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1. Inledning 

1.1 Bakgrund samt allmänt om ideella föreningar 

Ideella föreningar har sedan länge utgjort en viktig del av den svenska kulturen. Som ett led 

i arbetet att uppmuntra ideella föreningar att startas och fortsätta är de civilrättsliga reglerna 

förenklade för ideella föreningar och ideella föreningar åtnjuter ett flertal skattelättnader. 

Mycket av föreningsverksamheten i Sverige bedrivs ideellt just på grund av de fördelaktiga 

skattereglerna och mindre omfattande administrativ hantering.  

 

Inom begreppet ideell sektor innefattas ideella föreningar, registrerade trossamfund samt 

stiftelser. Enligt Statistiska Centralbyrån uppkom antalet ideella föreningar i oktober 2009 

till 120 625.  År 2008 var drygt 85 procent av den vuxna befolkningen i Sverige medlemmar 

i någon ideell förening. En förutsättning för bildandet av en förening är att den består av 

medlemmar. En förening bildas genom att den antar stadgar och väljer styrelse.  I och med 

detta är den en juridisk person som kan ha tillgångar, ansvara för skulder och andra 

förpliktelser och vara part inför t.ex. myndigheter och domstolar. Rättssubjekt, som 

betecknar sig som en förening, är i regel en förening. För ideella föreningar finns ingen 

särskild civilrättslig lagstiftning. Enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för 

juridiska personer m.fl. ska organisationsnummer fastställas för ideell förening, som själv 

begär detta. Till gruppen ideella föreningar räknas alla föreningar som inte är ekonomisk 

förening, sambruksförening, understödsförening, samfällighetsförening eller vattenförbund.  

Ideella föreningar är bokföringsskyldiga enligt 2 kap. 2 § bokföringslagen (1999:1078). 

Årsredovisning ska enligt 6 kap. 1 § avges av ideella föreningar i vissa fall. Många av 

regleringarna ovan kan också anges i stadgarna och ska då följas. Ideella föreningar 

omfattas också av reglerna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om företrädaransvar samt 

straffrättsliga regler som till exempel vid skattebrott eller bokföringsbrott.  

 

För att en verksamhet ska vara mervärdesskattepliktig krävs att 4 kap. 1 § 1 ML är uppfyllt. 

De tre rekvisiten är förvärvssyfte, självständighet och yrkesmässighet. Ideella föreningar är 
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undantagna från mervärdesskatt enligt 4 kap. 8 § mervärdesskattelagen (1994:200) ML. 

Enligt huvudregeln i paragrafen är en verksamhet yrkesmässig om den utgör 

näringsverksamhet enligt 13 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) IL. 

Yrkesmässighetsbegreppet i ML har således en koppling till vad som utgör 

näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen.  

 

I det unionsrättsliga mervärdesskattesystemet har begreppet beskattningsbar person en 

central roll. Begreppet är dels ett viktigt kriterium vid avgränsningen av 

tillämpningsområdet för mervärdesbeskattningen, dels är nästan samtliga regler i 

mervärdesskattedirektivet
1
 som behandlar skattesubjektens rättigheter och skyldigheter 

knutna till begreppet beskattningsbar person. Avgörande vid bedömningen om huruvida ett 

subjekt är beskattningsbar person är att ekonomisk verksamhet bedrivs och att detta sker 

självständigt. Den svenska mervärdesskattelagstiftningen för ideella föreningar har således 

en annan utformning i jämförelse med unionsrätten.  

 

1.1.1 EU-kommissionens fördragsbrottstalan 

Med anledning av denna skillnad har EU-kommissionen inlett en fördragsbrottstalan
2
 mot 

Sverige. Kommissionen menar att regleringen av mervärdesskatt för ideella föreningar 

strider mot artikel 2 mervärdesskattedirektivet och därmed inte är förenlig med unionsrätten. 

I sin nuvarande utformning avviker ML i formell mening från mervärdesskattedirektivet 

eftersom svensk lag stadgar att all ideell verksamhet är befriad från mervärdesskatt. Till 

följd av detta har regeringen föreslagit en omsättningsgräns på 1 Mkr, vilket innebär att 

verksamhetens omsättning avgör om verksamhet är mervärdesskattepliktig eller inte. Detta 

har inte accepterats av kommissionen som anser att det är tillräckligt att använda 

undantagen i artikel 132 och att utöka dessa ytterligare genom medlemsstaternas 

                                              

 

1 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt. 

2 KOM:s ref. 2008/2002 samt KOM:s ref. 2007/2311 
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lagstiftning, i Sveriges fall genom ML. Det som ska avgöra bedömningen är 

verksamhetstypen, således ska all ekonomisk verksamhet beläggas med mervärdesskatt. 

Istället för att stadga en generell skattebefrielse genom att verksamheten inte anses som 

yrkesmässig verksamhet enligt 4 kap. 8 § ML föreslås en anpassning av undantagen för 

mervärdesskatt för viss omsättning av varor och tjänster i 3 kap ML till unionsrättens 

undantag i artikel 132 i mervärdesskattedirektivet.
3
 I artikel 132 finns en uppräkning av 

vilka transaktioner som ska undantas från mervärdesskatt i medlemsstaterna, nämligen 

posttjänster, sjukvård och tandvård, hjälparbete och socialt trygghetsarbete, undervisning 

och fostran av barn, politiska, fackliga, religiösa eller filosofiska organisationer utan 

vinstsyfte, kulturella tjänster, penninginsamling m.m. 

 

Ideella föreningar anses således inte som skattesubjekt inom mervärdesskattesystemet till 

den del inkomsten är befriad från inkomstskatt. Inför Sveriges inträde i EU gjordes en 

anpassning av ML till reglerna i det dåvarande sjätte mervärdesskattedirektivet.
4
 Vid den 

tidpunkten ansåg emellertid den dåvarande regeringen att det fanns behov av att först utreda 

frågan om ideella föreningars status i mervärdesskattehänseende ytterligare och därför 

föreslogs inte heller några omfattande anpassningar av undantagen för mervärdesskatt. 

Frågan togs upp igen i SOU 2002:74, som var en genomgripande översyn av svensk rätt i 

förhållande till EU-rätten med betoning på skattskyldighet och yrkesmässig verksamhet. 

Betänkandet ledde inte till någon lagstiftning. Likaså har reglerna för inkomstskatt för ideell 

verksamhet varit föremål för utredning vid två tillfällen utan att någon lagändring skett.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det är verksamhetens omsättning eller 

                                              

 

3 Mervärdesskatteutredningen SOU 2009:65 s. 133 

4 Rådets sjätte direktiv (77/388/EEG) av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande 

omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund. 
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verksamhetens typ som ska styra vid ändringen av bestämmelserna om mervärdesskatt för 

ideella föreningar samt vilken av dessa två metoder som är mest förenlig med 

neutralitetsprincipen. Utgångspunkten i uppsatsen är den diskrepans som råder mellan 

svensk lagstiftning och unionsrättens reglering. Är det omsättningen eller typen av 

verksamhet som bör avgöra valet av metod? Vilken lösning är att föredra? Vad är mest 

förenligt med neutralitetsprincipen? För att kunna svara på detta finns ett bisyfte i uppsatsen 

som innefattar att se på hur förändringen påverkar de ideella föreningarna och hur 

neutralitetsprincipen kan upprätthållas med de båda lösningsmetoderna. 

 

1.3 Avgränsning  

Det finns många intressanta aspekter inom det här ämnet, men uppsatsen kommer fokusera 

på vilket av de två lösningsförslagen som är mest förenligt med principen om neutralitet. 

Principen är grundläggande inom mervärdesskattesystemet och innefattar värderingar som 

bör uppnås för att en direktivkonform tillämpning ska kunna ske. Därför är det en viktig 

princip att ställa mot dessa två alternativ. Trossamfund och stiftelser har mycket gemensamt 

med ideella föreningar, men skillnader föreligger på flertalet sätt och därför har jag 

avgränsat framställningen till att enbart beröra ideella föreningar. Likaså diskussionen om 6 

% mervärdesskatt på skänkta varor. Den delen är väldigt aktuell och kontroversiell men det 

finns för lite material och källor för en fullgod argumentation.
5
 Ytterligare relevanta vinklar 

är frågan om småföretag. Jag kommer att nudda vid området men enbart för att ge en 

helhetsbild i de sammanhang som kräver det. En ytterligare fråga som uppstår är huruvida 

en ändring av reglerna överhuvudtaget ska ske. Det kommer att dröja några år till innan 

beslut tas i frågan, men som jag ser det behöver förändringarna genomföras, så uppsatsen 

behandlar frågor som uppstår efter detta. Jag har tagit steget förbi diskussionen om det ska 

ske eller inte och fokuserar snarare på hur ändringen ska ske. Det är inte heller relevant 

exakt vilken gräns som bör väljas för omsättningen, utan snarare om det är just 

                                              

 

5 Se vidare Ds. 2009:58 s. 122 där en väldigt kortfattad motivering ges rörande lagändringen för skänkta varor. 
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omsättningsgränsen som ska avgöra mervärdesskatteplikten ställt mot att avgöra 

mervärdesskatten utifrån verksamhetstyp. Slutligen behandlas inte skatteplikt för ideella 

föreningar enligt IL, utan det nämns enbart för att förklara mervärdesskattepliktens koppling 

till 13 kap. 1 § IL.
6 
 

 

1.4 Metod  

I uppsatsen tillämpas traditionell rättsdogmatisk metod.
7
 Det innebär att utgångspunkten är 

traditionella rättskällor såsom lagstiftning och domstolspraxis.
8
 I detta inkluderar jag 

unionsrättens källor. Vad gäller unionsrätten är sekundärrätten, i form av bland annat praxis 

från EU-domstolen, av stor betydelse för mervärdesskattefrågor. Vid tolkning av EU-rätten 

har EU-domstolens avgöranden har en betydande roll. Den viktigaste och mest centrala 

lagstiftningen på området är dock mervärdesskattedirektivet. Till stor del används offentligt 

material och offentliga publikationer. 

