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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 
Ideella föreningar har sedan lång tid utgjort en viktig beståndsdel i det svenska 

samhället. Föreningsfriheten är till och med så fundamental för oss i Sverige att det 

är en grundlagsskyddad rättighet.1  I likhet med andra juridiska personer är ideella 

föreningar i princip skattskyldiga för alla sina inkomster. För ideella föreningar 

finns det emellertid undantag från skattskyldighet i 7 kap. inkomstskattelagen 

(1999:1229) (IL). Om en ideell förening har ett visst allmännyttigt ändamål och i 

övrigt uppfyller kraven enligt 7 kap. IL befrias den från att betala skatt på vissa 

inkomster och blir således inskränkt skattskyldig. Enligt 7 kap. 3 § 2 st. IL är dessa 

ideella föreningar bland annat inte skattskyldiga för inkomster som kommer från 

en självständig näringsverksamhet eller en särskild förvaltningsenhet som avser 

fastighet, om inkomsten till huvudsaklig del kommer från en verksamhet som är 

ett direkt led i främjandet av de allmännyttiga ändamålen enligt 4 § eller som har 

annan naturlig anknytning till sådana ändamål, eller verksamhet som av hävd 

utnyttjas som finansieringskälla för ideellt arbete.  

 

Hur de ideella föreningarna finansierar sin verksamhet har blivit en allt viktigare 

fråga i dagens samhälle. De ideella föreningarnas verksamheter har blivit alltmer 

kostnadskrävande och hur dessa kostnader ska finansieras har blivit en 

grundläggande del av föreningslivet. Kopplingen mellan ideell verksamhet och 

näringsverksamhet har stärkts. Den starka kopplingen har bland annat tagit sig 

uttryck i en omfattande sponsringsverksamhet från näringslivets sida men även i 

att ideella föreningar har börjat bedriva näringsverksamhet själva.2 För att de 

ideella föreningarnas inkomster ska omfattas av skatefriheten krävs det att den 

aktuella inkomsten omfattas av någon av skattefrihetsgrunder som finns i 7 kap. 3 

§ 2 st. IL. 

 

Enbart under 2015 har bland annat BK Häcken och Falkenbergs FF sålt 

namnrättigheterna till sina nya hemmaarenor till stora företag. BK Häckens nya 

                                                        
1 2 kap. 1 § 1 st. 5 p. kungörelse (1974:152) om ny beslutad regeringsform (RF). 
2 SOU 2009:65, s. 155. 
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hemmaarena, som ersätter Rambergsvallen, kommer gå under namnet Bravida 

Arena3 och Falkenbergs hemmaarena kommer för en tid att heta Falcon Alkoholfri 

Arena.4 Först ut i raden av svenska allsvenska klubbar att sälja namnrättigheten till 

sin hemmaarena till ett stort företag var Malmö FF. Redan år 2006 sålde Malmö FF 

namnet på den arena som kom att stå klar 2009 till Swedbank och 

Sparbanksstiftelsen Skåne. Inom en tidsbegränsad period om 10 år och för en 

kostnad av fem miljoner kronor per år kommer arenan att heta Swedbank 

Stadion.5  

 

Under det senaste decenniet har denna typ av arenasponsring vuxit kraftigt i 

Sverige. Olika former av sponsring har blivit ett allt viktigare sätt för föreningar 

och främst idrottsföreningar att finansiera sin verksamhet.6 Trots att företeelsen 

med att sälja arenors namnrättigheter till företag har blivit allt vanligare, finns det 

oklarheter hur detta, tillsammans med andra ”nya” finansieringskällor, ska 

hanteras skatterättsligt. De arenor som idrottsföreningen utnyttjar som sina 

hemmaarenor ägs vanligen av en kommun eller av ett bolag till kommunen. Vid 

försäljning av namnrättigheter säljer idrottsföreningarna därför inte namnet på en 

arena som de själva äger, utan endast till en arena de brukar.7 Almtuna IS sålde 

exempelvis namnet på Gränbyhallen, som ägs av Uppsala kommun Sport- och 

rekreationsfastigheter AB, 8  till Metallåtervinning AB för ett par år sedan. 

Skatteverket kräver nu att Almtuna IS ska betala skatt på sina intäkter från 

försäljningen av namnet på arenan, trots att det Almtuna är en allmännyttig ideell 

förening.9 Hur Almtunas tvist med Skatteverket slutar är principiellt viktigt för 

Sveriges föreningar, då utfallet kan komma att få konsekvenser för alla ideella 

föreningar.10  

 

                                                        
3 Stenberg, P, Häcken säljer namnet på nya arenan för 10 miljoner, Sveriges Radio, 2015-01-21, 
(20151111).  
4 Martinell, H, Klart med namnval till Falkenbergs nya arena, Sveriges Radio, 2015-06-11 
(20151111).  
5 Möller, K-O, Intäkterna har blivit ett måste, Idrottens Affärer, 2013-07-05, (20151111). 
6 Möller, K-O, Intäkterna har blivit ett måste, Idrottens Affärer, 2013-07-05, (20151111).  
7 Karlskoga kommun, Kommunstyrelsen, KF Ärende 2 Nobelhallen m.fl. försäljning av 
namnrättigheter, 2015-05-05, s. 18 f., Stenberg, P, Häcken säljer namnet på nya arenan för 10 
miljoner, Sveriges Radio, 2015-01-21, (20151111),  
8 Metallåtervinning Arena – Gränbyhallen byter namn, Uppsala Nyheter, 2013-11-25, (20151202). 
9 Hellström, M, Almtuna tar strid mot Skatteverket, Sveriges Television, 2015-09-18, (20151111). 
10 Skatteverkets nya krav på Almtuna, UNT, 2015-09-17, (20151111).  
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om allmännyttiga ideella föreningar 

skattefrihet beträffande skattefrihetsgrunderna har utvecklats i linje med den 

rådande samhällsutveckligen. För att kunna analysera skattefrihetsgrundernas 

omfattning i en modern tid och därmed besvara syftet med uppsatsen kommer jag 

att använda mig av följande frågeställningar: Varför ska ideella föreningar 

behandlas förmånligt skatterättsligt? Hur ska och/eller bör de olika 

skattefrihetsgrunderna såsom naturlig anknytning och hävd tolkas vid 

användandet av olika finansieringskällor? Är det nuvarande rättsläget beträffande 

de ideella föreningarnas finansieringsmöjligheter rättssäkert och förutsägbart? 

Bör skattefriheten omfatta nya finansieringskällor som t.ex. intäkter från 

försäljning av namnrättigheter till arenor? 

 

1.3 Avgränsningar 

I uppsatsen behandlas hur ideella föreningar kan finansiera sin verksamhet inom 

ramen för skattefriheten. Vad som krävs för att en ideell förening ska få status som 

en allmännyttig ideell förening, och därmed bli inskränkt skattskyldig, kommer 

endast att beskrivas för att läsaren ska få en förståelse för regelverket som står 

tillhanda. I uppsatsen kommer jag således inte att angripa eller analysera 

innebörden av dessa regler något närmare eller något om ideella föreningars 

skyldighet i övrigt som t.ex. beträffande bokförningsskyldigheten. Som uppsatsen 

kommer att visa finns det ett samband mellan IL:s regler om skattefrihet och 

undantagen för mervärdesskatt i mervärdesskattelagen (1994:200) (ML). En 

intressant fråga skulle därför kunna vara att analysera om ideella föreningars 

skattefrihet är förenlighet med mervärdesskattedirektivet och därmed EU-rätten. 

Fokus kommer dock att ligga på tillämpligheten av reglerna om 

skattefrihetsgrunderna d.v.s. hur allmännyttiga ideella föreningars inkomster ska 

hanteras vid inkomstbeskattningen och om det finns anledning att se över dessa 

regler beträffande dess förutsägbarhet. Av denna anledning kommer 

skattereglernas förenlighet med EU-rätten inte att analyseras, utan endast beröras 

på så sätt att läsaren ska förstå kopplingen mellan IL och ML. I uppsatsen 

analyseras inte alla de skattefrihetsgrunder som finns i 7 kap 3 § IL, utan fokus 
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kommer att ligga på begreppen naturlig anknytning och hävd, eftersom 

lagstiftaren uttryckt att dessa ska utvecklas genom rättspraxis.11 

 

1.4 Metod och Material 

I uppsatsen kommer en rättsdogmatisk metod att tillämpas. Metoden syftar till att 

fastställa gällande rätt (de lege lata) samt hur lagstiftaren bör förändra gällande 

rättsregler (de lege ferenda). 12  I uppsatsen kommer lämpligheten av det 

nuvarande rättsläget att analyseras. De traditionella rättskällorna såsom lagtext, 

förarbeten och domstolspraxis är av central betydelse vid användningen av en 

rättsdogmatisk metod. Det innebär att utgångspunkten för uppsatsen kommer att 

vara de traditionella rättskällorna. Tolkning av domstolspraxis kommer att utgöra 

en mycket central roll i uppsatsens framställning, då de skattefrihetsgrundande 

begreppen naturlig anknytning och hävd inte helt har definierats genom 

lagstiftning. Det har istället ankommit på domstolarna att ansvara för en närmare 

uttolkning av begreppens innebörd med tiden.  

