ML och innebär att en tjänst 

ska anses vara omsatt inom landet, Sverige, om en näringsidkare har sitt säte för ekonomisk 

verksamhet i Sverige eller ett fast etableringsställe här och näringsidkaren tillhandahålls 

tjänsten, destinationsprincipen tillämpas alltså. Destinationsprincipen innebär att det oftast 

är det land där kunden befinner sig eller tar emot varan som är omsättningslandet. 82  

Köparens anknytning till ett visst land avgör alltså bestämmandet av omsättningsland vid 

en transaktion B2B. Det finns följande undantag från denna regel:83 

 Tjänster med anknytning till fastigheter, omsättningslandet är det land där 

fastigheten är belägen, 5 kap. 8 § ML 

 Transporttjänster, för persontransporter gäller att omsättningslandet är utomlands 

om transporten påbörjats eller avslutats där och för varutransporter gäller 

huvudregeln.84 

 Kulturella aktiviteter. Dessa behandlas i 5 kap. 11 a § ML och är omsatt inom 

landet om aktiviteten äger rum i Sverige och de avser tillträde till följande 

evenemang: kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga, pedagogiska, av 

underhållningskaraktär och likande aktiviteter. 

 Restaurang- och cateringtjänster är omsatta inom landet om de fysiskt utförts i 

Sverige, 5 kap. 13 § ML.  

 Korttidsuthyrning av transportmedel är omsatt i det land där transportmedlet ställs 

till kundens förfogande, 5 kap. 15 § ML. 

 Diverse tjänster. I vissa fall som anges i 5 kap. 19 § ML ska tjänsten anses som 

omsatt utomlands. Undantaget gäller bland annat förvärv av förmedlingstjänster 

som omsatts utanför EU. 

Huvudregeln för transaktioner som sker B2C framgår av 5 kap. 6 § ML, där det stadgas att 

en tjänst är omsatt inom landet om den som tillhandahåller tjänsten har sitt säte för 

ekonomisk verksamhet eller fast driftställe i Sverige. I det här fallet är det alltså säljarens 

anknytning till ett visst land som avgör var tjänsten är omsatt. Från denna huvudregel finns 

bland andra följande undantag: 

                                                      
79 Henkow, 2012, sid. 67 
80 Kleerup et al. 2012. Sid. 124 
81 Kleerup et al. 2012. Sid. 124 
82 Henkow et al. 2012, sid. 67 
83 Kleerup et al, 2012, sid 126-131 
84 Ibid, sid 128 
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 Förmedlingstjänster som tillhandahålls någon som inte är näringsidkare är omsatta 

inom landet om de utförs för någon annans räkning i dennes namn och den 

omsättning som förmedlingen avser görs inom landet enligt 5 kap. 7 § ML  

 Så kallade intellektuella tjänster behandlas i 5 kap. §§ 16-18 

 Omsättning utomlands, behandlas på samma sätt som B2B 

Reglerna som beskrivits ovan kräver en definition av begreppet näringsidkare. Enligt prop. 

1994/95:57 framgår det att med ”näringsidkare avses varje fysisk eller juridiks person som 

driver verksamhet av ekonomisk natur av sådan karaktär att den kan betecknas som 

yrkesmässig”. Efter 1 januari 2010 har dock begreppet får en utvidgad betydelse där den 

som bedriver verksamhet som inte anses vara omsättning eller yrkesmässig räknas som 

näringsidkare vid förvärv av tjänster från utlandet.85 I den paragrafen omfattas en 

allmännyttig ideell förening enligt ett ställningstagande från Skatteverket:   

”Begreppet näringsidkare i mervärdesskattelagen (1994:200), ML, avser detsamma som 

begreppet beskattningsbar person i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system 

för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet. 

En ideell förening som bedriver näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 § inkomstskattelagen 

(1999:1229), IL, och som omsätter varor eller tjänster i den verksamheten är näringsidkare 

i ML:s mening, även om näringsverksamheten inte räknas som yrkesmässig enligt 4 kap. 8 

§ ML. 

En sådan förening kan vara skyldig att betala mervärdesskatt vid förvärv av tjänster från 

utlandet.” 86 

Att en allmännyttig ideell förening är undantagen från mervärdesskatteskyldighet enligt 4 

kap. 8 § ML har alltså ingen betydelse i detta hänseende, den kan ändå anses vara en 

näringsidkare vid bestämmande av omsättningsland och därigenom bli skatteskyldig. 

Degerforsdomen är ett uppmärksammat fall på området som ligger till grund för hur 

begreppet näringsidkare idag ska tolkas i detta hänseende.87 För just ideella 

idrottsföreningar målet haft stor betydelse. För det första ansåg Regeringsrätten i fallet att 

upplåtelse och överlåtelse av spelarrättigheter utgjorde sådan ekonomisk rättighet som 

avsågs i dåvarande 5 kap. 7 § ML. För det andra ansågs inte reglerna i 4 kap. 8 § vara 

tillämpliga vid bestämmande av omsättningsland och därmed inte hindrande för omvänd 

beskattning.88 Anledningen till detta var att Regeringsrätten gjorde en EU-konform 

tolkning av begreppet näringsidkare och ansåg att det skulle likställas med direktivets 

begrepp, beskattningsbar person. Denna tolkning gjorde att även allmännyttiga ideella 

föreningar ansågs omfattas av begreppet.89 Tidigare fanns det alltså ett undantag för när 

allmännyttiga ideella föreningar var skyldiga till mervärdesskatt vid utländska förvärv av 

tjänst, numera är detta huvudregeln i ML.  

                                                      
85 5 kp. 4 § ML 
86 Skatteverkets ställningstagande 131 13366-10/111 
87 RÅ 2007 ref. 57 
88 Ibid 
89 Skatteverkets ställningstagande 131 13366-10/111 
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3.2.3 Import och export av varor 

Import innebär att en vara förs in i Sverige från ett land utanför EU enligt 2 kap. 1 a § ML. 

I 1 kap. 1 § st. 1 p. 3 ML stadgas det att mervärdesskatt ska betalas vid import av 

skattepliktiga varor. Skatten betalas till Tullverket. Då det inte krävs någon särskild status 

hos importören kan även allmännyttiga ideella föreningar bli skatteskyldiga vid import.90 

Export är en sådan omsättning som sker utanför EU av varor eller tjänster som görs i en 

yrkesmässig verksamhet i Sverige.91 Eftersom export inte varken utgör: omsättning inom 

landet, import eller ett unionsinternt förvärv är den skattefri.92 

3.3 Undantag 

I 3 kap. ML undantas ett antal varor och tjänster från skatteplikt. Nedan kommer jag 

kortfattat nämna vilka undantag som finns och sedan fokusera specifikt på det undantaget 

för idrottsområdet. Henkow, 2012, delar upp undantagen i två olika typer. Dels finns 

sådana där en undantagen omsättning medför att avdragsrätt för ingående mervärdesskatt 

som går att hänför a till omsättningen saknas. Dels finns sådana undantag som berättigar 

till avdrag för ingående mervärdesskatt, så kallade kvalificerade undantag.93 De 

kvalificerade undantagen är de som har beskrivits ovan som beror på handel över 

landsgränserna och överföring av rätten att beskatta till en annan jurisdiktion. Därmed är 

det undantagen som medför en begränsad avdragsrätt som kommer beskrivas här. 

Huvudregeln i 3 kap. 1 § ML är att omsättning och import är skattepliktig om inte anges i 

det kapitlet. Vad gäller unionsinterna förvärv är även de skattepliktiga om motsvarande 

omsättning skulle ha varit det.94 De undantag som finns med i 3 kap ML är följande 

(undantaget idrottsområdet som kommer att beskrivas specifikt i avsnitt 4.3.1): 

 Fastigheter. Huvudregeln enligt 3 kap. 2 § stadgar att omsättning av fastigheter 

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

servitutsrätter och andra rättigheter till fastigheter är undantagna från skatteplikt.  

 Sjukvård, tandvård och social omsorg, 3 kap. 4 § ML  

 Utbildning, 3 kap. 8 §  

 Bank- och finansieringstjänster och värdepappershandel, 3 kap. 9 § ML.  