 

2. Neutralitetsprincipen 

Idén om neutralitet diskuterades redan inom Kol -och stålunionen och under 60-talet 

diskuterades olika möjligheter att harmonisera mervärdesskattesystemet.
9
 

Neutralitetsprincipen har sitt ursprung i direktiven och innebär att beskattning inte ska 

påverka de val den skattskyldige gör när denne väljer mellan olika alternativ. Det val som 

framstår som bäst för en aktör utan beaktande av skatten ska göra det även efter beaktande 

av skatten.
 10

  I preambeln till mervärdesskattedirektivet stadgas i punkt 5 att ett 

mervärdesskattesystem blir enklast och mest neutralt när skatten tas ut på ett så allmänt sätt 

                                              

 

6 För vidare läsning se avhandling av Dimitrievski  

7   Dimitrievski s. 48 

8   Dimitrievski s. 48 

9  ABC-rapporten 1963 s. 23 Sonnerby s. 71 

10 Sonnerby s. 80 samt Kleerup m.fl. s. 24 
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som möjligt och när dess tillämpningsområde omfattar alla led av produktion och 

distribution samt tillhandahållande av tjänster. Vidare stadgas i punkt 7 att det gemensamma 

systemet för mervärdesskatt bör, även om skattesatserna och undantagen inte är helt 

harmoniserade, vara konkurrensneutralt genom att liknande varor och tjänster belastas med 

lika stort skatteuttag inom varje medlemsstats territorium oavsett hur lång produktions- och 

distributionskedjan är. I och med att mervärdesskattesystemet påverkar de val befolkningen 

i medlemsstaterna gör spelar anser jag att neutralitetsprincipen en viktig roll inom 

skatteområdet.  De som drar fördel av att placera eller utöva sin verksamhet eller handla 

med vissa varor och tjänster i vissa medlemsstater bör inte uppmuntras till denna 

konkurrenssnedvridning. Syftet med unionssamarbetet är att uppnå god konkurrens och en 

marknad med likvärdiga aktörer där varje aktör får möjlighet att handla fritt. 

Neutralitetsprincipen har sin grund bland annat i denna princip om den fria handeln mellan 

medlemsstaterna. Utan ett neutralt mervärdesskattesystem skulle den fria handeln mellan 

medlemsstaterna hindras. I en EU-rättsakt definierades begreppet neutralitet för första 

gången i ingressen till första mervärdesskattedirektivet. Ingresserna är av stor betydelse för 

tolkningen. Där anges syftet och är därför en viktig källa för tolkning i EU-domstolen.
11

 Det 

finns flertal tillfällen då EU-domstolen hänvisar till ingressen i ett direktiv.
12

 Till exempel 

mål C-327/94 Jürgen Dudda behandlade fråga om platsen för tillhandahållande av tjänster i 

samband med kulturella, konstnärliga, vetenskapliga, pedagogiska, underhållningsmässiga 

och liknande aktiviteter. Domstolen uttalade att tillämpningsområdet, för artikeln som var 

föremål för tolkning, skulle fastställas i ljuset av sitt syfte. Vidare uttalade domstolen i mål 

C- 18/92 Chaussures Bally, där fråga var om korrekt beskattningsunderlag tillämpats, att 

syftet med den tillämpliga bestämmelsen i målet var att harmonisera 

beskattningsunderlaget. I ytterligare ett mål, 289/86 Happy Family, var fråga om det uppstår 

mervärdesskatteplikt vid leverans av narkotika inom en medlemsstat. EU-domstolen 

uttalade att ingressen till det aktuella direktivet tog fasta på att upprättandet av ett 

                                              

 

11 Sonnerby s. 73 

12  Mål C-327/94 Jürgen Dudda, C-18/92 Chaussures Bally samt 289/86 Happy Family 
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gemensamt system för mervärdesskatt ska bidra till det faktiska genomförandet av rörlighet 

för personer, varor, tjänster och kapital och integrationen av de nationella ekonomierna samt 

uppnå en gemensam marknad med sund konkurrens som liknar en verklig inre marknad. 

Visserligen uttalade domstolen att principen om skattemässig neutralitet faktiskt hindrar en 

åtskillnad när det gäller mervärdesskatteplikt för lagliga och olagliga transaktioner, men 

kom fram till att ingen mervärdesskatteplikt uppstår vid olaglig leverans av narkotika. 

Ingressen och grundläggande syften och värderingar har således en avgörande roll vid 

tolkning och tillämpning av neutralitetsprincipen, men till en viss gräns. 

 

Några aspekter som alltid återkommer för att mervärdesskattesystemet ska bibehålla sin 

neutrala form är att det krävs att den utformas så allmänt och generellt som möjligt och tas 

ut i varje led av produktions -och distributionskedjan. En annan återkommande formulering 

är att mervärdesskatten ska tas ut på ett enhetligt sätt och vara konkurrensneutral.
13

  

Neutralitet är en av grundstenarna i mervärdesskattesystemet och enligt min mening är det 

ett viktigt begrepp att ta hänsyn till vid diskussioner om ändrad hantering av mervärdesskatt 

för ideella föreningar. Med enbart direktiv och förberedande rättsakter är det inte helt 

klargjort vad innebörden av neutralitet är, men möjligtvis går det att se vissa tendenser.
14

 

Avseende olika rättsliga former har principen utvecklats i praxis och domstolen har 

konstaterat att den måste tas i beaktande vid tillämpning av undantagsreglerna för 

mervärdesskatt, som till exempel, vid tillämpning av undantaget för vårdtjänster.
15

 I mål C-

216/97 Gregg omfattades, med bakgrund av neutralitetsprincipen, även fysiska personer och 

därmed inte enbart juridiska personer, som bedrev sjukvårdsverksamhet undantaget från 

mervärdesskatteplikt. EU-domstolen gjorde samma bedömning i mål C-141/ 00 Kügler, där 

det konstaterades att undantaget från skatteplikt som avses i direktivet inte behöver vara 

beroende av den juridiska form ett företag har. Detta innebär att även de tjänster som 

                                              

 

13  Sonnerby s. 75 f 

14  Sonnerby s. 75 

15  C-216/97 Gregg C-141/00 Kügler C-169/04 Abbey National 
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tillhandahålls av juridiska personer är undantagna från skatteplikt. Med hänsyn till principen 

om skatteneutralitet ansågs därför att fysiska och juridiska personer ska behandlas lika. 

 

Dessa uttalanden i praxis är exempel på neutralitetsprincipens stora betydelse inom 

mervärdesskatt. De skilda skattemässiga reglerna för olika verksamhetstyper kan vara 

avgörande för konsumenternas val. Därför anser jag att neutralitetsprincipen bör beaktas vid 

tillämpning av undantagsreglerna för ideella föreningar. Det skulle gå emot 

neutralitetsprincipen om aktörerna på marknaden tvingades eller fick möjlighet till att ta 

ställning till vilket val som innebär en skattemässig fördel.  

 

3. Skatteplikt enligt ML – yrkesmässig verksamhet 

För att ge läsaren en bakgrund till frågan om hur beskattning bör ske för ideella föreningar 

följer en något mer grundläggande genomgång av de aktuella bestämmelserna inom svensk 

rätt. Redogörelsen är inte på något sätt ämnad att vara uttömmande och inte heller alltför 

grundläggande, utan är begränsad till det som är relevant inom ramen för uppsatsens syfte. 

Eftersom direktivet är att anse som svensk lag är det något som kort tas upp i denna del. En 

närmare beskrivning av skatteplikt enligt direktivet görs sedan under kapitel 4. 