 

I prop. 2013/14:1 genomfördes en genomgripande lagändring av bestämmelserna 

i 7 kap. IL. Ändringar trädde i kraft 2014 och medförde ingen direkt ändring i sak 

för ideella föreningar.13 Bestämmelserna angående hur inkomster ska hanteras vid 

inkomstbeskattningen lämnades dessutom oförändrade.14  Äldre förarbeten och 

praxis är därför fortfarande av relevans vid bedömningen hur reglerna ska tolkas. 

Vid analysen är det nödvändigt att gå tillbaka så långt som till betänkandet som 

föranledde lagförslagen som kom till uttryck i prop. 1976/77:135. I brist på 

genomförda lagändringar och nyare propositioner gällande 

skattefrihetsgrunderna kommer statens offentliga utredningar att få en stor 

betydelse i uppsatsens fortsatta framställning.  

 

                                                        
11 Prop. 1976/77:135, s. 84 f, se även RÅ 1999 ref. 50. 
12 Lehrberg, B, Praktisk Juridisk Metod, IBA, 2010, s. 167. 
13 Prop. 2013/14:1, s. 306 f, s. 515-517. 
14 Prop. 2013/14:1, s. 282 f.  
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1.5 Disposition 

Uppsatsen tar sin avstamp i att förklara vad som är en ideell förening och vad som 

utgör en allmännyttig ideell förening. För att förstå reglerna om 

inkomstbeskattningen och skattefriheten är det viktigt att läsaren får en 

grundläggande kunskap om vilka föreningar som omfattas av skattefriheten. 

Behovet av att skaffa sig inkomster för att kunna finansiera sin verksamhet är 

särskilt påtaglig för de större ideella föreningarna med professionella utövare. I 

uppsatsen behandlas därefter om dessa föreningar överhuvudtaget kan 

klassificeras som en allmännyttig ideell förening, och därmed bli inskränkt 

skattskyldig enligt 7 kap. IL, med beaktande av det professionella inslaget. För att 

läsaren ska få en bild av vad som beskattas och inte beskattas kommer reglerna 

gällande beskattningen och undantagen att diskuteras. Vidare kommer uppsatsen 

att behandla omfattningen av skattefrihetsgrunderna naturlig anknytning och 

hävd. Begreppen naturlig anknytning och hävd kommer att diskuteras i 

förhållande till hur de korresponderar med samhällsutvecklingen och ändrade 

förhållande samt gällande dess förutsägbarhet. Slutligen kommer behovet av en 

lagändring utifrån ett de lege ferenda perspektiv diskuteras för att sedan avslutas 

med en sammanfattande analys.  

 

2 IDEELLA FÖRENINGAR 

2.1 Bakgrund 

Ideella föreningar kan spåras tillbaka till 1300-talet och har således länge varit en 

del av det svenska samhället.15 Det finns ingen civilrättslig lagstiftning beträffande 

ideella föreningar. Istället har frågor kring dess bildande och drivande vuxit fram 

genom praxis. Avsaknaden av en civilrättslig lagstiftning har underlättat bildandet 

av ideella föreningar och därmed främjat föreningslivet. Det som vidare är 

utmärkande för ideella föreningar är deras frivilliga karaktär och att 

medlemskapet ska bygga på frivillighet samt att rätten att bilda föreningar är 

                                                        
15 Handledning för stiftelser, ideella föreningar och samfälligheter m.fl. 2012, SKV 327, 
Skatteverket, utgåva 6, Elanders Sverige, 2012, avsnitt 13, s. 115.  
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grundlagsskyddad16 i Sverige. En ideell förening har enligt praxis ansetts äga 

rättskapacitet då den antagit stadgar med ett tillräckligt preciserat innehåll och 

valt en styrelse. Att en förening äger rättskapacitet innebär att dess förbindelser 

blir bindande för föreningen men inte för enskilda medlemmar.17  

 

Det finns två olika grupper av ideella föreningar. En grupp utgörs av föreningar 

som har till syfte att främja annat än medlemmarnas ekonomiska intressen och en 

grupp som har till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. De 

föreningar som har till syfte att främja sina medlemmars ekonomiska intressen 

räknas endast som en ideell förening om den inte främjar syftet genom att bedriva 

ekonomisk verksamhet. Om en förening med sådant syfte bedriver ekonomisk 

verksamhet utgör föreningen en ekonomisk förening och inte en ideell förening 

och lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar blir tillämplig på dessa.18 

 

En ideell förening är en juridisk person. Huvudregeln inom skatterätten är därför 

att ideella föreningar ska beskattas på samma sätt som andra juridiska personer. 

Ideella föreningar som uppfyller vissa villkor i enlighet med 7 kap. IL är dock 

inskränkt skattskyldiga och därmed befriade från skattskyldighet för vissa av sina 

inkomster. Dessa föreningar brukar benämnas som allmännyttiga ideella 

föreningar.19  

 

2.2 Allmännyttiga ideella föreningar 

2.2.1 Bakgrund 

Ideell verksamhet har en lång tradition i Sverige och en stark förankring hos det 

svenska folket. Ideell verksamhet bidrar i stor utsträckning till demokrati, välfärd, 

trygghet, hälsa och livskvalité.20 I en demokrati är det viktigt att det finns goda 

förutsättningar för organisationer att bedriva verksamhet och 

organisationsutveckling. Om människor organiserar sig har de lättare att kunna 

                                                        
16 2 kap. 1 § 1 st. 5 p. RF. 
17 RÅ 1987 s. 394, SOU 2006:23, s.63. 
18 SOU 2002:74, s. 222. 
19 SOU 2002:74, s. 226.  
20 Prop. 2015/16:1, s. 257. 



11 
 

bedriva en dialog med staten. Samtidigt utgör ideella verksamheter viktiga 

mötesplatser och kontaktytor för många människor.21  

 

Reglerna om inskränkt skattskyldighet för allmännyttiga ideella föreningar 

lagstadgades 1977. För att underlätta uppsatsens fortsatta framställning kommer 

genomgripande begreppet allmännyttig ideell förening endast benämnas som 

ideell förening eller förening, om inget annat särskilt anges i det aktuella avsnittet. 

I propositionen till 1977 års lagstiftning åberopades som argument för föreningars 

skattefrihet särskilt deras allmännyttiga ändamål och det betydande värde som 

sådana föreningar har för samhället. De ideella föreningarna förbättrar 

livsvillkoren för olika persongrupper samtidigt som det även finns i ett stort värde 

av att dessa insatser sker på eget initiativ genom samverkan av enskilda personer. 

I propositionen framförde man därför att detta är något man vill uppmuntra 

genom skattelättnader och att lagstiftningen inte bör utformas så att den 

motverkar förekomsten av föreningslivet. Det betonades dock att skattereglerna 

endast ska gynna föreningsverksamheten, och de därför inte ska utformas så att 

enskilda medlemmar ska kunna dra nytta av reglerna.22 

 

Det var mot denna bakgrund som ideella föreningar, vars ändamål eller syfte 

bedöms vara allmännyttigt enligt 7 kap. 3 § IL, endast blir skattskyldiga för 

inkomst av näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 § IL. Detta under 

förutsättningen att föreningen i övrigt uppfyller; ändamålskravet, 

verksamhetskravet, fullföljdskravet och öppenhetskravet enligt 7 kap. 4-11 §§ IL. 

Dessa ”krav” behandlas vidare i de kommande avsnitten 2.2.2 – 2.2.5.  