 Försäkringstjänster, 3 kap. 10 § ML. 

 Investeringsguld, 3 kap. 10a § ML  

 Kultur, 3 kap. 11 §  

 Vissa publikationer, enligt 3 kap. 13-14 och 16-19 §§ är omsättningen av  

medlemstidningar och organisationstidskrifter med flera, under viss 

förutsättningar, undantagna skatteplikt.  

 Lotterier och andra spel. Enligt 3 kap. 23 § 5 p. ML undantas omsättning för 

lotterier, inräknat vadhållning och andra former av spel från skatteplikt. Detta är 

ett undantag som ofta kan bli tillämpligt för allmännyttiga ideell föreningar.95 

                                                      
90 SOU 2002:74, sid. 244 
91 1 kap. 10 § ML 
92 1 kap. 1 § ML 
93 Henkow, 2012, sid 84 
94 3 kap. 1 § 3 st. ML 
95 SOU 2002:74 sid. 251 
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Enligt förarbetena ska med lotteri förstås samma som i lotterilagen (1982:1011). 

Undantaget innebär att skatt inte tas ut på lottsedlar, tipsspel eller insatser i andra 

former av spel men undantaget är inte gällande vid förmedling av detsamma. Det 

innebär att mervärdesskatt ska utgå på förmedlingsprovision.96 Vad gäller 

idrottsföreningars försäljning av bingolotter är undantaget inte tillämpligt eftersom 

förenigne förmedlar lotterna för arrangörens räkning.97 Dock anses denna 

förmedlingstjänst ske inom ramen för en sådan hävdvunnen finansieringskälla som 

medförs skattebefrielse vid inkomstbeskattningen och till följd av det därmed inte 

anses som yrkesmässig. Att så är fallet fastställdes i ett rättsfall från HFD där 

bingolottsverksamhet bedömdes vara att hänföra till hävdvunna inkomster.98 

 Tillhandahållanden inom fristående grupper, 3 kap. 23 a § ML. 

 4.3.1 Idrottsföreningar 

För idrottsföreningar finns det undantagsregler i 3 kap. ML närmare bestämt i 11 a §. 

Undantaget omfattar tjänster varigenom någon bereds tillträde till idrottsligt evenemang 

eller tillfälle att utöva idrottslig verksamhet. Även omsättning av tjänster som har 

omedelbart samband med utövandet av den idrottsliga verksamheten om dessa tjänster 

omsätts av den som tillhandahåller den idrottsliga verksamheten är undantagna från 

skatteplikt. För att undantaget ska gälla krävs det att tjänsten omsätts av staten eller 

kommunen eller av en allmännyttig ideell förening.99 Det har ansetts vara ett krav att en 

förening inte anses yrkesmässig enligt 4 kap. 8 § ML för att undantaget ska vara 

tillämpligt.100 I de fall någon annan tillhandahåller tjänsten omfattas den av skatteplikt men 

skattesatsen är då 6 % enligt 7 kap. 1 § 3 st.  10 p. ML.  

Tidigare ansågs det finns ett krav på att idrottstjänsten ska var omsatt till idrottsutövaren.101 

I ett mål RÅ 2005 ref. 11 fastställde Regeringsrätten Skatterättsnämndens förhandsbesked 

om att ett sådant krav förelåg. Skatterättsnämnden anförde i följande i fallet: 

”Inte i något av de med ansökningen avsedda fallen tillhandahålls en golflektion till den 

som skall utöva den idrottsliga verksamheten utan fråga är om ett åtagande att vid ett 

senare tillfälle tillhandahålla en lektion. Fråga är därför inte om en sådan tjänst inom 

idrottsområdet som avses i 3 kap. 11 a § första stycket ML” 102 

I ett senare rättsfall framgår det dock av HFD:s avgörande RÅ 2007 ref. 39 att något sådant 

krav inte finns. I det fallet hade tjänsterna tillhandahållits av arbetsgivaren men nyttjats av 

de anställda. En förändring har därmed skett från att ett direktkrav funnits till att det idag 

kan vara en person som omsätter tjänsten och en annan som åtnjuter den. 103    

                                                      
96 Prop. 1989/90:111 sid. 200 
97 SOU 2002:74, sid. 251 
98 RÅ 1999 not. 216 
99 3 kap. 11 a § ML 
100 RÅ 2010 ref. 54 
101 Kleerup et al. 2012, sid. 100 
102 RÅ 2005 ref. 11 
103 Kleerup et al. 2012, sid. 100 
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Begreppet idrott finns inte definierat i ML, enligt Kleerup et al (2012) bör all verksamhet 

som är ansluten till Riksidrottsförbundet anses utgöra idrott.104 Enligt förarbetena bör en 

prövning göras från fall till fall och vägledning kan hämtas från hur undantaget från 

skatteplikt för tillhandahållande av lokaler eller anläggningar för sport- eller 

idrottsutövning har tillämpats.105 Det är svårt att göra en gränsdragning mellan vad som å 

ena sidan är sport och idrott och vad som å andra sidan är rekreation, förströelse och nöjen. 

I förarbetena framgår det att aktivitetens syfte i allmänhet bör ligga till grund för en sådan 

gränsdragning, den enskilde individens syfte med aktiviteten kan inte tillmätas någon 

betydelse i sammanhanget. Även idrottslig utbildning av mer teoretisk karaktär omfattas 

av begreppet, det kan röra sig om instruktioner och handledning från ledare i exempelvis 

golfskolor, ridskolor, tennisskolor, simskolor, ishockeyskolor eller fotbollsskolor. 106 

Vad gäller omsättning av tjänster som har ett omedelbart samband med den idrottsliga 

verksamheten, vilket uppges i paragrafens första stycke andra mening, är det ett något 

begränsat undantag. Det som avses med undantaget är upplåtelse av olika sportanordningar, 

hjälpmedel, tillbehör och redskap vid utövandet av den idrottsliga aktiviteten i fråga 

exempelvis uthyrning av baddräkter, badhanddukar, skridskor eller racketar. Det bör dock 

tilläggas att denna uthyrning måste ske av anordnaren i omedelbart samband med att en 

person bereds möjlighet att utöva idrotten. En sportaffär eller särskild uthyrare är givetvis 

inte undantagna från skatteplikt för den uthyrningstjänsten. Inte heller kost, logi eller 

litteratur anses vara i omedelbart samband med den idrottsliga verksamheten.107  

Även tjänster som avser beredande av tillfälle att utöva idrottslig verksamhet undantas från 

skatteplikt om de omsätts av staten, kommunen eller en allmännyttig ideell förening. För 

en allmännyttig ideell förening kan det röra sig om upplåtelse av lokaler eller annan 

anläggning för utövande av idrott, exempelvis tennisbanor eller golfbana.108 För att 

undantaget ska gälla ska det röra sig om en sedvanlig korttidsupplåtelse vilket motsatsvis 

framgår av 3 kap. 3 § 1 st. 11 p. ML då det enligt detta lagrum inte rör sig om någon 

upplåtelse av fastighet. Vad gäller längre tids uthyrning omfattas idrottslokaler av reglerna 

i undantaget för fastighetsupplåtelse enligt 3 kap. 2 § ML.  

4.4 Avdragsrätt 

Avdragsrätten för ingående mervärdesskatt är vad som gör skatten till just en 

mervärdesskatt. Utgående mervärdesskatt i ett led blir ingående avdragsgill mervärdesskatt 

i nästa led tills den slutligen når en person som saknar avdragsrätt, konsumenten. Om den 

inte gick att dra av skulle den fortsätta adderas på och istället belasta de beskattningsbara 

personerna som en kostnad.109 Regleringarna kring avdragsrätten finns i 8 kap. ML och 

regler kring återbetalning av ingående mervärdesskatt finns i 10 kap. ML.  