 

Enligt huvudregeln i 4 kap. 1 § 1 ML är en verksamhet yrkesmässig om den utgör 

näringsverksamhet enligt 13 kap. IL. Begreppet yrkesmässighet i ML har till följd av detta 

en koppling till vad som utgör näringsverksamhet enligt bedömningen i IL. Enligt 13 kap. 1 

§ IL avses med näringsverksamhet en förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och 

självständigt. En sådan verksamhet kännetecknas således förutom av självständighet också 

av varaktighet och bakomliggande vinstsyfte, de s.k. rörelsekriterierna, samt ska i regel ha 

en viss omfattning.
16

 Bestämmelsen om yrkesmässig verksamhet i 4 kap. 1 § 1 ML utvidgas 

                                              

 

16 Ds 2009:58 s. 60 
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genom 4 kap. 1 § 2 ML.  

 

Som yrkesmässig räknas även verksamhet som bedrivs under former jämförliga med en till 

näringsverksamhet hänförlig verksamhet (näringsliknande former) under förutsättning att 

omsättningen under beskattningsåret överstiger 30 000 kronor. Hela den omsättning som 

faller inom ramen för näringsverksamheten anses som yrkesmässig verksamhet.
17

 

Bestämmelsen i 4 kap. 1 § 2 ML innebär att bedömningen kan göras självständigt i 

förhållande till inkomstbeskattningen och med utgångspunkt i mervärdesskatterättsliga 

överväganden.
18

 Kriterierna för yrkesmässig verksamhet i IL och därmed även i ML 

(självständighet, vinstsyfte, varaktighet och omfattning) motsvarar inte helt de uppställda 

kriterierna i artikel 9 i mervärdesskattedirektivet.
19 

Angående reglerna om beskattning av 

just ideella föreningar hänvisas till kapitel 5. Där ges en djupare analys av bestämmelserna i 

ML och direktivet avseende ideella föreningar, samt en bild av vilka rättspolitiska 

överväganden som kan ske. 

 

4. Skatteplikt enligt direktivet 

4.1 Beskattningsbar person 

Det gemensamma mervärdesskattesystemet bygger på en enhetlig definition av begreppet 

beskattningsbar person. Begreppet har samma betydelse i hela mervärdesskattedirektivet, 

både i förhållande till mervärdesskattepliktens tillämpningsområde och även i förhållande 

till avdragsrätten.
20

  För att avgöra huruvida någon är en beskattningsbar person ska 

bedömningen ske på grundval av de kriterier som stadgas i mervärdesskattedirektivets 

                                              

 

17 Prop. 1993/94:99 s. 165 

18 SKV Handledning 2009 s. 156 

19 Ds. 2009:58 s. 60 

20 Ds. 2009:58 s. 62 
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artikel 9.
21

 I artikel 9 i mervärdesskattedirektivet stadgas att kraven för att ett uppfyllande av 

kriteriet beskattningsbar person är att ”ekonomisk verksamhet” ska bedrivas och att detta 

ska ske ”självständigt”. Artikel 9 har följande lydelse i mervärdesskattedirektivet: 

 

1. Med beskattningsbar person avses den som, oavsett på 

vilken plats, självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet, 

oberoende av dess syfte eller resultat.  

2. Med ekonomisk verksamhet avses varje verksamhet som 

bedrivs av en producent, en handlare eller en tjänsteleverantör, 

inbegripet gruvdrift och jordbruksverksamhet samt 

verksamheter inom fria och därmed likställda yrken. 

Utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar i syfte 

att fortlöpande vinna intäkter därav skall särskilt betraktas som 

ekonomisk verksamhet. 

 

De kriterier som är avgörande för om någon är att betrakta som en beskattningsbar person 

tar således huvudsakligen sikte på verksamhetens karaktär.
22

 Kravet i svensk rätt om att 

verksamheten ska vara utåtriktad saknar direkt motsvarighet i artikel 9 i 

mervärdesskattedirektivet. Enligt definitionen i artikel 9 i mervärdesskattedirektivet är den 

som självständigt bedriver någon form av ekonomisk verksamhet, oberoende av dess syfte 

och resultat, en beskattningsbar person. Begreppet har en mycket vid innebörd.
23

 Den 

juridiska form inom vilken den ekonomiska verksamheten bedrivs saknar betydelse för om 

verksamheten har egenskapen av att vara en beskattningsbar person.
24

 Däremot är det av 

avgörande betydelse att en beskattningsbar person ”agerar i denna egenskap”. Om en 

beskattningsbar person företar transaktioner i egenskap av privatperson, konsument eller i 

egenskap av offentligrättsligt organ som bedriver myndighetsutövning faller dessa 

                                              

 

21 Mål C-86/89 W M van Tiem  

22 Ds. 2009:58 s. 70 

23 C-77/10 EDM 

24 Ds. 2009:58 s. 62 
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transaktioner således utanför mervärdesskattens tillämpningsområde.
25

 Exempel på detta är 

när en kommun erbjuder busstransport till skolelever eller när en privatperson säljer bär och 

svamp på ett torg. 

 

4.1.1 Självständighetskriteriet 

Självständighetskriteriet är, tillsammans med ”ekonomisk verksamhet”, ett avgörande 

rekvisit för att någon ska kunna kvalificera sig som beskattningsbar person.
26

 Detta 

kriterium är viktigt för gränsdragningen mot annan verksamhet, i första hand inkomstslaget 

tjänst. I artikel 10 i mervärdesskattedirektivet finns en närmare reglering av vad som avses 

med rekvisitet självständighet. Av artikel 10 framgår att kravet på självständighet utesluter 

att arbetstagare mervärdesbeskattas för de tjänster som de tillhandahåller sina arbetsgivare. 

EU-domstolen har i flera avgöranden tagit ställning till förekomsten av ”andra rättsliga 

bindningar som skapar ett anställningsförhållande”.
27

 Målen gällde nederländska notarius 

publicus och utmätningsmän respektive spanska skatteuppbördsmän.
28

 

4.1.2 Ekonomisk verksamhet 

Begreppet ekonomisk verksamhet utgör ett relativt omfattande och generellt kriterium för 

att avgöra vilka personer som ska kunna betraktas som beskattningsbara personer. 

Begreppet utgör inte grund för några rättigheter eller skyldigheter i sig. Ekonomisk 

verksamhet är ett avgörande kriterium i definitionen av beskattningsbar person och är tänkt 

att säkerställa ett brett och neutralt tillämpningsområde för mervärdesskatt.
29

 Den 

ekonomiska verksamheten innefattar skattepliktiga och från skatteplikt undantagna 

transaktioner, dvs. leverans av varor, tillhandahållande av tjänster, import och 

                                              

 

25 Ds. 2009:58 s. 62 

26 Ds. 2009:58 s. 63 

27 Ds. 2009:58 s. 63 

28 C-235/85 kommissionen mot Nederländerna och C- 202/90 Ayuntamiento de Sevilla 

29 Ds. 2009:58 s. 63 
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gemenskapsinterna förvärv samt också transaktioner som är nära förbundna med eller 

nödvändiga för de nämnda transaktionerna.
30

 EU-domstolen fann i mål C-230/94 Renate 

Enkler att om en tillgång uteslutande är ägnad att utnyttjas ekonomiskt är det principiellt sett 

tillräckligt för att visa att ägaren utnyttjar den för ekonomisk verksamhet och därmed i syfte 

att fortlöpande vinna intäkter. Om en tillgång, på grund av sin karaktär, å andra sidan kan 

utnyttjas för såväl ekonomiska som privata ändamål, finns det skäl att utifrån samtliga 

omständigheter rörande nyttjandet avgöra om den verkligen används för att fortlöpande 

vinna intäkter. I det senare fallet kan en jämförelse mellan hur vederbörande faktiskt 

använder tillgången och hur motsvarande ekonomiska verksamhet i vanliga fall utövas 

utgöra en metod som gör det möjligt att bedöma om den berörda verksamheten bedrivs i 

syfte att fortlöpande vinna intäkter. Vidare konstaterade EU-domstolen att kriterierna 

baserade på resultaten av den berörda verksamheten inte i sig själva kan göra det möjligt att 

avgöra om verksamheten bedrivs i syfte att fortlöpande vinna intäkter. Även sådana 

omständigheter som den faktiska tiden som tillgången hyrs, antalet kunder och inkomsternas 

storlek ska beaktas när bedömningen görs. 

 

Av exemplen i artikel 9 framgår att all verksamhet av producenter, handlare och 

tjänstetillhandahållare samt verksamheter inom utnyttjande av materiella eller immateriella 

tillgångar i syfte att fortlöpande vinna intäkter därav betraktas som ekonomisk verksamhet. 