 

2.2.2 Ändamålskravet 

Bestämmelsen i 7 kap. 4 § IL stadgar att den ideella föreningen ska främja ett eller 

flera allmännyttiga ändamål. I paragrafen finns en uppräkning av ändamål såsom 

idrott, kultur, politik, religion och social hjälpverksamhet m.fl. För att uppfylla 

ändamålskravet ska främjande av allmännyttiga ändamål ske utan begränsning till 

                                                        
21 Prop. 2015/16:1, s. 257. 
22 Prop. 1976/77:135, s. 71 f. 
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vissa familjer och personer och får heller inte varar begränsat till några bestämda 

personers ekonomiska intressen. Denna begränsning medför att bland annat 

fackföreningar och branschföreningar inte omfattas av skattefriheten.23 

 

Regeringen beslutade även i samband med den senaste lagändringen, att den 

huvudsaklighetsbedömning som förr skulle ske i samband med avgörandet om en 

ideell förening har ett allmännyttigt ändamål, skulle tas bort. Orsaken var att den 

aktuella huvudsaklighetsbedömningen saknade praktiskt betydelse vid avgörandet 

av om en ideell förening har ett allmännyttigt ändamål eller inte. Lagändringen 

medförde som nämnts ingen ändring i sak.24 I förarbetena till den äldre lagtexten 

angav man att uppräkningen av ändamålen inte var uttömmande och endast 

utgjorde en exemplifiering, då begreppet allmännyttigt kan förändras i takt med 

samhällsutvecklingen.25 I praxis har det därefter gjorts en generös tolkning av vad 

som utgör allmännyttiga ändamål för ideella föreningar.26 Av förarbetena till den 

nya lagtexten framgår att uppräkningen fortfarande är en exemplifiering, men att 

tolkningen av begreppet ska ta sin utgångspunkt i de uppräknade begreppen 

genom att det i lagtexten görs en hänvisning till främjandet av ”annan likvärdig 

verksamhet.”27  

 

Ändamålskravet hindrar inte att en förening som har ett allmännyttigt ändamål 

som t.ex. idrott vid sidan av den ideella verksamheten bedriver ekonomisk 

verksamhet av kommersiell natur. Den ideella föreningen kan trots att den 

bedriver ekonomisk verksamhet bli inskränkt skattskyldig.28 

 

2.2.3 Verksamhetskravet 

Innebörden av verksamhetskravet är att den ideella föreningen uteslutande eller 

så gott som uteslutande i sin verksamhet ska främja det allmännyttiga ändamålet. 

Med uteslutande eller så gott som uteslutande anses att åtminstone 90-95 procent 

                                                        
23 Gunne, C, Löfgren, J, Beskattning av stiftelser och ideella föreningar, Norstedts Juridik AB, 2014, s. 
95 
24 Prop. 2013/14:1, s. 306 f. 
25 Prop. 1976/77:135, s. 75. 
26 Se RÅ 1983 ref. 1:63 I, III, IV, RÅ 1985 ref. 1:27, RÅ 1985 ref. 1:36 och RÅ 2002 ref. 6. 
27 Prop. 2013/14:1, s. 515 f.  
28 Gunne m.fl., s. 94. 
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av avkastningen ska användas för att främja det allmännyttiga ändamålet.29 De 

ideella föreningarna har därmed ett väldigt litet utrymme att främja verksamhet 

som inte är allmännyttig.30  

 

Inför lagändringen som trädde i kraft 2014 framhöll utredning att med 

verksamhet, vid bedömningen av verksamhetskravet, endast åsyftas verksamhet 

som främjar allmännyttiga ändamål.31 Regeringen instämde med utredningen och 

ansåg den verksamhet som bedrivits för att finansiera den utåtriktade 

verksamheten, exempelvis kapitalförvaltning, hävdvunna finansieringskällor etc., 

inte hör till sådan verksamhet som ska ingå i bedömningen om verksamhetskravet 

är uppfyllt. Vid bedömningen av verksamhetskravet måste man göra en åtskillnad 

mellan inkomstanskaffningen och inkomstanvändningen, eftersom det endast är 

inkomstanvändningen som påverkar verksamhetskravet.32 Hur en inkomst har 

införskaffats till den ideella föreningen blir senare en fråga beträffande 

skattskyldigheten, då man måste avgöra om inkomsten omfattas av 

skattefrihetsgrunderna enligt 7 kap. 3 § IL.   

 

2.2.4 Fullföljdskravet 

Fullföljdskravet, 7 kap. 6-9 §§ IL, medför att den ideella föreningen måste fullfölja 

det eller de allmännyttiga ändamålen. Fullföljdskravet tar sikte på 

inkomstanvändningen och för att uppfylla kravet måste den ideella föreningen i 

skälig omfattning dela ut avkastningen eller på annat sätt använda sina intäkter för 

ett eller flera allmännyttiga ändamål.  

 

Fullföljdskravet har enligt praxis ansetts uppfyllt om ca 80 procent av 

avkastningen, sett över en period om 5 år, går till att aktivt främja det eller de 

allmännyttiga ändamålen.33  Inför lagändringen 2014 uttalade regeringen att 

rättspraxis har angett en minsta andel om 75-80 procent av avkastningen och att 

en lägre användningsgrad än detta aldrig kan bli aktuellt. De resterande ca 20 

                                                        
29 Prop. 2013/14:1, s. 311. 
30 SOU 2006:23, s. 68. 
31 SOU 2009:65, s. 130. 
32 Prop. 2013/14:1, s. 311. 
33 Se bl.a. RÅ 2001 ref. 17. 
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procenten av avkastningen får sparas för t.ex. framtida investering och för 

finansieringen av icke-allmännyttig verksamhet. 34  Vid bedömningen av om 

fullföljdskravet är uppfyllt ska man till avkastningen enligt 7 kap. 6 § IL endast 

räkna med den skattefria avkastningen, med undantag från schablonintäkter enligt 

42 kap. 43 § IL och kapitalvinster.  

 

2.2.5 Öppenhetskravet 

En förening får inte utan särskilda skäl med hänsyn till arten eller omfattningen av 

dess verksamhet, syfte eller annat vägra en person inträde i föreningen. I 

förarbetena har det framförts att det bör vara möjligt att begränsa medlemskapet 

till personer som delar föreningens målsättning och är beredda att följa stadgarna. 

Att en förening har krav på funktionshinder i en förening för funktionshindrade, 

musikalitet i en musikförening, allmän omdömesgillhet i en skytteförening eller att 

medlemmarna bor inom ett visst område, hör till en viss skola eller ett visst företag 

bör inte förhindra en förening från att bli inskränkt skattskyldig. Kraven får dock 

inte vara så snäva att i realiteten endast en begränsad krets kan bli medlemmar 

eller så att avslag på medlemskap kan ges på godtyckliga eller diskriminerade 

grunder.35 

 

2.3 Professionalism inom ideella föreningar 

I konkurrensen om sponsorerna och därmed pengarna blir inkomstanskaffningen 

en allt viktigare del i både de små och stora ideella föreningarnas arbete. För de 

större föreningarna och framförallt de med professionella utövare, blir detta ännu 

tydligare. En fråga som uppkommer är om en ideell förening som har 

professionella idrottare kan bli inskränkt skattskyldig. För att uppfylla 

ändamålskravet får en ideell förening inte främja enskilda medlemmar eller 

personers ekonomiska intressen. Om vi återkopplar till bakgrunden om 

försäljningen av namnrättigheter till arenor är det främst större fotbolls- och 

                                                        
34 Prop. 2013/14:1, s. 315 f. 
35 Prop. 1976/77:135, s. 78. 
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hockeyklubbar med professionella idrottare som har börjat utnyttja denna 

möjlighet för att öka sina intäkter.36 

 

Frågan om de professionella inslag som kan förekomma, inte minst i 

idrottsföreningar, diskuterades redan i prop. 1976/77:135, främst mot 

bakgrunden att en ideell förening inte kan främja medlemmarnas eller andra 

bestämda personers ekonomiska intressen och samtidigt omfattas av 

skattefriheten. Det torde vara självklart att ekonomiska förmåner till yrkesmässiga 

idrottsutövare inte är en verksamhet som motiverar särbehandling i 

beskattningshänseende.  Mot detta ställs rimligheten i att en idrottsförening ska 

kunna förlora sin skattefrihet enbart p.g.a. det faktum att det finns professionella 

utövare som erhåller ersättning för sina prestationer bland medlemmarna.37 

 

I prop. 1976/77:135 uttalade departementschefen att de professionella inslagen i 

t.ex. fotbolls-, ishockey- eller basketklubbar inte borde äventyra den inskränkta 

skattskyldigheten så länge som antalet professionella utövare är obetydligt i 

förhållande till det totala antalet verksamma medlemmar i föreningen.38 Noteras 

bör att departementchefens uttalande skedde i anslutning till ändamålskravet och 

att föreningens huvudsakliga syfte, enligt bestämmelsen, inte fick vara begränsat 

till medlemmarnas ekonomiska intressen.39 Den huvudsaklighetsbedömningen 

som förr skulle ske i samband med ändamålskravet slopades dock av regeringen i 

samband med lagändringen av 7 kap. 4 § IL som trädde i kraft 2014. Regeringen 

motiverade ändringen med att den var av redaktionell art och inte skulle utgöra 

någon ändring i sak.40 Mot bakgrund till detta bör departementschefens uttalande 

fortfarande vara aktuellt gällande professionalism inom föreningslivet. Den 

senaste lagändringen bör inte föranleda någon annan bedömning i detta 

hänseende. 