Enligt 8 kap. 3 § ML får den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet göra 

avdrag för ingående skatt som hänför sig till förvärv eller import av varor eller tjänster i 

                                                      
104 Ibid 
105 Prop. 1996/97:10, sid 60 
106 Prop. 1996/97:10, sid 60 
107 Ibid, sid. 60-61 
108 SOU 2002:74, sid. 251 
109 Kleerup et al. 2012, sid. 57 
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verksamheten. Vi unionsinterna förvärv utgör den utgående skatten som företagaren ska 

deklarerar på förvärvet en avdragsgill ingående skatt i den mån de allmänna 

förutsättningarna för avdragsrätt är uppfyllda, detsamma gäller för utgående skatt som 

deklareras vid omvänd beskattning.110 De kvalificerade undantag som beskrivits ovan utgör 

en utvidgning av avdragsrätten. Degerforsmålet var ett exempel på ett sådant undantag. 

Som beskrivits tidigare medför inte verksamhet som bedrivs i en allmännyttig ideell 

förening skattskyldighet men undantaget vid unionsinterna förvärv av tjänster 

(spelarrättigheter) gör att avdragsrätt ändå föreligger. 

  

                                                      
110 Kleerup et al. 2012, sid. 59 
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4. EU-rätt 

4.1 Beskattningsbar person 

I EU-rätten är beskattningsbar person det vedertagna begreppet som används och vad som 

avses med begreppet framgår av artikel 9 i mervärdesskattedirektivet. ”Med 

beskattningsbar person avses den som, oavsett på vilken plats, självständigt bedriver en 

ekonomisk verksamhet, oberoende av dess syfte eller resultat.” Det finns alltså inge krav 

på vinstsyfte vilket framgår direkt av direktivet. Begreppet ekonomisk verksamhet har en 

stor betydelse för vem som är en beskattningsbar person. Begreppet definieras i samma 

artikel, artikel 9, som all verksamhet som bedrivs av en producent, en handlare eller en 

tjänsteleverantör, inbegripet gruvdrift och jordbruksverksamhet samt verksamheter inom 

fria och därmed likställda yrken. Av Eu-rättslig praxis framgår det att ekonomisk 

verksamhet kännetecknas av att den görs i syfte att vinna intäkter och att det finns ett krav 

på ekonomiskt utbyte, vilket inte är detsamma som att vinstsyfte.111 I det uppmärksammade 

målet, 89/81 (HKTDC) ansågs inte statusen för beskattningsbar person uppfylld eftersom 

verksamheten inte kunde visa på några intäkter av transaktioner.112 Praxis har också visat 

att så fort varor säljs är syftet att vinna intäkter uppfyllt.113 

Vad gäller rekvisitet självständighet som uppges i artikel 9 skiljer det genom artikel 10 ut 

anställda och andra som är bundna till en arbetsgivare ut från skattens tillämpningsområde. 

4.1.1 Ideella föreningar 

Allmännyttig ideella föreningar är enligt mervärdesskattedirektivet beskattningsbara 

personer. Reglerna som beskrivit ovan är alltså även tillämpliga för ideella 

idrottsföreningar, det finns inte några generella undantag i direktivet som undantar vissa 

subjekt från mervärdesskattens tillämpningsområde. Däremot kan aktiviteter i vissa falla 

vara undantagna från beskattning beroende på dess karaktär. 114 Dessa undantag kommer 

att beskrivas senare i detta kapitel.  

4.2 Beskattningsbara transaktioner 

4.2.1 Leverans av varor och tjänster 

Leverans av varor behandlas i mervärdesskattedirektivets artikel 14.1 och är en 

beskattningsbar transaktion. Med leverans av varor avses överföring av rätten att såsom 

ägare förfoga över materiella tillgångar. I artikeln framgår det att vara är överlåten då 

rätten att förfoga över den har gått över. I ett rättsfall från EU-domstolen har det 

                                                      
111 Kleerup et al. 2012, sid. 37 

112 89/81, (Hong Kong Trade Development Council) 
113 Henkow, 2012, sid. 42 
114 SOU 2002:74, sid. 202 
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konstaterats att rätten att som ägare förfoga över egendom är ett unionsrättsligt begrepp.115 

Det innebär att begreppet inte ska tolkas från ett nationellt, civilrättsligt perspektiv. Det 

som är avgörande för begreppet är den ekonomiska äganderättsövergången.116 

Mervärdesskatten kan således inte knytas till den juridiska överlåtelsen, såsom fallet är vid 

exempelvis en fastighetsöverlåtelse, sakrättslig skydd eller obligationsrättslig 

äganderättsövergång.117  

Med leverans, eller tillhandahållande som det heter i direktivet, av tjänster avses varje 

transaktion som inte utgör en lervarans av varor. Vad det kan röra sig om exemplifieras 

bland annat i artikel 25 där överföring av immateriella tillgångar nämns. 

4.2.2 Gränsöverskridande handel 

4.2.2.1 Unionsinterna förvärv av varor 

I mervärdesskattedirektivets artikel 40-42 stadgas det vad som anses vara platsen för 

gemenskapsinterna förvärv. Artikel 40 stadgar att omsättningslandet vid 

gemenskapsinterna förvärv av varor ska anses vara den plats där varorna befinner sig vid 

den tidpunkt då försändelsen eller transporten till förvärvaren avslutas. Det vill säga att 

huvudregeln inom EU-rätten för bestämmande av omsättningsland för varor är 

destinationsprincipen som innebära att det land där kunden finns eller tar emot varan anses 

vara omsättningslandet.118 Enligt direktivets artikel 3.1.b är inte unionsinterna förvärv av 

varor underlag för mervärdesskatt om de avser andra varor än nya transportmedel och 

punktskattepliktiga varor och förvärvet görs av en beskattningsbar person som saknar 

avdragsrätt eller av en icke beskattningsbar person. Detta gäller endast om det 

sammanlagda beloppet för de unionsinterna förvärven av varor under kalenderåret eller 

under föregående kalenderår inte överstiger ett tröskelvärde som medlemsstaterna skall 

fastställa, men som inte får vara lägre än 10 000 EUR eller motsvarande värde i nationell 

valuta.119  

Vid unionsintern försäljning av varor är säljaren i viss mån undantagen mervärdesskatt 

enligt artikel 138. För att försäljningen ska vara undantagen krävs det att mottagarenen 

beskattningsbar person eller icke beskattningsbar person som agerar i denna egenskap 

enligt samma artikel.    

4.2.2.2 Tillhandahållande av tjänst 

Enligt direktivet är tillhandahållande av tjänst mot ersättning, som görs inom en 

medlemsstats territorium av en beskattningsbar person, en mervärdesskattepliktig 

transaktion, artikel 2.1.c. Med tillhandahållande av tjänst avses varje transaktion som inte 

                                                      
115 C-320/88 (Safe) 
116 Henkow, 2012, sid. 49 
117 Kleerup et al. 2012, sid. 46 och Henkow, 2012, sid. 49 
118 Henkow, 2012, sid. 57 
119 Skatteverkets ställningstagande, 131 139907-13/111 
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utgör leverans av varor, artikel 24.1. Huvudregeln för vilken plats som ska anses vara den 

för tillhandahållande av tjänsten framgår av artikel 43: 

”Platsen för tillhandahållande av tjänster skall anses vara den plats där tillhandahållaren 

har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har ett fast etableringsställe från 

vilket tillhandahållandet av tjänsterna görs eller, i avsaknad av ett sådant säte eller fast 

etableringsställe, den plats där tillhandahållaren är bosatt eller stadigvarande vistas.” 

Artikeln ger uttryck för att det är destinationsprincipen. De undantagsregler som finns från 

denna huvudregel är följande: 

 Tillhandahållande av tjänster genom förmedlare. Platsen för tillhandahållande av 

andra tjänster än de som avses i artiklarna 50 och 54 (förmedlares tillhandahållande 

av tjänst som innefattar gemenskapsintern transport av varor) samt artikel 56.1 

(tillhandahållande av vissa tjänster till köpare som är etablerade utanför 

gemenskapen eller beskattningsbara personer som är etablerade i gemenskapen 

men inte i samma land som tillhandahållaren) och som utförs av en förmedlare i 

annans namn och för annans räkning skall vara den plats där den underliggande 

transaktionen utförs enligt direktivet. Om det är fråga om ett tillhandahållande av 

tjänster av en förmedlare och köparen är registrerad till mervärdesskatt inom en 

annan medlemsstats territorium än den inom vars territorium den transaktionen 

utförs, skall dock platsen för förmedlarens tillhandahållande anses vara belägen 

inom det territorium som tillhör den medlemsstat som tilldelat köparen det 

registreringsnummer för mervärdesskatt under vilket tjänsten tillhandahölls 

honom, artikel 44. 