Tillämpningsområdet som täcks av begreppet ekonomisk verksamhet är omfattande och 

begreppet har en objektiv karaktär, eftersom verksamheten bedöms i sig, oberoende av dess 

syfte eller resultat.
31

 

 

När det gäller verksamhet där tillhandahållandet sker mot självkostnadspris eller i en ideell 

verksamhet görs ingen skillnad. Även sådan anses utförd av beskattningsbara personer. I 

stället kan vissa organisationer utan vinstsyfte men som bedriver verksamhet som har till 

                                              

 

30  C-230/94 Renate Enkler 

31 Ds. 2009:58 s. 64 
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syfte att främja vissa allmännyttiga ändamål medges undantag från skatteplikt för dessa 

transaktioner till följd av bestämmelserna i artikel 132–134. Det är dessa 

undantagsbestämmelser som är kärnan i uppsatsen och som leder oss till 

problemformuleringen längre fram i avsnitt 4.3. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att de enda egentliga begränsningarna av vad som 

anses utgöra ekonomisk verksamhet är att tillhandahållandet av varor eller tjänster måste 

ske mot någon form av ersättning samt att den beskattningsbara personen måste vara 

regelbundet engagerad i verksamheten.
32

 En person vars tillhandahållanden av varor eller 

tjänster alltid sker utan ersättning kan inte betraktas som en beskattningsbar person eftersom 

sådana transaktioner enligt EU-domstolen inte kan anses utgöra ekonomisk verksamhet.
33

 

Den typen av transaktioner hamnar därför utanför mervärdesskattens tillämpningsområde. 

 

I mål C- 89/81 Hong Kong Trade hade en organisation (HK) som grundats i Hongkong, med 

målet att främja handeln mellan Hongkong och andra länder, öppnat ett kontor i 

Nederländerna. Verksamheten i Nederländerna bestod av att ge information och rådgivning 

om Hong Kong till företagare och möjligheter till handel med Hongkong samt även ge 

liknande information om den europeiska marknaden till företagare i Hongkong.  Tvisten 

mellan de nederländska skattemyndigheterna och HK uppstod eftersom mervärdesskatt 

enligt skattemyndigheterna, felaktigt hade återbetalats till HK. Även om vinstsyfte inte 

behöver föreligga framgick det av EU-domstolens dom i Hongkong Trade att det måste 

förekomma någon form av ekonomisk ersättning för att skattskyldighet ska anses vara för 

handen i den mening som avses i direktivet. En person som vanligtvis tillhandahåller 

tjänster till företag kostnadsfritt kan inte betraktas som en skattskyldig person i den mening 

som avses i direktivet. Kraven för att anses som mervärdesskattepliktig med utgångspunkt i 

direktivet och EU-domstolens uttalanden synes därför vara andra inom unionsrätten än inom 

                                              

 

32 Ds. 2009:58 s. 64 

33 Mål C- 89/81 Hong Kong Trade 
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svensk rätt, i varje fall vid beaktande av kraven på ekonomisk ersättning. 

 

Ekonomisk verksamhet enligt artikel 9 förutsätter alltså att någon form av ersättning kan 

beräknas eller utgår. Om man inte kan fastställa ersättningen, kan inte heller 

beskattningsunderlaget fastställas. Trots att den ekonomiska verksamheten ska bedömas 

”oberoende av dess syfte eller resultat” kan man säga att ett förvärvssyfte måste föreligga, 

nämligen en avsikt att beskattningsbara transaktioner ska ske. Att de avsedda 

transaktionerna är undantagna från skatteplikt saknar i och för sig betydelse i detta skede, 

men aktualiseras vid avgörandet av om skatt ska betalas och om avdragsrätt föreligger.
34

 

Om uttrycket ”oberoende av dess syfte eller resultat” skulle ses som ett självständigt 

kriterium, vore det svårt att förena detta uttryck med det förhållandet att ekonomisk 

verksamhet är knuten till en avsikt att företa beskattningsbara transaktioner och därigenom 

till en möjlig vinst. Enligt EU-domstolen kan ett kostnadsfritt tillhandahållande av tjänster 

inte anses utgöra ekonomisk verksamhet.
35

 Som generaladvokaten uttalade i ovan nämnda 

mål har uttrycket ett förtydligande syfte och är i sig endast av sekundär betydelse.
36

 

Uttrycket klargör att det är verksamhetens karaktär och inte dess syfte som är relevant.
37

 

Detta medför dock inte att avsaknad av vinstsyfte helt saknar betydelse. Exempelvis kan 

undantagen från skatteplikt enligt artikel 132 jämfört med artikel 133 i direktivet villkoras 

av att verksamheten ska sakna vinstsyfte. Verksamhetens resultat kan beaktas med stöd av 

regler i direktivets särskilda ordning för små företag.
38

 

 

                                              

 

34 Ds. 2009:58 s. 65 

35 Mål C- 89/81 Hong Kong Trade 

36 Mål C- 89/81 Hong Kong Trade  

37 Ds. 2009:58 s. 65 

38 För vidare läsning se Ds. 2009:58 s. 188 
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4.3 Oförenlighet mellan ML och mervärdesskattedirektivet  

Kommissionen anser att den svenska regeringen underlåtit att fullgöra sina skyldigheter 

enligt artikel 2 och 9 i mervärdesskattedirektivet. Detta genom att låta leverans av varor och 

tillhandahållanden av tjänster mot ersättning som görs inom landet av ideella föreningar 

falla utanför tillämpningsområdet för mervärdesskatt, även när dessa bedriver ekonomisk 

verksamhet i den mening som avses i artikel 9.
39

 Det innebär att leveranser av varor och 

tillhandahållanden av tjänster mot ersättning som görs inom landet av sådana föreningar, 

vilka rätteligen borde anses som beskattningsbara personer, inte blir föremål för 

mervärdesskatt.
40

 Om någon är en beskattningsbar person eller inte, avgörs med stöd av de 

kriterier som stadgas i mervärdesskattedirektivets artikel 9, i vissa fall i kombination med 

artikel 10. De avgörande kriterierna i artikel 9 är att ”ekonomisk verksamhet” ska bedrivas, 

oberoende av dess syfte och resultat, och att detta ska ske ”självständigt”. För att avgöra om 

någon är att betrakta som en beskattningsbar person tar mervärdesskattedirektivet således 

huvudsakligen sikte på verksamhetens karaktär.
41

  

 

Den svenska lagstiftningen i 4 kap. 1 § ML hänvisar till den inkomstskatterättsliga 

regleringen i IL, dvs. till en nationell begreppsbildning. Reglerna är utformade så att det 

speciella rättsubjektet ideella föreningar inte anses bedriva yrkesmässig verksamhet i den 

mån det föreligger inkomstskattebefrielse enligt 7 kap. 7 § första och andra stycket eller 7 

kap. 14 § IL. I princip avviker den svenska mervärdesskattelagstiftningen från 

mervärdesskattedirektivet avseende begreppet ekonomisk verksamhet då det inte krävs att 

en prövning av de så kallade näringskriterierna sker i det enskilda fallet. Som 

yrkesmässighet räknas även, enligt 4 kap. 1 § 2 st. ML, verksamhet som bedrivs under 

former jämförliga med en till näringsverksamhet hänförlig verksamhet (näringsliknande 

former) dock endast under förutsättning att omsättningen under beskattningsåret överstiger 

                                              

 

39 KOM:s ref. 2007/2311 s. 9 

40 KOM:s ref. 2007/2311 s. 8 

41 Ds. 2009:58 s. 61 
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30 000 kronor, dvs. med avseende på en beloppsgräns. I denna del avviker ML i formell 

mening från mervärdesskattedirektivet.  

 

Mervärdesskatt introducerades i Europa för mer än 40 år sedan, då marknaden såg väldigt 

annorlunda ut jämfört med i dag.
42

 Marknaden är numera internationellt präglad och varor 

och tjänster rör sig lättare över statsgränserna. Trots att man under det senaste decenniet 

successivt moderniserat och förenklat mervärdesskattesystemet anser EU-kommissionen att 

det är dags att kritiskt granska mervärdesskattesystemet i syfte att göra det mer förenligt 

med den inre marknaden, stärka dess funktion som en viktig inkomstkälla och minska 

kostnaderna för efterlevnad och skatteuppbörd. Ett framtida mervärdesskattesystem måste 

också kunna anpassa sig till ändrade ekonomiska och tekniska förutsättningar samt vara 

tillräckligt stabilt.
43 

Det framgår t.ex. av Skatteverket att en bedömning av yrkesmässighet 

enligt ML ska göras utifrån det EU-rättsliga begreppet ekonomisk verksamhet, när denna 

tolkning är möjlig med hänsyn till den svenska lagregelns tolkningsutrymme, dvs. en 

tolkning i ljuset av artiklarna 9–13 i mervärdesskattedirektivet. Om detta tolkningsutrymme 

inte finns menar Skatteverket att artikel 9 kan tillämpas med direkt effekt, om detta är till 

fördel för den skattskyldige.
44

 Jag anser att en direktivkonform tolkning bör eftersträvas i de 

fall och inom de områden som kräver detta. Beskattning är ett av de områden som har störst 

inslag av statsuveränitet och därmed mindre omfattande krav på direktivkonform tolkning.  