 

                                                        
36 Se Stenberg, P, Häcken säljer namnet på nya arenan för 10 miljoner, Sveriges Radio, 2015-01-21, 
(20151111), Martinell, H, Klart med namnval till Falkenbergs nya arena, Sveriges Radio, 2015-06-
11 (20151111), Möller, K-O, Intäkterna har blivit ett måste, Idrottens Affärer, 2013-07-05, 
(20151111). 
37 Prop. 1976/77:135, s. 75 f. 
38 Prop. 1976/77:135, s. 76.  
39 SOU 1995:63, s. 210 f. 
40 Prop. 2013/14:1, s. 306 f.  
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Stiftelse- och föreningsskattekommittén (kommittén) diskuterade frågan vidare i 

sitt betänkande från 1995. Den lösning som departementchefen föreslog 1977 

ledde inte till någon lagstiftning. Ändamålskravets lydelse kunde enligt kommittén 

uppfattas som en begränsning av möjligheterna att för bibehållen skattefrihet ha 

professionella utövare i föreningen. Sedan 1977 har dock det professionella 

inslaget inom idrotten ökat och företeelsen är inte begränsad till idrotten utan 

förekommer även inom föreningar med andra allmännyttiga ändamål som t.ex. 

teater och kultur.41 

 

Kommittén var av uppfattningen att en förening kommit väldigt långt från sin 

allmännyttiga verksamhet när den anlitar professionella medlemmar och att den 

principiella utgångspunkten är att en sådan förening inte bör gynnas 

skatterättsligt. Kommittén ansåg likväl att en sådan utgångspunkt inte alltid 

medför en rättvis bedömning. Om föreningens verksamhet, t.ex. anordnandet av 

idrottstävlingar eller teaterföreställningar, ligger på en hög professionell nivå kan 

det bidra till att öka intresset för verksamheten och skapa goodwill, som senare 

kan behövas för att rekrytera medlemmar som engagerar sig helt ideellt. 

Kommitténs ståndpunkt var därför att professionalism inom en förening rentav 

kan stärka den ideella verksamheten. 42  Detta belystes redan vid reglernas 

tillkomst med uttalandet att skattefrihet bör kunna medges i de fall när anlitandet 

av professionella idrottsmän framstår som ett medel för att främja den ideella 

verksamheten.43 Kommittén stannade därför slutligen vid samma förslag som 

departementschefen gjorde; så länge det allmännyttiga ändamålet till huvudsaklig 

del utövas av andra än professionella medlemmarna bör skattebefrielsen inte gå 

förlorad.44 

 

Betänkandet av kommittén ledde inte till någon lagstiftning i frågan gällande 

professionella medlemmar. År 2006 lämnades ett nytt betänkande i frågan av 

Idrottsskattekommittén. Nu föreslogs det att bedömningen skulle göras utifrån om 

verksamheten huvudsakligen bedrivs på ideell grund utifrån en 75/25-regel. 

                                                        
41 SOU 1995:63, s. 210. 
42 SOU 1995:63, s. 209-211. 
43 Prop. 1976/77:135, s. 43. 
44 SOU 1995:63, s. 212. 
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Innebörden av regeln skulle vara att ca 75 procent av medlemmarna, per år, inte 

får ta emot större avgiftspliktig ersättning från föreningen än vad som motsvarar 

ett halvt prisbasbelopp.45 Idrottskattekommittén ansåg att genom en sådan regel 

skulle det tydligare framgå att det professionella inslaget endast får användas som 

ett medel att främja den allmännyttiga idrottsverksamheten.46 

 

Inte heller Idrottsskattekommittén betänkande ledde till någon ny lagstiftning. 

Reglerna har därför setts över ytterligare en gång. År 2009 kom Stiftelse- och 

föreningsskatteutredningen (utredning) med ett nytt betänkande. Enligt utredning 

bör frågan om skattebefrielse avgöras utifrån en helhetsbedömning av den aktuella 

föreningen. Utredningen poängterade att det ligger i sakens natur att anställd 

personal används i föreningar som bedriver verksamhet på hög idrottslig eller 

kulturell nivå. Vidare har en förening som har idrott som sitt allmännyttiga 

ändamål till syfte att utöva idrott och därmed vinna idrottsliga segrar. Utredningen 

betonade därför att det normalt sett inte finns något vinstsyfte hos föreningen, 

medlemmarna eller styrelsen, utan att alla drivs av det ideella allmännyttiga 

ändamålet; den idrottsliga verksamheten och att nå idrottslig framgång. 

Professionalismen bidrar även, främst inom idrotts- och kulturområdet, till att 

barn, ungdomar och amatörer får förebilder som i sin tur skapar goodwill för 

föreningen.47 

 

Ideella föreningar inom andra områden, som bland annat skol- eller 

sjukvårdsverksamhet och kyrkor eller församlingar, har anställda lärare, läkare 

och präster som får marknadsmässiga löner. Utredning ansåg därför att man inte 

skatterättsligt kan diskriminera en idrotts- eller kulturförening som betalar ut 

ersättning till medlemmar. Det viktiga enligt utredningen var dock att lönen och 

övriga förmåner bestäms oberoende av den enskilda medlemmens inflytande över 

föreningen som betalar ut ersättningen. 48  EU-domstolen gjorde samma 

bedömning i mål C-267/00 från 2002, som visserligen handlade om undantag från 

mervärdesskatt enligt mervärdesskattedirektivet, att avlönad personal inte utgör 

                                                        
45 Anknytningen till ett halvt prisbasbelopp kommer från bestämmelsen i 2 kap 19 § i 
socialavgiftslagen (2000:980).  
46 SOU 2006:23, s. 126 - 131. 
47 SOU 2009:65, s. 117. 
48 SOU 2009:65, s. 117 f. 
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något hinder för skattefrihet. Enligt EU-domstolen är det avgörande om en 

förening omfattas av skattefriheten i mervärdesskattehänseende istället om de 

som leder och förvaltar organet inte har något ekonomiskt intresse av 

verksamhetsresultatet varken direkt eller indirekt.49  

 

EU-domstolen avgörande handlade visserligen om mervärdesskatt, men i och med 

att reglerna om skattefrihet enligt mervärdesskattelagen och inkomstskattelagen 

samspelar (se avsnitt 3.2) kan domen ge viss vägledning och därigenom stärka 

utredningens argumentation. Utredningens slutsats var att det kan finnas behov av 

en utvidgad regel gällande professionella idrottare i detta hänseende.  Utredning 

ansåg dock att den inte hade tillräckligt underlag för att lämna ett konkret förslag i 

frågan.50  

 

Någon modifiering av lagtext har därför inte skett och hur företeelsen av 

professionalism ska hanteras inom ramen för ideella föreningars skattefrihet är 

fortfarande oreglerad. Sedan reglernas tillkomst har frågan professionalism 

diskuterats i såväl betänkanden som propositioner. Genomgående har det 

fastslagits att professionalism i sig inte bör medföra att möjligheterna till inskränkt 

skattskyldighet går förlorad. Departementchefen uttalade i prop. 1976/77:135 att 

det vid den aktuella tidpunkten inte torde finnas någon ideell förening i Sverige 

som på grund av professionalism borde undantas från möjligheten till 

skattebefrielse.51 Trots att professionalismen har ökat allt mer sedan 1977 har 

ingen förening fråntagits sin status som allmännyttig ideell förening enbart på den 

grund att det finns professionella medlemmar.52 En ideell förening med ett avlönat 

elitskikt torde därför inte medföra att skattefriheten försvinner. De professionella 

utövarna bör dock vara i minoritet i jämförelse med det totala antalet medlemmar 

i föreningen. Målet med Basketklubben New Wave stärker även detta. 

Förvaltningsrätten ansåg att föreningen var skattepliktig för sina inkomster. 

Basketklubben bedrev endast idrottsligverksamhet i form av ett elitlag där både 

                                                        
49 Mål C-267/00, Commissioners of Customs and Excise vs. Zoological Society of London, 2002. 
50 SOU 2009:65, s. 117 f. 
51 Prop. 1976/77:135, s. 75 f.  
52 Gunne m.fl., s. 124. 
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spelare och tränare var avlönade, varför Basketklubben NewWave, enligt 

förvaltningsrätten, inte kunde ses som en allmännyttig ideell förening.53 

 

I övrig måste den ideella föreningen uppfylla de övriga kraven för skattefrihet 

enligt 7 kap. IL. En ideell förening kan heller inte använda mer än 20-30 procent av 

sin totala avkastning, d.v.s. både sina skattefria och skattepliktiga inkomster, till att 

finansiera den professionella verksamheten. Om en ideell förening skulle använda 

en större del av sina intäkter på den professionella verksamheten uppfyller den 

inte fullföljdskravet och kan därmed inte vara inskränkt skattskyldig enligt 7 kap. 