 Tillhandahållande av tjänster med anknytning till fast egendom. Platsen för 

tillhandahållande är det land där fastigheten är belägen, artikel 45. 

 Tillhandahållande av transporter, artikel 46-51. Andra transporter än 

gemenskapsinterns transporter av varor anses tillhandahållna på den plats de äger 

rum, artikel 46. Platsen för tillhandahållande av tjänster som avser 

gemenskapsinterna förvärv ska vara den plats från vilken transporten avgår, artikel 

47.  

 Tillhandahållande av kulturella och liknande tjänster, tjänster som har samband 

med transport eller tjänster som har samband med materiell lös egendom, artikel 

52-55. Kulturella aktiviteter är omsatta i det land där de utförs, artikel 52. 

Aktiviteter som omfattas av bestämmelsen är: kulturella, konstnärliga, idrottsliga, 

vetenskapliga, pedagogiska, av underhållningskaraktär och likande aktiviteter. 

 Övriga tjänster, artikel 56 och 57.  

4.2.3 Import och export av varor 

Import av varor är en beskattningsbar transaktion enligt artikel 2.1.d. Det som avses med 

import av varor enligt direktivet är införsel i gemenskapen av varor som avses i artikel 24 

i fördraget. Även vara i fri omsättning från tredje territorium som ingår i gemenskapens 

tullområde anses som import av varor, artikel 30. Platsen för import av varor är den 

medlemsstat inom vars territorium varorna befinner sig när de förs in i gemenskapen, 

artikel 60. Skatten ska därmed betalas i det land där varan först förs in i gemenskapen. Vid 

export av varor är omsättningen gjord inom landet där varan finns då transporten till 
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köparen påbörjas på samma sätt som vid leverans av varor, artikel 31 och 32, men 

transaktionen är undantagen skatt enligt artikel 146. 

 

4.3 Undantag 

Även i direktivet finns det antal undantag från skatteplikt, dessa kommer beskrivas nedan 

med fokus på de som berör idrottsområdet. Undantagen ska tillämpas utan att det påverkar 

övrig tillämpning av EU-rätten och i enlighet med medlemsstaternas villkor som fastställts 

för att säkerställa en korrekt och enkel tillämpning av undantagen och förhindra 

skatteundandragande, skatteflykt eller missbruk, artikel 131. Några av undantagen har 

redan beskrivits i viss mån vid redogörelsen av beskattningsbara transaktioner. Nedan 

nämner jag undantagen kort och sedan följer en mer detaljerad beskrivning av undantaget 

som omfattar idrottsföreningar. Undantagen som finns i direktivet är följande: 

 Undantag av vissa verksamheter av hänsyn till allmänintresset, artikel 132-134. 

Exempelvis skola, vår och social omsorg. Omfattar även idrottslig verksamhet, 

artikel 132.1.m.  

 Undantag för andra verksamheter, artikel 135-137. 

 Undantag vid leverans av varor, artikel 138-139. 

 Undantag för gemenskapsinterna förvärv av varor, artikel 140-141. 

 Undantag för vissa transporttjänster, artikel 142. 

 Undantag för import, export och dylikt, artikel 143-165 

4.3.1 Idrottsföreningar 

I artikel 132.1.m finns alltså ett undantag som berör verksamheter som tillhandahåller 

tjänster med nära anknytning till idrottslig eller fysisk träning. Krav för att undantaget ska 

vara tillämpligt är att tillhandahållandet görs av organisationer utan vinstsyfte till personer 

som ägnar sig åt idrott eller fysisk träning.120   

Även inom EU-rätten är det fastställt att det inte finns något krav för att tjänsten ska ha 

åtnjutits av den som betalar för den utan endast av den som ägnar sig åt idrott eller fysisk 

aktivitet.121 Detta framgår av mål c-253/07 där domstolen påpekar att undantaget är 

tillämpligt då ”de som faktiskt kommer i åtnjutande av tjänsterna är personer som ägnar 

sig åt idrott”.122  

Vad som avses med idrott eller fysisk träning har prövats av EU-domstolen i mål C-18/12 

där en tjeckisk organisation ifrågasätter om idrottslig verksamhet som utövas i en 

bassänganläggning utomhus anses vara sådan som omfattas av undantaget.  Domstolen 

påpekar i målet att för att tillämpning av artikel 132.1.m ska var möjligt krävs inte att 

idrottsverksamhet ska utövas på någon bestämd nivå, på ett bestämt sätt eller i syfte att 

                                                      
120 Artikel 132.1.m  
121 Henkow, 2012, sid. 93 
122 C- 253/07 (Canterbury Hockey) 
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delta i tävlingar. Det är dock en förutsättning av utövandet av verksamheten inte är att 

beteckna som ren rekreation och nöje.123 

Vad gäller entréavgifter till idrottsevenemang finns det i artikel 380 en specialbestämmelse 

som låter Sverige behålla detta undantag.  

”Sverige får, på de villkor som gällde i den medlemsstaten på dagen för dess anslutning, 

fortsätta att tillämpa undantag från skatteplikt för de tillhandahållanden av tjänster av 

författare, konstnärer och artister som anges i del B punkt 2 i bilaga X och de transaktioner 

som anges i del B punkterna 1, 9 och 10 i bilaga X, så länge som samma undantag tillämpas 

i någon av de medlemsstater som ingick i gemenskapen den 31 december 1994.” 

  

4.4 Avdragsrätt 

Mervärdesskatten ska vara neutral för de beskattningsbara personerna, genom 

avdragsrätten ska det uppnås och den ska garantera att de beskattningsbara personernas 

verksamhet inte belastas med mervärdesskattekostnader, inom EU-rätten har denna 

neutralitetsprincip definierats ibland annat målen C-4/94 (BLP) och C-37/05 (Ghent Coal 

Terminal). Neutralitetsprincipen gäller endast för verksamhet som är skattepliktig vilket 

innebär att ingående mervärdesskatt som är hänförlig till skattefri verksamhet inte är 

avdragsgill med stöd av principen.124   

Inom EU-rätten regleras avdragsrätten och återbetalningsrätt gemensamt.125 Enligt artikel 

168 ska den beskattningsbara personen ha rätt att göra avdrag för ingående skatt i den mån 

varorna och tjänsterna används för hans beskattade transaktioner. Skatten ska också 

hänföra sig till förvärv och import i verksamheten.126 För att avdragsrätt ska föreligga krävs 

det därmed att status för beskattningsbar person ska vara uppnådd och att beskattningsbara 

transaktioner utförts mot ersättning samt att förvärvet, hänför sig till en transaktion som 

medför avdragsrätt.127 Enligt EU-rätten är en allmännyttig ideell förening att anse som en 

beskattningsbar person, vilket beskrivits ovan. I den mån föreningen gör beskattningsbara 

transaktioner mot ersättning samt förvärvar eller importerar varor eller tjänster som medför 

avdragsrätt torde det således inte råda några tvivel om att en sådan förening har avdragsrätt.  

                                                      
123 C-18/12  (Mesto Zamberk) 
124 Kleerup et al. 2012, sid. 57 
125 Ibid, sid. 58 
126 Artikel 168.a-e 
127 Henkow, 2012, sid. 97 
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5. Analys och jämförelse 

5.1 Beskattningsbar person 

Det finns som redan uppmärksammats att antal skillnader i vilka begrepp som används i å 

ena sidan ML och å andra sidan mervärdesskattedirektivet. I svensk rätt används begreppet 

yrkesmässig verksamhet medan det som i EU-rätten används är ekonomisk verksamhet 

samt beskattningsbar person. Enligt svensk rätt är den yttersta gränsen för när yrkesmässig 

verksamhet anses föreligga den utvidgningsregel som finns i 4 kap. § 1 punkt 2 ML.  Vad 

jag kan se sträcker sig den yttersta gränsen i den svenska lagstiftningen inte lika långt som 

den EU-rättsliga lagstiftningen i och med den 30 000-kronors-gräns som finns i 

utvidgningsregeln. I de fallen kan direkt effekt påkallas av den enskilde om skattskyldighet 

är till dennes fördel.  