EU-rätten har visserligen i hög grad fått genomslag i den svenska rättstillämpningen och 

den svenska mervärdesskattelagstiftningen tolkas mot bakgrund av 

mervärdesskattedirektivets definition av beskattningsbar person. I vissa fall har EU-rätten 

också tillmätts direkt effekt, dvs. den har åberopats med företräde framför den nationella 

rätten.
45

 Direktivkonform tolkning av direktivet utgör en lämplig lösning för tillfället, dock 

                                              

 

42 Grönbok (2010) 695 s. 3 

43 Grönbok (2010) 695 s. 4 

44  SKV Handledning 2012 s. 354 samt RÅ 2007 ref. 57 Degerfors 

45  RÅ 2007 ref 57 Degerfors, se vidare avsnitt 6.3 
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är det inte en tillräckligt tydlig och förutsebar praxis och därmed inte en rättssäker 

tillämpning av reglerna om mervärdesskatt. Frågan kvarstår därför om huruvida de ideella 

föreningarnas mervärdesskatteplikt ska avgöras av verksamhetens omsättning eller art. 

5. Beskattning av ideella föreningar  

5.1  Skatteplikt för ideella föreningar enligt ML 

I 4 kap. 8 § stadgas i en särskild bestämmelse för ideella föreningar en inskränkning av 

skattskyldigheten för dessa. Som yrkesmässig verksamhet räknas inte sådan verksamhet 

som är undantagen från skattskyldighet enligt 7 kap. 7 § IL. Det gäller dels ideell 

verksamhet, dels annan verksamhet som används för att finansiera den ideella 

verksamheten.
46 

Ideella föreningar är skattskyldiga enbart för det som utgör inkomst av 

näringsverksamhet enligt definitionen i 13 kap 1 § IL, så länge de uppfyller de fyra 

kumulativa kraven i 7 kap. 7 § IL. Dessa är för det första ändamålskravet i 8 §, som stadgar 

att det huvudsakliga syftet för föreningen ska vara främjande av vård och uppfostran av 

barn, undervisning och utbildning, hjälpverksamhet bland behövande, vetenskaplig 

forskning, nordiskt samarbete eller Sveriges försvar samt andra allmännyttiga ändamål 

såsom religiösa, sociala, politiska, idrottsliga, konstnärliga eller liknande kulturella 

ändamål. Samhällsutvecklingen medför att begreppet allmännyttigt ändamål inte kan 

fastslås en gång för alla. Ett sätt att uttrycka allmännytta är att ändamålet enligt en utbredd 

uppfattning ska anses vara värt att stödja.
47

 Om en förening med allmännyttigt ändamål 

bedriver en så omfattande näringsverksamhet att den ideella verksamheten träder i 

bakgrunden kan föreningen bli fullt skattskyldig.
48

  

 

Vidare stadgar verksamhetskravet i 9 § att föreningen i den verksamhet som bedrivs så gott 

                                              

 

46 Kleerup m.fl. s. 44 

47 SKV Handledning 2010 IF s. 130 f 

48 SKV Handledning 2010 IF s. 134 



 18 

 

som uteslutande ska tillgodose ett eller flera av de kvalificerade ändamål som anges i 7 kap. 

4 §. För de föreningar som har som målsättning att främja flera ändamål måste det 

kvalificerade ändamålet vara helt dominerande. Med uttrycket uteslutande eller så gott som 

uteslutande avses minst 90–95 %. 
49

   

 

Förutom ovan angivna krav måste föreningen också bedriva en verksamhet som ”skäligen 

motsvarar avkastningen av föreningens tillgångar”. Detta är fullföljdskravet i 10-12 §§.
50

 

Fullföljdskravet innebär att en skälig del av avkastningen löpande måste användas för 

kvalificerade ändamål.
51

  

 

Slutligen, för att omfattas av de förmånliga skattereglerna måste föreningen vara öppen 

enligt öppenhetskravet i 13 §. Föreningen får inte vägra någon person inträde eller utesluta 

någon som delar föreningens målsättning och följer dess stadgar. Verksamhetens art eller 

omfattning kan i vissa fall göra ett begränsat medlemskap naturligt. Som exempel på 

inskränkningar som kan finnas utan att allmännyttigheten ifrågasätts anförs i propositionen
52

 

bl.a. musikalitet i en musikförening, fysiskt handikapp i en handikappförening, viss 

geografisk eller kategoribegränsning (t.ex. till visst område, skola eller företag). 

Könsbundna medlemskap har inte alltid ansetts diskriminerande om det framstår som 

naturligt med hänsyn till ändamålet.
53

 

 

Grovt förenklat och för att ge vägledning för den som vill förstå hur beskattning av ideella 

föreningar ser ut rent lagtekniskt kan det sammanfattas med bilden nedan. 

 

                                              

 

49 Prop. 1999/2000:2 s. 504 

50 SKV Handledning 2010 IF s. 135 

51 SKV Handledning 2010 IF s. 84 

52 1976/77:135 s. 81 

53 SKV Handledning 2012 IF s. 138 
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ML 4:8 → IL 7:7 → IL 7:8-13 → IL 13:1 

 

5.2 Neutralitet och beskattning av ideella föreningar 

Målet med EU-anpassningen av medlemsstaternas mervärdesskatteregler är bland annat att 

uppnå ett neutralt mervärdesskattesystem mellan olika marknadsaktörer. För att nå detta mål 

bör varje medlemsstat minska konkurrenssnedvridningen som uppkommer när ideell 

verksamhet och mervärdesskattepliktiga företag bedriver samma verksamhet, men inte 

beskattas på samma sätt. Den situationen uppstår till exempel när större fotbollsklubbar med 

hög omsättning bedriver sin verksamhet som ideell förening istället för ett bolag eller när en 

restaurang bedrivs under studentkårens verksamhet. Om dessa verksamheter istället 

behandlas på samma sätt som mervärdesskattepliktig verksamhet och omfattas av 

mervärdesskatteplikt så bibehålls neutraliteten. Inom svensk politik är det alternativet inte 

aktuellt, eftersom det finns en bakomliggande tanke med att ideell verksamhet är befriad 

från mervärdesskatt. Mervärdesskatteplikt är en utgångspunkt, men det finns flera undantag 

i artikel 132 i direktivet som ideella föreningar kan omfattas av som fördelaktigt nog inte 

står i direkt strid med neutralitetsprincipen. Ytterligare ett sätt att uppnå en neutral 

beskattning är att tolka undantag från mervärdesskatt restriktivt, eftersom dessa undantag 

innebär avsteg från den allmänna principen att mervärdesskatt skall betalas för varje 

tillhandahållande av tjänster som utförs av en skattskyldig person mot vederlag.
54 

Det här är 

en utgångspunkt som förefaller mer neutral i mervärdesskattehänseende. Varje undantag 

viktas mot hur neutralitetsprincipen upprätthålls trots att den ideella verksamheten undantas 

från mervärdesskatt. Följer regeringen kommissionens förslag så uppnår man en reglering 

av mervärdesskatteplikten som lever upp till neutralitetsprincipens krav. Undantaget som 

Sverige tillämpar kan strida mot neutralitetsprincipen. De båda regelsystemen står onekligen 

emot varandra. Vilka överväganden som är viktigast föranleder en rättspolitisk diskussion, 

eftersom idén om ideellt arbete är politiskt rotad i Sverige. 

                                              

 

54  Mål C- 348/87 Stichting Uitvoering Financiële Acties 
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5.3 Rättspolitiska överväganden 

Allmännyttig ideell verksamhet som bedrivs av ideella föreningar har en lång tradition i 

Sverige. Verksamheten har en stark folklig förankring och den bidrar i hög grad till 

demokrati, välfärd, trygghet, hälsa och livskvalitet i det svenska samhället.
55

 Ideella 

föreningar verkar ofta inom det kulturella området och har stor betydelse inom engagemang 

för och spridning av kulturell verksamhet över hela landet.
56

 I och med fördragsbrottstalan 

från kommissionen mot Sverige har den svenska regeringen klargjort att det är deras 

bestämda uppfattning att allmännyttig ideell föreningsverksamhet måste kunna 

administreras på ett för föreningarna enkelt sätt.
57

 Jag instämmer i att en viktig förutsättning 

för att ideella föreningar ska kunna utvecklas och bibehålla sin ställning och viktiga 

funktion i samhället är att de administrativa uppgifterna i fortsättningen är förenklade. 