IL.54 

 

Professionalism inom ideella föreningar lär inte vara någonting som kommer att 

minska, utan snarare att öka, i framtiden. Trenden är att kommersialiseringen ökar 

och beroende på hur domstolarna väljer att utveckla rättsläget finns det anledning 

för dessa föreningar att vara vaksamma.55 I dagsläget är det därför av största vikt 

att dessa föreningar ser till att antalet professionella utövare inte blir för många 

samt att den del av avkastningen som går till att betala dessa medlemmars löner 

inte utgör för stor del av den totala avkastningen. Så länge en ideell förening 

tillgodoser detta bör reglerna i dagsläget inte medföra att skattefriheten går 

förlorad enbart på grund av professionella inslag och att det finns avlönade 

personer i föreningen.  

 

3 Beskattning av ideella föreningar 

3.1 Oinskränkt skattskyldig 

Huvudregeln är att en ideell förening är oinskränkt skattskyldig för all sin inkomst 

och förmögenhet enligt 6 kap. 3-4 §§ IL. Av 1 kap. 3 § 2 st. IL framgår det att all 

beskattning för en oinskränkt skattskyldig ideell förening sker i inkomstlaget 

inkomst av näringsverksamhet. En oinskränkt skattskyldig förening har som 

huvudregel rätt att kvitta underskott mot överskott i en annan verksamhet, då 

                                                        
53 Länsrätten i Göteborg, mål nr S867-869-1997. 
54 SOU 2006:23, s. 72. 
55 Gunne m.fl., s. 124. 
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inkomstslaget näringsverksamhet utgör en enda förvärvskälla, vilket framgår av 

bestämmelsen i 14 kap. 10 § 1 st. IL.  

 

Majoriteten av våra svenska idrottsföreningar torde trots professionella 

medlemmar fortfarande uppfylla kraven för inskränkt skattskyldighet. Det är 

därför av stort intresse att se vilka inkomster som omfattas av 

skattebefrielsegrunderna, eftersom det påverkar de ideella föreningarnas 

möjligheter att finansiera sin verksamhet. 

 

3.2 Inskränkt skattskyldig 

Reglerna om inskränkt skattskyldighet finns som nämnt tidigare i 7 kap. IL. När en 

förening har klassificerats som en allmännyttig ideell förening är vilken typ av 

inkomster föreningen i fråga har avgörande för den skattemässiga behandlingen.  

 

Att en ideell förening är inskränkt skattskyldig betyder dock inte att alla inkomster 

är skattefria. Precis på samma sätt som att en oinskränkt skattskyldig förening inte 

är skattskyldig för alla sina inkomster.  För ideella föreningar är därför vissa 

inkomster alltid skattefria medan andra alltid är skattepliktiga. Hos ideella 

föreningar, såsom andra juridiska personer, är medlemsavgifter och bidrag från 

det allmänna samt inkomster från gåvor och testamentariska förordnaden 

inkomster som alltid är skattefria.56  Enligt 7 kap. 3 § 1 st. IL är ideella föreningar 

visserligen endast skattskyldiga för inkomst av näringsverksamhet som avses i 13 

kap. 1 § IL (d.v.s. bl.a. fastighets- och rörelseinkomster), dock inte för 

kapitalvinster och kapitalförluster. 

 

Från denna bestämmelse finns dock undantag i paragrafens andra stycke som 

stadgar att inkomst av en självständig näringsverksamhet eller en särskild 

förvaltningsenhet som avser fastighet under vissa förutsättningar kan undantas 

från beskattning. Inkomster som hänför sig till innehav av fastighet eller rörelse 

kan därför bli skattefria om de till huvudsaklig del, denna 

                                                        
56 Dimitrievski, N, Moderniserade inkomstskatteregler för ideell sektor? SvSkT 2014:6-7 s. 452, s. 
455.  
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huvudsaklighetsbedömning behandlas vidare i avsnitt 5, kommer från en 

verksamhet som i direkt led främjar eller har naturlig anknytning till föreningens 

allmännyttiga ändamål eller som av hävd har utnyttjats som finansieringskälla för 

ideellt arbete. Inkomst från innehav av fastighet som tillhör föreningen och som 

används i föreningens verksamhet kan även den bli skattefri.57 Eftersom en ideell 

förening endast beskattas för inkomst av näringsverksamhet är den heller inte 

skattskyldig för löpande kapitalinkomster och kapitalutgifter som inte är hänförlig 

till egentlig näringsverksamhet samt övriga räntor, kapitalvinster och 

kapitalförluster.58 

 

Ideella föreningar omfattas många gångar inte heller av mervärdesskatteplikt 

enligt ML, även fast de enligt 1 kap. 1 § 1 st. ML i princip bedriver 

yrkesmässigverksamhet. Orsaken till detta är att 4 kap. 8 § ML hänvisar till IL:s 

regler om skattskyldighet, där ideella föreningar, som nämnt ovan, är inskränkt 

skattskyldiga under vissa förutsättningar. Undantag från skatteplikt finns även 

direkt enligt 3 kap. ML och tillämpas på ideella aktiviteter såsom idrott och kultur. 

Det innebär att ideella föreningar kan bli skattebefriade från mervärdesskatt både 

enligt 4 kap. 8 § ML hänvisning till IL och direkt genom undantagen i 3 kap. ML.  

 

De förmåliga skattereglerna för ideella föreningar har ifrågasatts av den 

Europeiska kommissionen (kommissionen) i en fördragsbrottstalan mot Sverige 

som inleddes 2008. Fördragsbrottstalan är sedan den 26 februari 2015 nedlagd 

utan någon åtgärd. Regeringen betonade i processen mot kommissionen att den 

ideella sektorn alltid har varit av stor betydelse för Sverige. Regeringen ansåg att 

ideell verksamhet fortfarande är något som ska främjas skatterättsligt.  

Utgångspunkten i de dialoger som följde med kommissionen var att villkoren för 

ideella föreningar inte skulle försämras.59  

 

Det finns flera skattefrihetsgrunder som kan tillämpas på olika inkomster. I den 

fortsatta framställningen kommer dock endast begreppen naturlig anknytning och 

                                                        
57 Gunne m.fl., s. 104 f. 
58 Jmf. 13 kap. 1 § IL, se även Andersson, M, Saldén Enérus, A, Tivéus, U, Inkomstsskattelagen, 
Norstedts Juridik AB, 2015, kommentar till 7 kap. 3 §.  
59 Fi2008/4219, s. 1, 8, Prop. 2013/14:1, s. 283 f. 
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hävd att diskuteras, eftersom det är omfattningen av dessa begrepp som vållar 

störst svårigheter att avgöra. En förening kan exempelvis äga eller inte äga en 

fastighet. Kommer man fram till att föreningen innehar en fastighet som används 

för föreningens allmännyttiga verksamhet blir all inkomst från fastigheten 

skattefri.60  Att avgöra ägande har inte samma inneboende komplexitet som 

naturlig anknytning och hävd, varför denna skattefrihetsgrund inte torde kunna 

utvecklas i ljuset av samhällsutvecklingen på samma sätt. 

 

4 Omfattningen av skattefriheten 

4.1 Bakgrund 

Bestämmelsen i 7 kap. 3 § 2 st. IL, om ideella föreningars skattefrihet för vissa 

fastighetsinkomster, kapitalinkomster samt för vissa rörelseinkomster, bygger på 

den äldre bestämmelsen i 7 § 5 mom. 2 st. och 3 st. lagen (1947:576) om statlig 

inkomstskatt (SIL).  I den äldre bestämmelsen gavs exempel på rörelseinkomster 

med naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål samt exempel på 

inkomster som av hävd utnyttjas för att finansiera ideellt arbete. I den nuvarande 

bestämmelsen kan man endast utläsa att en rörelseinkomst är skattefri om den till 

huvudsaklig del, d.v.s. 70-80 procent av inkomsten, kommer från en verksamhet 

som är ett direkt led i den allmännyttiga verksamheten, har naturlig anknytning till 

sådana ändamål eller av hävd utnyttjas som finansieringskälla för ideellt arbete.61 

 

När bestämmelsen flyttades över till IL utelämnades exemplen i Skattekommitténs 

förslag till ny lagstiftning. Två remissinstanser var kritiska till modifieringen och 

ansåg att det fanns risk att den framtida rättstillämpningen skulle utvecklas till 

men för de ideella föreningarna om exemplen togs bort. Regeringen ansåg däremot 

att så inte var fallet. Enligt regeringen lämpar sig inte en exemplifiering i lagtext.  