Efter lagändringen den 1 juli 2013 kommer det inte längre att finna någon hänvisning till 

IL i 4 kap. 1 § ML och utvidgningsregeln kommer att slopas. Därigenom försvinner 30 000-

konorsgränsen.128 Ett sådant slopande leder till att beskattningsbara personer som omsätter 

varor och tjänster för ett värde under 30 000 kommer bli skatteskyldiga. Men det leder 

också till en ökad överenstämmelse mellan ML och direktivet då någon motsvarighet till 

utvidgningsregeln inte finns i direktivet. Bortfallet av hänvisningen till IL skulle kunna 

tyda på att mervärdesbeskattningen är på väg att distanseras från inkomstbeskattningen. På 

sikt skulle en sådan utveckling kunna tänkas påverka eller rent av eliminera undantaget för 

allmännyttiga ideella föreningar i 4 kap. 8§ ML som hänvisar till IL. Precis som för 

slopandet av utvidgningsregeln leder dock bortfallet av hänvisning till IL till en svensk 

lagstiftning som är mer överensstämmande med direktivet då terminologin och innebörden 

efter ändringen kommer vara densamma.  

5.1.1 Ideella föreningar 

Sverige har ett generellt undantag i 4 kap. 8 § ML som det inte finns någon motsvarighet 

till i mervärdesskattedirektivet. Undantaget undantar allmännyttiga ideella föreningar från 

mervärdesskatteskyldighet. Innebörden av detta är att sådana föreningar kan välja att 

påkalla direkt effekt och på så sätt bli skattskyldiga. Alternativt undkomma att betala 

mervärdesskatt genom att tillämpa den svenska lagstiftningen. Det första alternativet kan 

tänkas vara av intresse då en förening har gjort större inköp och kan gynnas av att dra av 

ingående skatt. I de fall direkt effekt åberopas måste hänsyn tas till de undantag från 

skatteplikt som finns i direktivet, denna problematik kommer beskrivas utförligare nedan i 

det avsnitt som berör undantag.  

Vad gäller propositionen som nu antagits framgår det upprepningsvis att den inte ska ha 

någon effekt på ideella allmännyttiga föreningar.129 Det som kommer ske är en teknisk 

ändring av ML som innebär att begreppet yrkesmässig verksamhet i 4 kap. 8§ byts ut mot 

                                                      
128 Prop. 2012/13:124, sid 21 
129 Henkow, 2012, sid. 41, Kleerup et la. 2012, sid. 37 och SOU 2002:74, sid. 68. 
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begreppet ekonomisk verksamhet. Det kommer i sig inte ha någon påverka på när en 

allmännyttig ideell förening anses vara en beskattningsbar person eller ej då samma ändring 

sker i 4 kap. 1 § ML.130 Eftersom 4 kap. 8 § fortfarande kommer finnas kvar och hänvisa 

till 7 kap. 7 § IL finns det generella undantaget oförändrat kvar i svensk lagstiftning. Dock 

skulle ett slopande av utvidgningsregeln i 4 kap. 1 § 2 p. ML medföra att föreningar som 

inte uppfyller kraven i 4 kap. 8 § ML och är undantagna från mervärdesskatt på grund av 

utvidgningsregeln nu kommer beskattas.      

5.2 Beskattningsbara transaktioner 

5.2.1 Omsättning av varor och tjänster 

Jag ser inte att svensk rätt och EU-rätt skiljer sig åt något väsentligt vad gäller denna punkt, 

jag kan snarare se att den senare kompletterar den föregående då överlåtelse begreppet styrs 

av direktivet. Lagändringen torde inte heller ha någon påverkan för beskattningen av 

allmännyttiga ideella föreningar på detta område.  

5.2.2 Gränsöverskridande handel 

5.2.2.1 Unionsinterna förvärv av varor 

Såväl svensk rätt som EU-rätt har destinationsprincipen som huvudregel vid förvärv av 

varor, jag finner inte på denna punkt några skillnader i lagstiftningen. Vad jag kan se är 

skatteplikten enligt de båda lagstiftningarna desamma. Unionsinterna förvärv av andra 

varor än nya transportmedel och punktskattepliktiga varor är inte skattepliktiga om 

förvärvet görs av en beskattningsbar person som saknar avdragsrätt eller av en icke 

beskattningsbar person. Förvärven får inte heller överstiga 90 000 SEK (ML)/1 000 EUR 

(direktivet). I den svenska rätten blir detta tillämpligt för en allmännyttig ideell förening 

eftersom de där inte anses vara en beskattningsbar. Enligt EU-rätten är en allmännyttig 

ideell förening dock att betrakta som en beskattningsbar person/näringsidkare då något 

generellt undantag inte förekommer där. Hanteringen i denna fråga torde därmed bli 

annorlunda beroende på vilken rätt man vänder sig till. Enligt svensk rätt skulle en 

allmännyttig ideell förenings förvärv av transportmedel och punktskattepliktiga varor samt 

förvärv av andra varor som överstiger 90 000 SEK vara skattepliktiga. Enligt EU-rätten 

skulle föreningens alla förvärv bli skattepliktiga. Även här borde alltså förenings möjlighet 

att åberopa direkt effekt bli möjlig i de fall de åtnjuter en fördel av att bli skatteskyldiga för 

ett unionsinternt förvärv.  

Det skulle dock kunna tänkas att föreningens förvärv av varor från utlandet alltid kan 

komma att anses skattepliktigt trots det generella undantaget från skattskyldighet i ML. 

Detta med bakgrund i Degerforsdomen, ett unionsinternt förvärv av tjänst, där begreppet 

näringsidkare skulle likställas med EU-rättens begrepp beskattningsbar person samt att 

undantaget i 4 kap. 8 § skulle bortses från. Jag ser att det finns utrymme för att göra en 

liknande bedömning vid gränsöverskridande förvärv av varor. Dock görs inte denna 

bedömning i dagsläget. I det ställningstagande som skatteverket kommit ut med vad gäller 

förvärv av tjänster från utlandet framgår det att en allmännyttig ideell förening kan vara 

skyldig att betala mervärdesskatt vid förvärv av tjänster då den som bedriver 

                                                      
130 Prop. 2012/13:124, sid 21-22 



 30. 

näringsverksamhet enligt 13 kap 1 § och omsätter varor eller tjänster inom denna är 

näringsidkare trots om den inte räknas som yrkesmässig enligt 4 kap. 8 § ML.   

Allmännyttiga ideella föreningars skyldighet att betala mervärdesskatt vid unionsintern 

handel av varor är därmed följande. Vid försäljning av varor till andra EU-länder är 

omsättningen i en allmännyttig ideell förening som bedriver skattepliktig verksamhet 

undantagen från skatteplikt om köparen är registrerad till mervärdesskatt i ett annat 

medlemsland. I de fall föreningen inte bedriver verksamhet som medför skattskyldighet 

omfattas den av det generella undantaget i 4 kap. 8 §. Vid unionsinterna förvärv av varor 

blir effekten den omvända. För en ideell allmännyttig förening vilken bedriver en 

verksamhet som medför skattskyldighet ska den betala mervärdesskatt på förvärvet. I de 

fall verksamheten inte är skattepliktig ska försäljningen beskattas hos säljaren. Även här 

torde direkt effekt kunna åberopas och på så sätt göra det möjligt för föreningen att välja 

huruvida den vill beskattas eller ej i ett utrymme utanför direktivets undantag. 

Efter den 1 juli 2013 kommer begreppet näringsidkare i 2a kap. 3 § ML att bytas ut mot det 

EU-rättsliga begreppet beskattningsbar person.131 Då en ideell allmännyttig förening inte 

är en beskattningsbar person ser jag inte att begreppsförändringen kommer ha någon 

påverkan på deras skyldighet att betala mervärdesskatt vid förvärv av varor. Således 

kommer inte lagändringen att påverka beskattningen av ideella allmännyttiga föreningar 

vid förvärv av varor. Enligt svensk rätt kommer beloppsgränsen fortfarande att vara 

tillämplig för sådana föreningar så länge det inte sker en sådan utveckling som skett vad 

gäller förvärv av tjänst. Det vill säga att det generella undantaget i 4 kap. 8 § ML ska bortses 

från, vilket har resonerat kring ovan.    