 

Redovisningskrav för mervärdesskatt riskerar att för den stora merparten av det svenska 

föreningslivet bli mycket betungande och därmed riskera att hämma den allmännyttiga 

verksamheten till innehåll och omfattning. Redovisningen kommer att bli särskilt 

betungande då föreningarna, till skillnad från företagen, kommer att behöva ta ställning till 

skatteplikten för varje enskild transaktion, en troligen omöjlig uppgift för ideellt arbetande 

föreningskassörer. Vidare är ideella föreningar till stor del beroende av icke skattepliktiga 

bidrag och näringsverksamhet som bedrivs lämnar ofta obetydliga överskott samtidigt som 

näringsverksamheten i många fall är svår att särskilja från den ideella verksamheten.  

 

För statens finansiella förhållanden skulle en skyldighet att betala mervärdesskatt inom 

föreningslivet troligen inte generera några skatteintäkter utan istället förorsaka betydande 

                                              

 

55  Fi2008/4219 s. 8 

56   Fi2008/4219 s. 7 

57   Fi2008/4219 s. 5 
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administrativa kostnader för föreningslivet och det allmänna. Mervärdesskattehanteringen 

kostar i genomsnitt per företag 10 500 kr per år.
58

 En ändring av svensk lagstiftning kan 

innebära att ideell sektor drabbas av administrativa kostnader av att hantera mervärdesskatt 

motsvarande i genomsnitt per subjekt 10 500 per år. Det medför att ändring av svensk 

lagstiftning totalt kan öka de icke vinstdrivande subjektens administrativa kostnader med 

uppemot 1,5 miljarder (147 000 x 10 500) per år. Minskningen i statens 

mervärdesskatteintäkter av att undanta all verksamhet med omsättning under 1 Mkr kan 

grovt beräknas till ca 300 Mkr. Om omsättningsgränsen sätts till 1 Mkr beräknas de 

administrativa kostnaderna endast öka med omkring 0,2 miljarder jämfört med 1,5 som en 

ändring av svensk lagstiftning utan beviljandet av undantaget. Den offentligfinansiella 

kostnaden på 300 Mkr skulle alltså medföra en minskning av den administrativa bördan 

med upp till 1,3 miljarder kronor. Dessa siffror är ungefärligt räknade och bör granskas 

noggrannare, men de pekar ändock tydligt på att de administrativa kostnaderna av att 

belägga ideell sektor vars omsättning understiger 1 Mkr med mervärdesskatt är betydligt 

högre än vad staten skulle erhållit i mervärdesskatteintäkter från dessa subjekt.  

 

En allmännyttig verksamhet ska ha goda villkor i ekonomiskt hänseende.
59

 Givetvis ska 

framhållas att villkoren för allmännyttig verksamhet inte bör få störa konkurrensen med 

näringslivet på ett otillbörligt vis.
60

 Dock är det inte rimligt att det nuvarande 

mervärdesskattedirektivet tolkas på ett sätt som äventyrar den ideella sektorns samhälleligt 

värdefulla verksamhet i Sverige.
61

 Regeringen har uttalat att man i sitt fortsatta arbete med 

att modernisera mervärdesskattesystemet ska vara tydlig med att ett nytt regelverk på EU-

nivå undantar ideell sektor.
62

 Jag är av åsikten att det är oerhört viktigt att föra en diskussion 
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där det svenska samhällets värderingar får återspeglas. Den uppgift som regeringen har i den 

här frågan är att föra den här formen av opinion och inte ge efter för de krav unionens 

institutioner ställer vid tolkning av direktivet. Det finns fortfarande en suveränitet att värna 

om vilket jag menar att regeringen tydligt visar genom sin inställning till kommissionens 

argumentation i sin fördragsbrottstalan. De ideella organisationerna bedriver värdefull 

verksamhet inom en rad områden såsom välgörenhet, socialt arbete, kultur och idrott. 

Organisationerna bidrar i stor utsträckning också till integration och öppenhet i samhället. 

Ideell sektor fungerar även som opinionsbildare och motvikt till den offentliga 

maktutövningen. Verksamheten inom ideell sektor skapar och stärker den demokratiska 

processen i samhället.
63 

Det här är värderingar som är viktiga att sträva efter att behålla och 

utgör därför också en grund för de överväganden som sker vid diskussioner om den svenska 

skattelagstiftningen.  

 

6. Alternativ till beskattning enligt 4 kap. 8 § 

Det kan så här långt konstateras att det föreligger två alternativ för att avgöra 

mervärdesskatteplikten för ideella föreningar. Till att börja med är omsättningsgräns och 

verksamhetstyp de alternativ som är målet med uppsatsen och därför därav diskuteras dessa 

inledningsvis. Nedan presenteras de två alternativen med min syn på dessa.  

 

Även direktivkonform tolkning är ett alternativ som bör beaktas framförallt i och med 

Degerfors-domen. Vissa författare, som jag kommer visa på nedan använder 

direktivkonform tolkning som ett argument för att följa unionsrättens och kommissionens 

krav. Det går därför inte att bortse från att det är den metod som tillämpas idag, om än att 

den inte är fastställd i lagtext. Direktivkonform tolkning tillämpas och har kommit till inom 

domstolspraxis. Därför bör den också beaktas eftersom det förefaller vara ett alternativ som 
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kan tillämpas idag och därmed tala för att verksamhetstyp ska avgöra 

mervärdesskatteplikten. 

 

6.1 Omsättningsgräns 

I och med fördragsbrottstalan har den svenska regeringen uppmantas av kommissionen att 

utveckla ett förslag på en lösning som kommissionen sedan godkänner. De åtgärder som 

vidtagits hittills har enligt kommissionens talan inte varit tillräckliga och dessutom har 

regeringens egna utredningar visat på att åtgärderna inte räcker.
64

 I januari 2011 föreslog 

regeringen en kompromiss som innebar ett fortsatt undantag från mervärdesskatt för ideella 

föreningar, men endast för de med en omsättning under 1 Mkr. Denna omsättningsgräns på 

en miljon kronor skulle göra det möjligt för nio av tio föreningar att slippa redovisa 

mervärdesskatt, eftersom det skulle innebära inga förändringar alls.
65

 Åtgärdsförslaget kan, 

enligt regeringen, innebära en bra lösning för majoriteten av de ideella föreningarna och 

ansluter väl med de regler om avdrag som redan finns enligt direktivet.
66

 En generell 

omsättningsgräns behöver enligt regeringens förslag sättas högt för att lösa problemet. 

Denna linje anser jag är ett bra sätt att hantera frågan. Det är en stor andel föreningar som 

har en relativt låg omsättning och en alltför stor administrativ börda uppstår för de flesta 

ideella föreningarna om omsättningsgränsen är under 1 Mkr. Krav på redovisning av 

mervärdesskatt är mycket betungande för ideella föreningar och till och med omöjligt att 

uppfylla för vissa föreningar eftersom det är ideellt arbetande personal som utan lön 

ansvarar för redovisning och administration.
67

 En omsättningsgräns utgör en tydlig 

kvantitativ måttstock som är exakt och därmed ger mindre utrymme för skönsmässig 

bedömning. Enligt kommissionen ligger gränsvärdet på 1 Mkr i sig alldeles för högt. Men i 
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andra sammanhang anser jag att gränsvärdet kan vara ganska lämpligt. Trots att det är högre 

än tröskelvärden i andra medlemsstater, högre än det som tidigare beviljats och högre än det 

som kommissionen föreslagit. 

 

6.2 Verksamhetstyp 

Kommissionen förordar att all ekonomisk verksamhet, oavsett form, ska omfattas av 

mervärdesskatt med undantag för de som anges i artikel 132 i direktivet. Ekonomiska 

aktörer ska, enligt kommissionen, inte behandlas olika i mervärdesskattehänseende om de 

utför samma transaktioner. Detta framgår både enligt neutralitetsprincipen samt EU- 

domstolens praxis.
68

 Till exempel anförde EU-domstolen i mål C-266/11 Cimber Air, där 

fråga var om de danska bestämmelserna stred mot gemenskapsrätten genom vilka 

undantaget från skatteplikt begränsades till flygplan i utrikestrafik, att de leveranser av varor 

och tjänster till flygplan i inrikestrafik är undantagna från mervärdesskatt när de är avsedda 

för flygplan som flyger i inrikestrafik, men som används av flygbolag som driver flygtrafik 

mot betalning, huvudsakligen på internationella linjer. Den lösning som svenska regeringen 

förordar leder, enligt kommissionen, till att varor som tillhandahålls av andra än ideella 

föreningar skulle beskattas även om de inte överskrider tröskelvärdet, eftersom dessa 

aktörer är mervärdesskattepliktiga till följd av sin typ av verksamhet. Detta strider enligt 

kommissionen mot neutralitetsprincipen och jag är beredd att hålla med. Undantagsfallen i 

artikel 132 är klart och tydligt definierade och beskrivna. Även om syftet med artikel 132 i 

mervärdesskattedirektivet är att undanta vissa verksamheter av allmänintresse, undantas inte 

alla verksamheter utan endast de som anges där och som beskrivs på ett detaljerat sätt.
69

 

Enligt mig utgör det dock inte ett tillräckligt utbud av undantag. För att en neutral tolkning 

ska kunna ske bör all ideell verksamhet kunna undantas om verksamhetens omsättning 

befinner sig inom omsättningsgränsen. Som jag menar ovan, är tröskelvärdet på 1 Mkr 
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lämpligt, eftersom regleringen då träffar tillräckligt många verksamheter för att vara effektiv 

och för att göra skillnad. Verksamhetstyp som bedömningsgrund ger en alltför bred och 

tolkningsbar definition och är därmed varken förutsebar eller rättssäker. 