Ändringen skulle inte heller medföra någon förändring i sak, varför det enligt 

regeringen inte fanns någon risk för att rättstillämpning skulle utvecklas till men 

för de ideella föreningarna.62  

                                                        
60 Andersson m.fl., kommentar till 7 kap. 3 §. 
61 SOU 2006:23, s. 74. 
62 Prop. 1999/2000:2, del 2, s. 83. 
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Oaktat att exemplifieringen togs bort ur lagtexten vid IL:s uppkomst har lagtexten 

inte bidragit till att göra rättsläget mer förutsebart för ideella föreningar. Reglerna 

har istället genom åren kritiserat på grund av bristande förutsebarhet. De ideella 

föreningarna har oftast svårt att bedöma vilka verksamheter som omfattas och inte 

omfattas av skattefriheten. Rekvisiten är vaga och bygger dessutom på en 

huvudsaklighetbedömning, samtidigt som mängden av rättspraxis stadigt ökar. Det 

är ett omfattande material som de ideella föreningarna måste ta ställning till vid 

val av finansieringskällor, vilket de inte sällan saknar resurser för att göra.63 

 

4.2 Naturlig anknytning 

4.2.1 Bakgrund 

Den äldre lagtexten i 7 § 5 mom. 2 st. SIL gjorde egentligen ingen åtskillnad mellan 

rekvisiten direkt härrör, direkt led och naturlig anknytning. Rekvisiten bygger 

snarare på varandra och bildar tillsammans ett begrepp; ”naturlig anknytning”. 

Den fortsatta framställningen kommer således att analysera omfattningen av 

begreppet naturlig anknytning för att försöka klargöra vilka verksamheter som 

kan anses ha sådan anknytning till en ideell förenings allmännyttiga ändamål.64  

 

4.2.2 Förarbeten 

I propositionen till lagstiftningen gavs exempel på vad som konstituerar naturlig 

anknytning. Klara fall av naturlig anknytning uppgavs vara entré- och 

anmälningsavgifter till idrotts- och kulturevenemang. Vidare uppgavs det att 

intäkter som hänför sig till en verksamhet som utgör ett led i det ideella arbetet 

som om föreningen t.ex. försöker sprida sina idéer genom att göra sin förening mer 

känd via försäljning av böcker, tidningar, affischer, märken m.m. omfattas. 

Rekvisitet naturlig anknytning skulle även anses uppfyllt om en förening för 

exempelvis personer med funktionshinder säljer produkter avsedda för 

                                                        
63 Dimitrievski, s. 453 f.  
64 Dimitrievski, s. 455. 
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funktionshindrade, då sådan försäljning utgör ett led i det ideella arbetet snarare 

än att erhålla vinst eller ekonomiskt gynna föreningens medlemmar.65 

 

För verksamheter som är av servicekaraktär för medlemmarna räcker det även att 

verksamheten endast har viss naturlig anknytning med det allmännyttiga 

ändamålet. Som exempel på detta uppgavs det att om en idrottsförening har en 

mindre servering i anslutning till föreningens lokal eller om föreningen säljer 

idrottsutrustning i huvudsak till dem som använder föreningens anläggningar, om 

en musikförening tillhandahåller noter och om ett studieförbund tillhandahåller 

läroböcker. Om den serviceverksamhet som bedrivs inte kan anses utgöra en 

serviceåtgärd åt föreningens medlemmar kan verksamheten bli föremål för en 

annan bedömning. Verksamhet som bedrivs stadigvarande och under liknande 

former som för annan normal näringsverksamhet bör inte åtnjuta skattefrihet. Om 

en idrottsförening bedriver en sportaffär av normal storlek eller om exempelvis en 

religiös förening har en bokhandel med ett sortiment som finns i kommersiella 

bokaffärer bör skattefrihet på grund av naturlig anknytning inte bli aktuellt.66 

 

De exempel på naturlig anknytning som blev direkt uttryckt i den äldre lagtexten 

är desamma som de som angavs i propositionen. I lagtexten tog lagstiftaren även 

med exemplet att hyror som en förening som äger en samlingslokal får på grund av 

upplåtelse av dessa för allmännyttiga ändamål har naturlig anknytning till 

föreningens allmännyttiga ändamål.67  

 

4.2.3 Rättspraxis 

Ändringarna som gjordes när bestämmelsen flyttades över till IL var endast av 

redaktionell art, varför exemplifieringarna i äldre lagtext och förarbetsuttalanden 

fortfarande har relevans.68 I samband med ändringar uttalande kommittén att 

rekvisitet naturlig anknytning inte vållat några betydande tillämpningsproblem, 

förutom vid tolkningen av vad som ska anses som godtagbar serviceverksamhet.69 

                                                        
65 Prop. 1976/77:135, s. 83. 
66 Prop. 1976/77:135, s. 84. 
67 Se 7 § mom. 2 st. SIL. 
68 Gunne m.fl., s. 105. 
69 SOU 1995:63, s. 189. 
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Idrottskommittén och utredning har även dem påtalat att begreppet naturlig 

anknytning i dessa fall inte är alltför lätt att tolka, framförallt med uppkomsten av 

den alltmer omfattande försäljningen av souvenirer.70 För att avgöra vad som är 

godtagbar serviceverksamhet får vägledning hämtas från rättspraxis och där två 

avgöranden från 1987 är av särskilt intresse. 

 

I RÅ 1987 ref. 154 skattebefriades en tennisklubb för den verksamhet som klubben 

bedrivit från en kiosk som låg i nära anslutning till tennisbanorna i form av 

försäljning av varor. I kiosken, som var den enda på orten, kunde man utöver 

klubbservices i form av bokning och betalning av speltimmar, köpa konfektyrer, 

mejerier och bröd m.m. Försäljningen skedde inte enbart till föreningens 

medlemmar. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fäste stor vikt vid 

verksamhetens art och omfattning i sitt avgörande och konstaterade att det inte 

gick att dra några säkra slutsatser om omsättningens fördelning mellan olika 

produkter eller i vilken utsträckning försäljning skett till icke-medlemmar i 

föreningen. HFD fann att det inte var visat annat än att verksamheten hade naturlig 

anknytning till klubbens ändamål, eftersom kiosken endast varit öppen under den 

tid av året då tennisbanorna varit öppna för spel samt att den även använts för 

sedvanlig klubbservice i form av bokning och betalning av speltimmar. HFD ansåg 

därför att inkomsterna från verksamheten var skattefria på grund av naturlig 

anknytning till det allmännyttiga ändamålet.  

 

I RÅ 1987 ref. 67 ansåg HFD däremot att en serverings- och kioskrörelse var 

skattepliktig. Verksamheten i fråga bedrevs av en hembygdsförening i deras egna 

kulturhistoriska byggnader. HFD ansåg att verksamheten inte hade något annat 

samband med föreningens museiverksamhet och forskning än att finansiera det 

ideella arbetet. Serverings- och kioskrörelsen var av ren kommersiell natur med en 

omsättning på drygt 900 000 kr, hade anställd personal och riktade sig i huvudsak 

till allmänheten.  HFD prövade även om verksamheten kunde vara hävdvunnen 

med ansåg att så inte heller var fallet, varför den var skattepliktig.  

 

                                                        
70 SOU 2006:23, s. 77-79, SOU 2009:65, s. 167-171. 
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Av dessa rättsfall kan man inte med säkerhet avgöra hur nya företeelser som t.ex. 

souvenirförsäljning ska hanteras skatterättsligt. Det finns inte heller några andra 

rättsfall som kan ge ett tydligt svar på just den frågan.71 Däremot har HFD till viss 

del uttryckt sin åsikt beträffande försäljning av Tv-rättigheter och försäljning av 

abonnemang till onlinespel.72 Olika idrottsföreningar kan nu få ersättning för de 

matcher som sänds på TV. HFD hade möjligheten att avgöra hur dessa inkomster 

skulle beskattas efter ett överklagat förhandsbesked, men avvisade målet, då de 

lämnade uppgifterna inte kunde bedömas.73 I ett kammarrättsavgörande angående 

Tv-rättigheter fann dock kammarrätten att en förening inte på ett tillräckligt sätt 

deltagit i verksamheten och att det därför var fråga om intäkter från en sådan 

självständig näringsverksamhet som skulle beskattas. HFD meddelade inte 

prövningstillstånd i frågan.74 HFD har heller inte ansett att en idrottsförenings 

försäljning av abonnemang till onlinespelet ”Hockey Challenge” kan undantas från 

skatteplikt. Datorspel över Internet kan inte enligt HFD anses ha naturlig 

anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål, trots att spelet tillhandahölls 

via föreningens hemsida. HFD ansåg vidare att ett onlinedatorspel inte kan 

jämställas med lotterier eller någon verksamhet som kan vara hävdvunnen.75 

 

4.2.4 Nya finansieringskällor och naturlig anknytning 

I den äldre lagtexten nämndes, som ovan nämnts, exempel på naturlig anknytning 

såsom om en förening säljer affischer, märken och böcker för att öka intresset för 

föreningen.76 Idrottskommittén ansåg i sitt betänkande från 2006 att den nu 

omfattande souvenirförsäljningen som, främst för idrottsföreningar, blivit en viktig 

inkomstkälla, har likheter med de exempel som nämndes i den äldre lagtexten. 