5.2.2.2 Tillhandahållande av tjänst  

Inom den svenska rätten bör det utredas när en tjänst anses vara omsatt inom landet för att 

det ska kunna avgöras var beskattning ska ske. Inom EU-rätten hänvisar man istället till 

var en tjänst tillhandhålls. De båda rättskällorna utgår från samma princip, det vill säga 

destinationsprincipen. I svensk rätt skiljer man dock på princip efter vem som förvärvar 

tjänsten. I direktivet finns inte samma uppdelning, jag tänker mig att det beror på att 

begreppet beskattningsbar person har en vidare innebörd än det svenska begreppet 

näringsidkare samt att det istället finns undantagsbestämmelser i direktivet. För ideella 

allmännyttiga föreningar är lagstiftningen mellan de två rättskällorna överensstämmande. 

Innan Degerforsdomen var det dock inte klarlagt huruvida ideella allmännyttiga föreningar 

skulle beskattas vid förvärv av tjänst. Eleonor Alhager har i en artikel i Skattenytt framför 

kritik mot Regeringsrättens bedömning i målet utefter de dåvarande bestämmelserna.132  

Det är tre punkter som Alhager ställer sig kritiks till. Dels att 5 kap. 7 § i den då gällande 

ML tillämpas i fallet då det är en punkt som ”tar sikte på sådana överlåtbara rättigheter 

som åtnjuter ett särskilt lagstadgat rättsligt skydd”. Exempel på detta är patent och 

upphovsrätt, enligt Alhager torde inte spelarrättigheter kunna jämföras med dessa eftersom 

de inte innehar ett särskilt lagstadgat skydd. Dock ser hon att det finns utrymme i EU-rätten 

för att innefatta spelarrättigheter. Idag omfattas en allmännyttig ideell förening av 

huvudregeln i 5 kap 5 § ML varpå den endast är undantagen skatt om förvärvet utgör ett 
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undantag från huvudregeln. Tillämpningsoklarheter likt den Alhager beskriver torde 

således inte längre vara ett problem. 

Den andra punkten som Alhager ifrågasätter är tolkningen av begreppet näringsidkare och 

hon konstaterar att det svenska begreppet beskrivs i de associationsrättsliga och 

inkomstskatterättsliga bestämmelserna. I fallet har en EU-rättslig tolkning gjort av 

begreppet näringsidkare, begreppet tolkas på samma sätt begreppet skatteskyldig i ML, och 

Alhager ställer sig kritisk till detta då det in den svenska lagstiftningen förekommer flera 

begrepp som därmed tolkas in under samma EU-rättsliga begrepp. Att ha olika begrepp 

med samma betydelse inom den Svenska lagstiftningen strider enligt Alhager mot svenska 

tolkningsprinciper. Eftersom det är de svenska tolkningsprinciperna som avgör hur långt 

en EU-konform tolkning är möjlig kan här argumenteras för att den tolkning som gjorts 

inte är riktig. Idag omfattas en allmännyttig ideell förening av begreppet näringsidkare i 5 

kap. 4 § ML.133 

Den tredje och sista delen i domen som Alhager är kritisk mot är bortseendet från 4 kap. 8 

§ IL då det är en generell bestämmelse i ML. Eftersom en allmännyttig ideell förening inte 

bedriver yrkesmässig verksamhet kan de inte heller anses bedriva ekonomisk verksamhet 

som är det EU-rättsliga begreppet. Det i sin tur innebär att de inte är någon beskattningsbar 

person enligt svensk rätt. Eftersom EU-rätten inte får tillämpas i strid med svensk rätt till 

den enskildes nackdel bör inte omvänd beskattning enligt 1 kap 2 § och 5 kap 7 § bli aktuellt 

i fallet. Alhager framhåller dock att en icke beskattning av allmännyttig ideella föreningar 

på grund av den bristande samstämmighet mellan EU-rätten och svensk rätt leder till 

utländska allmännyttiga ideella föreningar diskrimineras eftersom de vid tillhandahållande 

av spelarrättigheter är att anse som en beskattningsbar person som tillhandahåller en 

skattepliktig tjänst medan deras svenska motsvarigheter inte är skatteskyldiga i samma 

situation.134 Följande exempel belyser denna problematik: 

En svensk förening ska förvärva en spelarrättighet. Om tillhandahållandet sker från 

exempelvis en dansk förening ska den svenska föreningen belastas med 

förvärvsmervärdesskatt, 25 % eftersom den danska föreningen anses vara en 

beskattningsbar person och tjänsten skattepliktig i EU-rättslig bemärkelse. Om den svenska 

föreningen däremot tillhandahåller rättigheten från en annan svensk förening utgår inte 

någon förvävsmervärdesskatt eftersom den föreningen inte är någon beskattningsbar 

person enligt svensk rätt. 

 

Med den lagstiftning som råder idag då ideella allmännyttiga föreningar omfattas av 

förvärvsbeskattning torde det inte denna situation vara möjlig längre. Behandlingen av 

allmännyttiga ideella föreningars förvärv av tjänster är alltså något hårdare än övrig 

mervärdesbeskattning eftersom undantaget i 4 kap. 8 § här inte är tillämpligt. 

Beskattningen ser således likadan ut oavsett om man följer ML eller direktivet. En ideell 

allmännyttig förening kan bli mervärdesskatteskyldig vid förärv av tjänst från utlandet. 

Vad gäller propositionens föreslås där att en ny ordalydelse i 5 kap. 4 § 2 p. ML.  Från och 

med den 1 juli 2013 kommer paragrafen se ut enligt följande: 
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”Vid tillämpningen av 5–19 §§ ska en 

1. beskattningsbar person som även bedriver verksamhet som inte innefattar sådan 

omsättning som anges i 2 kap. eller som inte är ekonomisk enligt 4 kap., anses vara en 

beskattningsbar person för alla tjänster som denne förvärvar, 

2. juridisk person som inte är en beskattningsbar person men som är registrerad till 

mervärdesskatt eller som skulle ha varit en beskattningsbar person om inte 4 kap. 8 § varit 

tillämplig, anses vara en beskattningsbar person.” 135 

 

Ideella allmännyttiga föreningar borde således omfattas av begreppet beskattningsbar 

person i detta hänseende i de fall då de uppfyller status för beskattningsbar person om 

undantaget i 4 kap 8 § inte tillämpas enligt punkt ett. Vad jag kan se är innebörden av punkt 

två delvis densamma, det vill säga att en allmännyttig ideell förening som uppfyller status 

för beskattningsbar person ska anses vara en sådan i detta hänseende trots undantaget i 4 

kap 8 § ML. Punkt två stadgar också att en juridisk person som är registrerad till 

mervärdesskatt ska anses vara en beskattningsbar person. Innebörden av att en allmännyttig 

ideell förening anses vara en beskattningsbar person i detta hänseende är att den omfattas 

av huvudregeln i 5 kap 5 § ML och därigenom ska betala mervärdesskatt vid förvärv av 

tjänst fån utlandet.  

I den nuvarande svenska lagstiftningen anses ideella allmännyttiga föreningar vara 

näringsidkare vid bestämning av omsättningsland. Det vill säga att de omfattas av 

huvudregeln i 5 kap. 5 § och ska betala mervärdesskatt vid förvärv av tjänster från utlandet 

Skatteverket hänvisar i sitt ställningstagande till att begreppet näringsidkare ska tolkas på 

samma sätt som begreppet beskattningsbar person inom i EU-rätten.136  

Med den ändring som nu ska ske i 4 kap. 1 § ML torde allmännyttiga ideella föreningar 

anses vara beskattningsbar personer i detta hänseende på samma sätt som nu då den 

tolkning som har gjorts av begreppet näringsidkare överensstämmer med de EU-rättsliga 

begreppet beskattningsbar person som nu ska införas i 4 kap. 1 § ML. Jag ser därför inte 

att lagändringen kommer ha någon påverkan på ideella allmännyttiga föreningars 

skyldighet till mervärdesskatt, den kommer i detta hänseende att kvarstå.     