 

6.3 Direktivkonform tolkning  

Anpassningen till EU-rätten har skett bland annat genom RÅ 2007 ref. 57 Degerfors där 

Regeringsrätten genom fördragskonform tolkning konstaterade att med begreppet 

näringsidkare avses detsamma som med direktivets begrepp skattskyldig person. Målet vid 

domstolen behandlade spelarövergångar och bakgrunden i målet var att Degerfors IF (DIF), 

en allmännyttig ideell förening, hade betalat ersättningar till utländska klubbar. Enligt 

Regeringsrätten skulle DIF betala mervärdesskatt på köpet av utländska fotbollsspelare. 

Enligt domstolen förelåg inte skäl att tolka bestämmelsen på annat sätt än motsvarande 

begrepp i den regel i sjätte direktivet som den avser att implementera. En sådan 

direktivkonform tolkning av bestämmelsen skulle säkerställa den avsedda fördelningen av 

medlemsstaternas beskattningsanspråk vid gränsöverskridande handel. Degerfors IF kunde 

enligt direktivet inte anses vara annat än en skattskyldig person och beskattning av de 

aktuella tjänsterna skulle ske i Sverige. Att det i 4 kap. 8 § ML finns särskilda regler om 

ideella föreningars yrkesmässiga verksamhet, som saknar närmare motsvarighet i direktivet, 

kunde inte anses innebära att en särskild svensk reglering av bestämmelserna om 

omsättningsland införts eller åsyftats. Domstolen gjorde alltså en direktivkonform tolkning 

av bestämmelserna i ML.  

 

Det framgår bland annat av Skatteverket att en bedömning av yrkesmässighet enligt ML ska 

göras utifrån det EU-rättsliga begreppet ekonomisk verksamhet, när denna tolkning är 

möjlig med hänsyn till den svenska lagregelns tolkningsutrymme, dvs. en tolkning i ljuset 

av artiklarna 9–13 i mervärdesskattedirektivet. Om detta tolkningsutrymme inte finns menar 
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Skatteverket att artikel 9 kan tillämpas med direkt effekt, om detta är till fördel för den 

skattskyldige.
70

 Skatteverket menar vidare att genom EU-domstolens domar har en 

omfattande praxis byggts upp som underlättar tolkningen av unionens gemensamma regler, 

däribland begreppet beskattningsbar person.
71

  

 

7. Diskussion  

I en artikel i svensk skattetidning 2010 skriver Hanson och Hiort af Ornäs om de aktuella 

förändringarna avseende mervärdesskatten för ideella föreningar. Enligt författarna avgörs 

mervärdesskatteplikten bland annat av om yrkesmässighet föreligger eller inte enligt 4 kap. 

1 § ML. Formellt hänger därför bedömningen samman med avgränsningen för 

näringsverksamhet i 13 kap. 1 § IL. Dock finns utvidgningsregeln i 4 kap. 1 § st 2 ML som 

stadgar att verksamhet som bedrivs under rörelseliknande former med omsättning över 

30 000 kr ska anses vara yrkesmässig. Hanson och Hiort af Ornäs ställer upp en liknelse 

som uttrycker att inkomstskatten är loket (13 kap. 1 §) och mervärdesskatten är vagnarna (4 

kap. 1 §), om än att vagnarna har egna stödmotorer (4 kap. 1 § st 2). Med andra ord förstår 

jag det som att de menar att definitionen i IL är en större och drivande del av bedömningen. 

Tillämpningen av undantaget för ideella föreningar är därför beroende av en bedömning 

med stöd av IL. Mot bakgrund av utvidgningen, stödmotorn, i 4 kap. 1 § st 2 ML och 

eftersom EU-rätten i många fall kan tillmätas direkt effekt samt att det föreligger skyldighet 

för myndigheter och domstolar att tolka de svenska bestämmelserna EU-konformt, menar 

Hanson och Hiort af Ornäs att förslagen enbart innebär ett förtydligande i lagen av vad som 

redan tillämpas i praxis. De som omfattas av det nya begreppet, som förut föll utanför 

yrkesmässighetsbegreppet, är de verksamheter som har en omsättning under 30 000 kr. Den 

praktiska tillämpningen av de regler som finns idag skiljer sig således inte från de regler 

som gäller enligt mervärdesskattedirektivet. De formella skillnaderna mellan att vara lok 

                                              

 

70 SKV Handledning 2012 s. 165 

71 Se bl. a. RÅ 2007 ref. 57 Degerfors 



 27 

 

och vagn är därmed inte av någon större betydelse i praktiken.  

 

7.1 Avdragsrätt  

Vidare skriver Hanson och Hiort af Ornäs i artikeln att det kan vara eftertraktat att ha 

ställning som beskattningsbar person, eftersom man då får göra avdrag för ingående 

mervärdesskatt förutsatt att omsättningen är mervärdesskattepliktig. Hanson och Hiort af 

Ornäs menar att de föreningar som har en mer omfattande ekonomisk verksamhet kommer, 

genom att bli skattskyldiga för mervärdesskatt, kunna göra avdrag för ingående 

mervärdesskatt på inköp och att mervärdesskatten därmed inte längre blir någon kostnad i 

verksamheten. Själva kostnaden för mervärdesskatt uppstår visserligen inte, men jag anser 

att mervärdesskatten fortfarande kommer utgöra en administrativ börda och därmed indirekt 

en kostnad om uppdraget till exempel måste läggas på en extern tillhandahållare av tjänsten. 

Den kostnaden kan ju självklart också dras av, dock förutsätter detta att avdragsrätt 

föreligger för den delen av kostnaderna i verksamheten. Därmed kvarstår konsekvensen att 

det uppstår ett flertal transaktioner som i slutändan blir en administrativ börda som förtar 

hela poängen med att driva en ideell verksamhet. Ingen går med i eller startar en ideell 

förening för att utföra administrativa uppgifter, det är en nödvändig förutsättning, men inte 

ett mål i sig. Givetvis är det många medlemmar som gör det för att få erfarenhet från ett 

sådant arbete men huvudmålet är ändå alltid körsången, knypplingen eller schackspelandet. 

Därför förlorar, enligt mig, en ideell verksamhet en hel del av sitt syfte om administrationen 

blir alltför betungande. 

 

7.2 Praxis  

Trots att det finns en koppling till IL enligt svensk lag tillerkänner Skatteverket och 

domstolarna i svensk praxis aktörer status som beskattningsbar person genom direkt 
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tillämpning av EU-rätten.
72

 Aktörerna får då en skjuts direkt in i mervärdesskattesystemet. 

Vid bedömningen av om något är ekonomisk verksamhet spelar det ingen roll för 

mervärdesskatten om det finns ett vinstsyfte eller inte, även verksamhet utan vinstsyfte 

omfattas av mervärdesskattesystemet. Kravet har också tonats ned i praxis på 

mervärdesskatteområdet, framförallt genom Regeringsrättens avgörande i Degerforsdomen 

(se ovan avsnitt 6.3). I och med att domstolen tillämpade en fördragskonform tolkning pekar 

denna praxis samt Skatteverkets uttalanden (se avsnitt 6.3 ovan) på att det vore lämpligt att 

anpassa de svenska reglerna till kommissionens krav eftersom det redan är denna 

tillämpning som sker i praktiken.  