Souvenirförsäljning kan ske på olika sätt, ex. genom samarbete med sportkedjor 

och kommersiella företag, och på olika platser, både med och utan anknytning till 

den plats föreningen bedriver sin idrottsligaverksamhet. Mot bakgrund mot 

tidigare förarbetsuttalande och rättspraxis ansåg Idrottskommittén att det finns 

skäl till att i lagtext tydliggöra den bortersta gränsen för vad som kan anses som 

                                                        
71 Gunne m.fl., s. 120. 
72 RÅ 2005 not. 96, RÅ 2005 not. 115. 
73 RÅ 2005 not.115. 
74 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 7525-7526-06, 2007-12-05. 
75 RÅ 2005 not.96. 
76 Prop. 1976/77:135, s. 84. 
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godtagbar serviceverksamhet för att skattefriheten ska kvarstå. Enligt 

Idrottskommittén bör regeln utformas så att en ideell förenings inkomst av 

kommersiell verksamhet av servicekarakär är skattefri så länge verksamheten är 

av begränsad omfattning och syftet med verksamheten är att ge service åt 

medlemmarna eller de som deltar i den ideella verksamheten.77 

 

I det betänkande som lämnades tre år senare, år 2009, av utredningen instämde 

man med Idrottskommitténs uppfattning om att tydligare lagreglering skulle 

kunna tydliggöra den bortersta gränsen för vad som avser godtagbar 

serviceverksamhet, för att på så vis lättare bedöma omfattningen av begreppet 

naturlig anknytning. Hur en sådan reglering skulle se ut kunde utredningen inte 

svara på varför inget konkret förslag till lagstiftning lades fram i denna del.78 

 

De betänkanden som lämnats av Idrottskommittén och utredningen har inte lett 

till någon lagändring. Synpunkterna som lyfts fram av utredningarna kan därför 

inte åberopas som ett förarbetsuttalande med den auktoritet ett sådan innebär.79 

Utifrån förarbetsuttalanden och exemplifiering i den äldre lagtexten är det tydligt 

att de inkomster som ryms inom begreppet naturlig anknytning inte har hur vid 

omfattning som helst. Är det enda syftet med den kommersiella verksamhet som 

den ideella föreningen bedriver att finansiera det ideella arbetet är inte kravet på 

naturlig anknytning uppfyllt. Utifrån den rådande rättutveckligen krävs det ett 

samband mellan den av föreningen bedrivna verksamheten och det allmännyttiga 

ändamål som föreningen främjar, vilket inte blir uppfyllt enbart på den grund att 

intäkterna ska finansiera det ideella arbetet.80  

 

Jag är av den uppfattning att souvenirförsäljning som inte bedrivs stadigvarande 

och i direkt konkurrens med andra näringsidkare skulle kunna uppfylla rekvisitet 

naturlig anknytning och vara en skattefri serviceverksamhet. En souvenir kan 

bestå av artiklar som tröjor, mössor, halsdukar och muggar m.m. och vanligen är 

                                                        
77 SOU 2006:23, s. 78 f.  
78 SOU 2009:65, s. 171. 
79  Arvidsson, R, Om inkomstbeskattning av penninginsamlingar, SvSkT 2003:10 s. 788, s. 801. 
80 Dimitrievski, s. 455. 
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föreningens logotype framträdande.81 Dagens souvenirer bör liksom en affisch 

eller ett märke, som var de exempel som angavs i förarbetet till den äldre 

lagtexten, kunna bidra till att öka intresset för en specifik ideell förening. I de flesta 

fall torde inte heller souvenirförsäljning kunna konkurrera med andra 

näringsidkare eftersom de produkter som säljs ofta har föreningens logotype 

starkt framträdande och då det är det just logotypen som bidrar till försäljningen.82 

Souvenirförsäljning som bedrivs av en idrottsförening i en sedvanlig sportaffär 

som är riktad till allmänheten bör inte omfattas av skattefriheten, även om den 

skulle sälja produkter med föreningens logotyp, då en sådan verksamhet genom 

sitt sortiment i för stor omfattning skulle konkurrera med andra kommersiella 

näringsidkare.83  

 

På samma sätt som souvenirförsäljning kan öka intresset för en förening skulle jag 

påstå att både försäljning av ett onlinespel (beroende på dess utformning) och 

försäljning av Tv-rättigheter kan göra detsamma. Dessutom skulle vetskapen om 

den aktuella föreningen kunna få större spridning via Internet och Tv och på så 

sätt kunna göra en förening mer känd. Emellertid har detta inte godtagit av HFD, 

framförallt inte inom tolkningen av begreppet naturlig anknytning.84 I brist på 

tydlig lagstiftning finns det även en risk att Skatteverket kommer driva processer 

för att fastställa om och i vilken omfattning souvenirförsäljning och andra ”nya” 

finansieringskällor utgör en skattepliktig intäkt för föreningarna.85 Försäljning av 

arenors namnrättigheter har däremot vid en tolkning utifrån förarbeten och praxis 

inte naturlig anknytning till den allmännyttiga verksamheten. Att erhålla 

ersättning från en näringsidkare för att näringsidkarens namn ska bli exponerat i 

samband med föreningen, har inget annat samband än att finansiera den ideella 

verksamheten och gynnar således inte föreningen på annat sätt än rent 

ekonomiskt. Majoriteten av s.k. nya finansieringskällor bör därför bli föremål för 

en bedömning utifrån hävdbegreppet.  

 

                                                        
81 Gunne m.fl., s. 120. 
82 Gunne m.fl., s. 120.  
83 Prop. 1976/77:135, s. 84. 
84 RÅ 2005 not. 96, RÅ 2005 not. 115. 
85 Gunne m.fl., s. 121. 
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4.3 Hävd 

4.3.1 Bakgrund 

Om en rörelseverksamhet inte ryms inom rekvisitet naturlig anknytning, kan en 

verksamhet bli skattebefriad om den bedöms vara sådan verksamhet som av hävd 

har utnyttjats som finansieringskälla för ideellt arbete (7 kap. 3 § IL). Ordet hävd 

har språkligt flera olika betydelser. I lagtext betyder begreppet hävd närmast 

traditionellt eller av gammal sedvana. Mot bakgrund till ordet hävds historiska 

betydelse uppkommer frågan om begreppet hävd kan appliceras på nya företeelser 

ägnande att finansiera ideellt arbete eller inte.86 Lagtexten har i princip varit 

oförändrad sedan dess tillkomst 1977, tillskillnad från ideella föreningars 

inkomstanskaffning, som med åren blivit allt viktigare och skett med allt mer 

kreativa medel.87 

 

4.3.2 Äldre förarbeten 

I den nuvarande lagtexten ges inga exempel på vad som avses med hävd. Vid 

tolkningen av hävdbegreppet måste vi därför gå tillbaka till äldre förarbeten, 

lagtext och rättspraxis. I den äldre lagtexten, 7 § 5 mom. 3 st. SIL, beskrevs 

hävdbegreppet med en uppräkning; 

 ”Till verksamhet som av hävd utnyttjas för att finansiera ideellt arbete 

räknas anordnande av bingo och andra lotterier, fester, basarer, 

försäljnings- och insamlingskampanjer samt sådan biografrörelse som 

bedrivs av nykterhetsförening eller förening med huvudsakligt ändamål 

att tillhandahålla allmänna samlingslokaler. Detsamma gäller 

verksamhet som består i att en förening eller ett registrerat trossamfund 

upplåter reklamutrymme på klubbdräkter eller i föreningens 

samlingslokaler e.d.” 