5.2.3 Import och export 

Vad gäller import skall den som importerar varan deklarera den för förtullning och betala 

tullar och importskatt även om förvärvaren inte är en beskattningsbar person. Detta stadgas 

i både svensk rätt och EU-rätt. En allmännyttig ideell förening kan alltså bli skatteskyldig 

för import. Även de skatterättsliga konsekvenserna av export är desamma i båda 

rättskällorna, det vill säga att export beskattas av mottagaren. Lagstiftningstekniskt ser 

dock bestämmelserna olika ut. Export enligt ML är en omsättning utomlands och enligt 

direktivet är det en omsättning i det land där varan finns då transporten till köparen börjar 

som sedan är undantagen skatteplikt.137 För en ideell förening är dock innebörden 

densamma, ingen mervärdesskatt utgår vid export.  
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Lagförändringen med anledning av propositionen kommer inte att ha någon påverkan i 

detta hänseende, allmännyttiga ideella föreningars skyldighet till mervärdesskatt vid import 

kommer se likadan ut. 

5.3 Undantag 

Vad gäller undantagen för vissa aktiviteters skatteplikt finns det utförliga bestämmelser i 

såväl ML som direktivet. På grund av den stora omfattningen är det svårt att göra en utförlig 

analys och jämförelse av de båda rättskällorna. Jag har därför valt att koncentrera mig på 

de undantag som berör ideella idrottsföreningar eftersom det är dessa uppsatsen berör.  

5.3.1 Idrottsföreningar 

I direktivet finns som nämnts ovan inga regler som tar sikte på subjektet ideella föreningar 

specifikt såsom 4 kap. 8 § i ML gör. Dock finns det en mängd undantagsbestämmelser i 

direktivet och däribland undantaget för tjänster nära kopplade till idrottslig eller fysiska 

träning. I ML finns både undantaget från skatteplikt i 4 kap. 8 § och ett undantag från 

skatteplikt för tjänster varigenom någon bereds tillträde till idrottsligt evenemang eller 

tillfälle att utöva idrottslig verksamhet i 3 kap. 11a §. Det förekommer alltså en 

dubbelreglering i den svenska rätten.138  Enligt SOU 2002:74 kan denna skillnad i 

systematik och uppbyggnad mellan ML och direktivet leda till en risk att reglerna har olika 

räckvidd, effekt och slutligt beskattningsresultat. Vad gäller undantaget på idrottsområdet 

i ML motsvaras det av direktivets bestämmelser men det generella undantaget i 4 kap. 8 § 

innebär att ytterligare tillhandahållanden kan ske utan mervärdesbeskattning, genom 

exempelvis försäljning av förfriskningar eller idrottsartiklar i en klubblokal. Ytterligare en 

omständighet som betänkandet framhåller, vilken leder till en mer omfattande skattefrihet 

i ML jämfört med i direktivet, är den huvudsaklighetsbedömning som görs, i enlighet med 

7 kap. 8 § IL, för att avgöra om en förening är allmännyttig. 139 Enligt förarbetena räcker 

det att 90-100% av inkomsterna är skattepliktiga för att även övriga inkomster ska undantas 

från beskattning. 140 Vid tidpunkten för betänkandet var denna andel något lägre (70-80%) 

men jag ser fortfarande att det finns ett utrymme för att skattepliktiga inkomster blir 

skattebefriade.    

Som beskrivits ovan kan en ideell allmännyttig förening åberopa direkt effekt för att bli 

skatteskyldig för mervärdesskatt.141 Det har dock visat sig att en allmännyttig ideell 

förening inte kan bli skatteskyldig för tillhandahållande av idrottstjänster genom 

åberopande av direktivets bestämmer om beskattningsbar person.  I mål RÅ 2010 ref. 54 

ville en ryttarförening bli mervärdesskatteskyldig genom att åberopa bestämmelserna om 

beskattningsbar person i artikel 9.1. Föreningen omfattades av artikel 9.1, beskattningsbar 

person, men de aktuella tillhandahållandena omfattades av artikel 132.1.m och var därmed 

undantagna från skatteplikt. I fallet konstaterade HFD följande: 
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”Trots den avvikande regleringen leder en tillämpning av bestämmelserna i ML fram till 

det resultat som avses i direktivet, nämligen att tillhandahållandena inte ska bli föremål 

för mervärdesskatt.”142 

Undantagsbestämmelse i de båda rättskällornas kan därmed anses ha samma effekt för en 

ideell idrottsförening då det generell undantaget 4 kap. 8 § inte tillämpas (bortsett från att 

det i 3 kap. 11 a § ML finns ett krav på att föreningen inte är yrkesmässig enligt 4 kap. 8 § 

ML).  

Vad som kan tänkas skilja de båda undantagsbestämmelserna åt är vilket subjekt som ska 

ha tillhandahållit tjänsten för att undantaget ska vara tillämpligt. I ML framgår det att det 

är staten, kommunen eller en allmännyttig ideell förening som ska ha tillhandahållit 

tjänsten för att den ska vara befriad från skatt.143 I direktivet framgår det däremot att det 

den ska ha tillhandahållits av en organisation utan vinstsyfte.144 I förarbeten till 3 kap. 11a 

§ framgår det dock att: 

”Med ett icke vinstdrivande subjekt torde kunna avses offentligrättsliga subjekt, dvs. stat, 

kommun och landsting, och allmännyttiga ideella föreningar.”145 

Därmed råder det inte heller något tvivel om att bestämmelserna har samma effekt vid 

beskattningen av en ideell idrottsförening, det vill säga ingen mervärdesskatt utgår. 

Inte heller vad gäller detta område ser jag att förslaget om den begreppstekniska ändringen 

i ML kommer att ha någon effekt på ideella idrottsföreningars skyldighet till 

mervärdesskatt. Det som kommer ske i 3 kap. 11 a § ML är att begreppet yrkesmässig byts 

mot ekonomisk men i paragrafen skulle fortfarande hänvisas till det generella undantaget i 

4 kap. 8 § som i sig är oförändrad.   

5.4 Avdragsrätt 

Lagstiftningen kring avdragsrätt skiljer sig inte åt såsom den tolkas av domstolarna i EU-

rätten och den svenska rätten.146 Den stora skillnaden är precis som beskrivits i samtliga 

fall ovan att en ideell allmännyttig förening inte är att betrakta som en beskattningsbar 

person enligt svensk rätt men att så är fallet inom EU-rätten. Utrymmet för avdragsrätt är 

på så vis snävare för en allmännyttig ideell förening enligt ML jämfört med direktivet.  

Avdragsrätten kommer inte att påverkas av lagförändringen som träder i kraft den 1 juli 

2013 eftersom det inte kommer ske några ändringar 8 kap. ML. Således kommer inte heller 

allmännyttiga ideella föreningars möjlighet till avdragsrätt att förändras. En förening som 

åberopat skattskyldighet genom direkt effekt av direktivets bestämmelser torde också 

omfattas av avdragsrätten. Vad som är av intresse i detta hänseende är dock huruvida direkt 

effekt av avdragsrätten och endast avdragsrätten kan åberopas. Kan det vara så att en 
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förening kan åberopa avdragsrätt för ingående mervärdesskatt utan den blir skyldig att 

betala utgående mervärdesskatt?    