7.3 Europaparlamentet 

Den syn som regeringens har på frågan (se avsnitt 5.3) stöds av Europaparlamentet i deras 

resolution
73

 som utkom som en kommentar till grönboken. Det huvudsakliga målet med 

resolutionen är att hitta en balans mellan att bibehålla mervärdesskatteintäkter på de nivåer 

som behövs för att ge en stor inkomstkälla, men samtidigt se till att de inte stryper nyttig 

aktivitet. Detta skulle kunna uppnås främst genom att angripa bedrägerier (som för 

närvarande kostar EU 100 miljarder EUR i förlorade intäkter) och minska de många olika 

undantagen, men å andra sidan utforma väluttänkta EU-omfattande system som skulle göra 

livet enklare för företagare och legitima ideella organisationer att leverera sina varor och 

tjänster och bedriva sin verksamhet. I resolutionen uppmanas EU-kommissionen föreslå en 

mekanism som tillåter de medlemsländer som vill stärka det civila samhället att ge ett 

generellt skatteundantag för alla eller de flesta av de aktiviteter och transaktioner som utförs 

av dessa organisationer, särskilt de små ideella organisationerna. Detta i syfte att minska 

byråkratin och kostnaderna samt underlätta tillgången till den inre marknaden. Vid 

omröstningen i EU-parlamentet tidigare i år röstade 521 ledamöter för undantaget från 
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mervärdesskatt, 50 ledamöter röstade emot och 58 avstod från att rösta.
74

 Parlamentets 

uttalande är omdiskuterat, särskilt avseende deras roll som politisk aktör och huruvida de 

har rätt till medbestämmande i besluten eller om de enbart är en rådgivande församling. I de 

diskussioner som förs råder det, som jag uppfattar det, en väldigt delad syn på detta. Enligt 

vissa har parlamentet en inofficiell makt att uttala sig och är en institution som väl 

representerar hela unionens befolkning. För andra har det ingen som helst betydelse att 

parlamentet som församling uttalar sig i frågor som de inte besitter någon demokratiskt 

tilldelad makt att fatta beslut om. Jag anser att bör parlamentets uttalande tas i beaktande vid 

en diskussion av det här slaget, eftersom den genomsyras av och bygger på de idéer och 

värderingar som finns inom den europeiska befolkningen. Parlamentet är dessutom en 

representativ samling av politiker som har till syfte att framföra de åsikter, tankar och 

erfarenheter som finns inom unionen. 

 

7.4 Konsekvenser 

På grund av att många ideella föreningar anses bedriva näringsverksamhet skall dessa 

föreningar omfattas av bokföringslagens regler om bokföringsskyldighet. De föreningarna 

som följer bokföringslagens regler har redan viss vana att hantera den administration som 

det innebär att vara bokföringsskyldig. Dessa föreningar har säkerligen redan utformade 

rutiner för detta, vilket innebär en fördel när det gäller att debitera och redovisa 

mervärdesskatt.
75

 För att börja utforma rutiner för att debitera och redovisa mervärdesskatt 

kommer de föreningarna som har en mindre omfattande verksamhet att behöva 

byråkratiseras. Det är ingen vågad gissning att exempelvis uppdraget som kassör – redan i 

dag ett otacksamt slit – blir ännu svårare att besätta.
76

 De ekonomiska konsekvenserna för 

dessa verksamheter kommer att bli mycket spridda och olikartade och variera stort mellan 
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olika subjekt. Dock beror mycket av konsekvenserna på vilken verksamhet som bedrivs, 

vilka kostnader som finns i verksamheten och i viss mån även hur verksamheten finansieras. 

Det är därför inte möjligt att ge en tydlig och generellt utformad bild över de ekonomiska 

konsekvenserna för sektorn som helhet. Förslagen om undantag för viss omsättning m.m. 

ska enligt regeringens utredningar visserligen leda till en viss ökning av statens intäkter av 

mervärdesskatt, men i vilken mån detta påverkar den ideella sektorn negativt är mycket 

svårt att uppskatta. En rimligt tillförlitlig bedömning av effekterna är möjlig att göra först 

när förslagen genomförts och data finns att hämta från till exempel skattedeklarationer som 

lämnats in av föreningar m.fl. Ytterligare analyser krävs och en utvärderande uppföljning 

bör därför göras av konsekvenserna som underlag för en ny bedömning när de nya 

bestämmelserna har varit i kraft under en tid.
77 

I utredningen Ds. 2009:58 anser utredarna att 

en förändring måste ske och de presenterar ett förslag på ändring och gör en omfattande 

konsekvensanalys. Idag är regeringens syn en annan. Man går hårdare emot kommissionen 

och trycker verkligen på vikten av att hålla ideella föreningar fredade.  

 

I sin artikel skriver slutligen Hansson och Hiort af Ornäs att förslagen inte behöver innebära 

en omvälvande förändring för verksamheten inom de ideella föreningarna: 

 

”Vår uppmaning till den som är orolig för förslagen -håll 

huvudet kallt och analysera förslagen i lugn och ro (och med 

vett och sans). Det finns definitivt en hel del som blir bra för 

den ideella sektorn även om det generella momsundantaget 

slopas.” 

 

Enligt mig är det inte så enkelt som Hansson och Hiort af Ornäs uttrycker det. Faktum 

kvarstår att de föreningar som omsätter under 30 000 kr per år får en ökad administrativ 

börda som därmed riskerar verksamhetens fortlevnad.  
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8. Avslutande kommentar 

Jag anser att om det är omsättningen hos de ideella föreningarna som avgör 

mervärdesskatteplikten, utgör detta en politisk ståndpunkt snarare än ett argument byggt på 

juridiska överväganden. En omsättningsgräns tillämpas i princip enbart för att bibehålla de 

ideella föreningarnas fortlevnad och för att de ska slippa betungande byråkrati och 

administration. I själva verket bör det, som kommissionen anför, vara verksamhetstypen 

som avgör mervärdesskatteplikten eftersom det är unionsrätten som styr 

mervärdesskattesystemet och eftersom det redan sker en direktivkonform tolkning. 

Dessutom är det mest förenligt med neutralitetsprincipen om verksamhetstypen avgör 

mervärdesskatteplikten eftersom det sker en bedömning av verksamheten och dess syften 

vid tillämpning av det alternativet. Om omsättningsgränsen är avgörande för 

mervärdesskatteplikten kan aktörerna styra verksamhetens omsättning till en viss nivå 

utifrån överväganden om verksamhetens ska anses som ideell förening eller inte och därmed 

vara skattepliktig eller inte. Denna skattemässiga valfrihet bör inte möljiggöras. Det bör 

vara syftet med en verksamhet som styr fastställandet av dess mervärdesskatteplikt. 

 

Eftersom neutralitetsprincipen är en viktig utgångspunkt och utgör avgörande vägledning 

bör typ av verksamhet avgöra mervärdesskatteplikten för ideella föreningar. Jag anser att det 

är mer lämpligt att syftet med en verksamhet beaktas vid fråga om huruvida en verksamhet 

ska omfattas av mervärdesskatt.  Alternativet till detta är att hitta en balans mellan en rimlig 

omsättningsgräns och neutralitetsaspekten. Dock verkar det alternativet inte accepteras av 

kommissionen och är nog inte heller bra, framförallt ur neutralitetsperspektiv. Samtidigt är 

det inte heller bra för ideella föreningar i Sverige. Det skulle underminera själva tanken 

bakom skatteneutralitet, nämligen att valet ska vara detsamma både före och efter 

beskattning. Föreningarna skulle sträva mot att hålla sin omsättning under en viss summa. 

Det hämmar de ideella föreningarnas utveckling och arbete. Om en ideell förening fokuserar 

mer på att hålla omsättningen på en viss nivå än på deras egentliga syfte, försvinner 
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grundtanken med verksamhetsformen. 

 

Med största sannolikhet tror jag att resultatet kommer hamna på en låg omsättningsgräns 

och det kommer inte att innebära någon större skillnad för föreningarna. Det som behövs nu 

är ett klart och tydligt beslut för de verksamheter som svävar i ovisshet om hur 

redovisningen av mervärdesskatt ska hanteras. Det beslutet bör dock samtidigt ta hänsyn till 

medlemsstaternas statssuveränitet. En låg omsättningsgräns är rimlig och fyller en funktion 

och, som kommissionen menar, matchar neutralitetsprincipen. En hög omsättningsgräns 

innebär ju enbart att kringgå principen om neutralitet. Om det är ett upprätthållande av 

neutralitetsprincipen som är det huvudsakliga målet bör omsättningsgränsen prövas mot och 

kunna rättfärdigas av denna princip.  

 

För det fall EU-kommissionen skulle pröva frågan i EU-domstolen och utslaget skulle gå 

emot Sveriges intressen har regeringen uttalat att man kommer pröva olika åtgärder för att 

kompensera de ideella föreningarna. Det kan handla om en allmän gräns för mervärdesskatt 

som inte gör undantag för ideella föreningar. Andra lösningar skulle kunna vara att förenkla 

mervärdesskatteredovisningen eller att införa direkta kompensationer.
78

 

 

Med detta sagt kan konstateras att min uppfattning är att kommissionens fördragsbrottstalan 

grundas på de kollektiva värderingar en gemenskapsrättslig reglering strävar mot och som 

bibehålls genom principen om skatteneutralitet. De värderingar en enskild medlemsstat i 

unionen har, kan i många situationer strida mot denna gemensamma princip som bidragit till 

att bygga upp det mervärdesskatterättsliga systemet. Dock tror jag inte att dessa värderingar 

kommer att bli helt förbisedda eller behandlas som oviktiga. Det finns flera sätt att 

kompensera de föreningar som drabbas alltför hårt av ändringarna. Jag tror att den folkligt 

förankrade traditionen som ideella föreningar byggts upp av kommer att kunna hantera de 
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kommande förändringarna.  
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