Som beskrivits tidigare har den enskilde möjlighet att åberopa direkt effekt av ett direktiv 

till stöd för en förmån som finns i direktivet men inte är stödd i svenska lag.147  Detta beror 

på att staten eller det allmänna inte får ålägga skatt utan lag enligt 8 kap. §§ 2 och 3 RF att 

medlemsstaterna är skyldiga att implementera direktiven.148 Med hänsyn till att 

åberopandet av direkt effekt ska vara till fördel för den enskilda och på så sätt utgöra en 

rättighet snarare än en skyldighet verkar det som att Sveriges uteblivna framgång med att 

implementera mervärdesskattedirektivet ger utrymme för att avdrag sker utan att 

skattskyldighet föreligger. I svensk praxis som beskrivits ovan ansågs inte en allmännyttig 

ideell förening skatteskyldig för sina tillhandahållanden då den omfattades av undantagen 

i direktivet.149 Eftersom skattskyldighet inte ansågs föreligga skulle inte heller avdragsrätt 

anses föreligga i ett sådant fall, därmed kan inte direkt effekt åberopas. Om det skulle vara 

möjligt att åtnjuta avdragsrätten utan att bli skatteskyldig för utgående mervärdesskatt torde 

det strida mot neutralitetsprincipen då aktörer som tillhandahåller samma varor eller 

tjänster skulle kunna behandlas olika ur mervärdesskattesynpunkt. Ett argument för att det 

skulle vara möjligt att åberopa direkt effekt av avdragsrätten är dock det faktum att direkt 

effekt kan ses som en sanktion mot medlemsstater som inte implementerar EU-rätten. 

Genom direkt effekt kan EU-rätten fortfarande få genomslag då enskilda hävdar sina 

rättigheter därigenom. I de fall en medlemsstat underlåter att tillämpa EU-rätten föreligger 

skadeståndsskyldighet.150  
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6. Slutsatser 

Huvudsyftet med denna uppsats var att utreda och analysera ideella idrottsföreningars 

skyldighet att betala mervärdesskatt. Denna skyldighet beror som vi sett ovan på ett antal 

faktorer. Att en idrottsförening uppfyller kraven för en allmännyttig förening och omfattas 

av det generella undantaget i 4 kap. 8 § ML torde det inte råda några tvivel om.  Detta 

innebär att svenska staten eller Skatteverket inte kan ålägga en ideell idrottsförening någon 

skattskyldighet. I regel har alltså en ideell idrottsförening ingen skyldighet att betala 

mervärdesskatt då den enligt svensk lagstiftning inte uppnår status av beskattningsbar 

person.  

Som också har beskrivits ovan har det dock visats sig att det generell undantaget i 4 kap. 8 

§ IL inte alltid är tillämpligt. Vid bedömningen av vad som ansågs vara omsättningslandet 

vid ett unionsinternt förvärv av tjänster (Degerforsdomen) ansågs inte det generella 

undantaget tillämpligt. Ideella allmännyttiga föreningar är därmed enligt dagens 

huvudregel i 5 kap. 5 § ML skyldiga att betala mervärdesskatt vid förvärv från utlandet. 

Allmännyttiga ideella föreningar idag har möjlighet att i viss mån välja om de vill bli 

skatteskyldiga för mervärdesskatt eller inte. Detta beror på att gränsen för när 

skattskyldighet inträder sträcker sig längre i mervärdesskattedirektivet än i ML. Enligt 

svensk lagstiftning finns det ett generellt undantag för ideella allmännyttiga föreningar som 

skattesubjekt, något liknande finns inte inom EU-rätten varpå en ideell allmännyttig 

förening kan åberopa direkt effekt av EU-rätten i de fall den är undantagen skattskyldighet 

i Sverige. Direktivet innehåller dock ett antal undantag från skatteplikt varpå en stor del av 

den omsättning som kan tänkas ske i en allmännyttig ideell förening inte är skattepliktig 

enligt direktivet. Valmöjligheten för en förening att välja huruvida den ska beskattas eller 

ej är därmed inte så stor som det först kan verka.  

Direkt effekt kan endast åberopas av de enskilda och till fördel för dessa. Det beror på att 

medlemsstaterna är skyldiga att implementera direktiv och i den mån detta inte görs 

fungerar direkt effekt som en typ av sanktion. Som nämnts har EU-rätten också uttalat att 

skadeståndsskyldighet föreligger då en medlemsstat underlåter att tillämpa EU-rätten. Så 

var fallet i det svenska målet c-150/99 (Stockholm Lindöpark) där Sverige ansågs ha 

tillämpat det sjätte mervärdesskattedirektivet felaktigt vid tillhandahållande av golfbana. 

Domstolen ansåg i det fallet att ett generellt undantag, från mervärdesskatt för 

tillhandahållande av lokaler och andra anläggningar för sport- eller idrottsutövning som 

även omfattades av tjänster som tillhandahålls av organisationer med vinstsyfte, stred mot 

det sjätte mervärdesskattedirektivet. Överträdelsen av gemenskapsrätten utgjorde sådan att 

den gav grund för skadeståndsskyldighet.151 Tillämpningen av 4 kap 8 § ML kan således 

medföra skadeståndsansvar för staten då den utgör en sådan överträdelse av 

gemenskapsrätten.  
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Att åberopa direkt effekt av skattskyldighet, såsom beskrivits ovan, kan ses problematiskt 

mot det faktum att direkt effekt endast ska åberopas för den enskildes förmån. 

Skattskyldighet innebär dock i regel att också avdragsrätt erhålls varpå en fördel därigenom 

åtnjuts. Det är av stort intresse att också se huruvida avdragsrätt för ingående skatt och 

undantag från skattskyldighet för utgående skatt i direktivet kan vara möjligt att åberopa 

genom direkt effekt. I mål C-319/12 (MDDP) har frågan ställts från Polen, huruvida rätten 

att utnyttja undantag från skatteplikt samt rätten till avdrag är möjligt, till EU-domstolen. 

Vad slutsatsen blir av detta kan bara spekuleras kring. 

Det råder ingen tvekan kring att det föreligger en påtaglig begreppsförvirring mellan svensk 

rätt och EU-rätt. Den proposition som nu antagits är ett försök att komma till rätta med 

detta problem genom att byta ut begreppen i den svenska lagstiftningen mot de som 

används i mervärdesskattedirektivet. Med bakgrund i Degerforsmålet ser jag att det är en 

välbehövlig förändring för att liknande situationer inte ska uppstå, om begreppen är 

desamma finns det inga tvivel om hur de ska tolkas. Att lagstiftningen ska vara så 

oförutsägbar som annars blir fallet är inte hållbart eller rättssäkert. Uppsatsen delsyfte har 

varit att utreda huruvida förändringen som ska införas kommer ha någon påverkan på 

ideella idrottsföreningars skyldighet att betala mervärdesskatt. Av propositionen framgår 

tydligt att någon sådan förändring inte är avsedd och jag ser inte heller att förslaget lämnar 

något utrymme för en ändrad skattskyldighet för ideella allmännyttiga föreningar. Jag tror 

dock att förändringen kommer ha en positiv påverkan i tolkningshänseende även på 

området för ideella allmännyttiga föreningar. Om begreppen hade varit desamma i 

Degerforsfallet torde det inte ha varit någon tvekan om vad de inbegrep. Jag ställer mig 

dock tveksam till att regeringen i propositionen vill ändra begrepp i ML men samtidigt 

lägger till följdändringar som stadgar att beskattningen inte ska påverkas. 

Begreppsförvirringen avhjälps därmed inte utan snarare finns en risk för en motsatt effekt 

då nya begrepp införs men de gamla begreppens betydelse ska tillämpas.  

Som nämnts i inledningen råder det motstridigheter mellan EU och Sverige i frågan kring 

hur allmännyttiga ideella föreningar ska beskattas. Sverige gör sig fortfarande skyldiga till 

fördragsbrott då vi undantar ideella föreningar från skatteplikt. I den utveckling jag ser 

kommer vi dock närmre en lagstiftning som liknar den i mervärdesskattedirektivet. 

Motståndet från Sverige har varit hårt vad gäller borttagandet av det generella undantaget 

för allmännyttiga ideella föreningar i 4 kap. 8 § ML.  Frågan är hur stor förändring ett 

borttagande egentligen skulle medföra med tanke på de undantag från skatteplikt som finns 

i mervärdesskattedirektivet samt med det eventuellt nya begreppsanvändningen i ML. 

Såväl svensk rättspraxis som den nya lagändringen tyder på att Sverige går i riktning mot 

en hårdare beskattning av ideella allmännyttiga föreningar. Det är min uppfattning att om 

lagstiftningen fortsätter att ändras med behållande av det generella undantaget i 4 kap. 8 § 

ML och rättspraxis samtidigt visar på en alltmer EU-konform tolkning av den svenska 

lagen kommer betydelsen av 4 kap. 8 ML att suddas ut.   
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