I propositionen som föregick 1977 års lagstiftning påtalade departementschefen 

att inkomster från danstillställningar och loppmarknader även hör till de 

traditionella finansieringskällor som av hävd utnyttjats till att finansiera det ideella 

arbetet. Vidare borde enligt departementschefen även inkomster som en förening 

                                                        
86 Gunne m.fl., s. 112. 
87 SOU 2006:23, s. 82 f. 
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får genom att upplåta reklamutrymme på idrottsplatser och klubbdräkter eller i 

samlingslokaler och på programblad m.m. rymmas inom hävdbegreppet.88 Den 

tivoliverksamhet som bedrevs på Barnens Dags Förening i Stockholm bedömdes 

även den vara en hävdvunnen finansieringsverksamhet.89 Uppräkning i lagtext och 

förarbeten avsågs inte vara uttömmande, men visar vilka verksamheter som vid 

lagens tillkomst uppfattades som traditionella finansieringskällor som borde 

rymmas inom det skattefriaområdet för ideella föreningar.90 

 

Varför just dessa verksamheteter skulle åtnjuta skattefrihet om de bedrevs av 

ideella föreningar lämnade förarbetena ingen förklaring till. Skatteutskottet 

uttalade i samband med biografrörelseverksamheten följande; 

”En sådan rörelse torde i allmänhet falla in under föreningens ideella, 

allmännyttiga verksamhet och gå fri från skatt men kan i vissa fall anses 

ha sådan karaktär att utformnigen i propositionen medför att den 

kommer att beskattas. Verksamheten är emellertid i sådana fall, som det 

här är frågan om, enligt utskottets uppfattning en så allmänt 

förekommande finansieringskälla för den ideella verksamheten att dessa 

föreningar generellet bör kunna undantas från beskattning härför på 

samma sätt som kommer att gälla för vissa andra finansieringskällor.”91 

I samband med tivoliverksamheten uppgav Skatteutskottet att; 

”Vidare kan nämnas att Barnens Dags Förening i Stockholm i en skrivelse 

till utskottet tagit upp frågan hur den mer eller mindre kontinuerliga 

tivoliverksamhet, som föreningen bedriver i viss anslutning till sin ideella 

verksamhet och vars inkomst tillfaller föreningen, skall behandlas vid 

beskattningen. Enligt utskottets bedömning omfattas även 

tivoliverkssamhetet i sådana fall av den föreslagna skattebefrielsen.”92 

Från Skatteutskottets uttalanden kan man inte utläsa hur hävdbegreppet ska 

tolkas. Uttalandena ”en så allmänt förekommande finansieringskälla” och ”den mer 

                                                        
88 Prop. 1976/77:135, s. 85. 
89 SkU 1976/77:45, s. 30. 
90 Prop. 1976/77:135, s. 85, SOU 2006:23, s. 79, RÅ 1999 ref. 50. 
91 SkU 1976/77:45, s. 31. 
92 SkU 1976/77:45, s.30. 
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eller mindre kontinuerliga tivoliverksamhet, som föreningen bedriver i anslutning 

till sin ideella verksamhet” ger emellertid en hänvisning till hur exemplifieringen i 

lagtext valts ut och hur domstolarna kan göra rimliga tolkningar i framtiden.93 För 

att en verksamhet ska godtas som hävdvunnen kan det därför krävas att 

verksamheten traditionellt har utnyttjats som en finansieringskälla bland 

föreningarna i allmänhet och inte enbart av den enskilda föreningen.94 

 

Förarbetsuttalandena räknar upp reklam som en hävdvunnen finansieringskälla. 

Vid en första anblick ter sig försäljning av en namnrättighet ha stora likheter med 

just reklam.  Som exempel ges dock reklam på idrottsplatser, klubbdräkter och i 

samlingslokaler. Frågan är då om en namnrättighet till en arena är att göra en 

alltför extensiv tolkning. Å andra sidan torde det vid försäljning av en 

namnrättighet precis som vid uppsättandet av andra reklamskyltar inne i 

idrottsanläggningen krävas att föreningen först få godkännande av 

fastighetsägaren. Här bör man dock beakta att det verkar finnas en tidsaspekt 

knuten till hävdbegreppet samt att finansieringskällan ska ha viss spridning för att 

anses som hävdvunnen. Skatteutskottet uttalande ”en så allmänt förekommande 

finansieringskälla” kan indikera detta.95 Förarbetena lämnar dock inga tydliga svar 

på denna punkt, varför rättspraxis blir avgörande för att förstå omfattningen av 

hävdbegreppet och därmed hur de ideella föreningarnas inkomster från olika 

”nya” finansieringskällor ska hanteras skatterättsligt idag.  

 

4.3.3 Rättspraxis 

4.3.3.1 Bakgrund 

Utifrån lagtext och förarbeten har inte hävdbegreppet någon tydlig innebörd. För 

de ideella föreningar som ska tillämpa bestämmelsen blir det därför svårt att se 

den totala omfattningen av regeln. Som nämnts tidigare avsågs uppräkningen i den 

äldre lagtexten inte vara uttömmande. 96  Den vaga formuleringen av 

hävdbegreppet kan dock ses som en nödvändighet, eftersom lagstiftaren ansåg att 

                                                        
93 Dimitrievski, s. 462 f. 
94 Skatteverket, Handledning för stiftelser, ideella föreningar och samfälligheter m.fl. 2012, SKV 327 
utgåva 11, Elanders Sverige 2012, s. 148. 
95 Dimitrievski, s. 462 f. 
96 Prop. 1976/77:135, s. 85, RÅ 1999 ref. 50. 
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det ankommer på domstolarna att tillämpa reglerna i enlighet med 

samhällsutvecklingen. Om ett begrepp ska kunna utvecklas dynamiskt kan det inte 

vara för specifikt eftersom det då riskerar att bli statiskt. Däremot hamnar ett stort 

ansvar på domstolarna att tolka de vaga rekvisiten så att de passar in i dagens 

samhälle. Sedan 1977 har det skapats en omfattande praxisbildning. Det 

omfattande materialet gör det svårt för de ideella föreningarna att få en överblick 

över rättsläget samt att med säkerhet veta vilka verksamheter som kan beräknas 

som hävdvunna.97 Inte minst är det osäkert i vilken omfattning sponsring av olika 

slag kan vara en hävdvunnen finansieringskälla 98  och om försäljning av 

namnrättigheter till arenor idag kan ses som en traditionell finansieringskälla. 

Skulle man kanske till och med idag kunna anse att onlinespel under vissa 

förutsättningar kan utgöra en hävdvunnen finansieringskälla?  

 

I den omfattande rättspraxis som finns på området har HFD beaktat flera olika 

faktorer såsom verksamhetens omfattning, inslaget av ideellt arbete och 

konkurrensförhållanden. Dessa faktorer kommer att behandlas närmare i de 

kommande avsnitten 4.3.3.2 – 4.3.3.5. 

 

4.3.3.2 Verksamhetens omfattning 

Finansieringsverksamhetens omfattning och ekonomiska utfall har av HFD ansetts 

sakna principiell betydelse i samband med hävdbegreppet. I RÅ 1992 ref. 68, som 

gällde en idrottsförenings anordnande av logdansverksamhet, slog HFD fast att när 

det rör sig om en typisk traditionell finansieringskälla för ideellt arbete finns det 

inga krav på att verksamheten ska vara begränsad eller endast ge blygsam 

avkastning för att kunna vara hävdvunnen. HFD poängterade att skattefriheten är 

avhängigt att verksamheten inte har tagit sig sådana avvikande former att den till 

sin art inte längre kan anses rymmas inom hävdbegreppet. Försäljning av 

namnrättigheter till arenor genererar vanligen flera miljoner kronor i vinst till den 

ideella föreningen, men detta verkar sakna betydelse vid bedömningen. Det 

avgörande är istället om det i dagsläget kan tolkas som att exempelvis försäljning 

av namnrättigheter är en traditionell finansieringskälla. För att avgöra detta verkar 

                                                        
97 Dimitrievski, s. 459 f.  
98 Gunne m.fl., s. 120.  
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det utifrån praxis ha betydelse hur verksamheten i fråga bedrivs rent 

organisatoriskt, d.v.s. genom oavlönad eller avlönad personal och genom den 

ideella föreningens försorg eller i samarbete med eller genom utomstående bolag, 

och om verksamheteten snedvrider konkurrensen gentemot andra näringsidkare.  

 

4.3.3.3 Ideella insatser och avlönat arbete 

De ideella insatsernas betydelse för om finansieringskällan ska anses vara av 

hävdvunnen typ har diskuterats i flera avgöranden. I RÅ 1985 1:2 slog HFD fast att 

kontinuerlig pappersinsamling var en verksamhet som på grund av hävd var 

skattebefriad, under förutsättning att pappersinsamlingen skedde med hjälp av 

ideellt arbetande medlemmar i föreningen. Efter domen var många av åsikten att 

så länge en ideell förening bedrev verksamhet med ideellt arbetande 

föreningsmedlemmar skulle verksamheten anses vara hävdvunnen. Kammarrätten 

i Stockholm gjorde därför samma bedömning som HFD och bedömde att en 

idrottsförenings inkomster från försäljning av s.k. präglade lokalmynt i olika 

metaller skulle vara skattefria p.g.a. hävd.99 

 

Under 1987 ändrade HFD sin tidigare praxis. HFD ansåg att det i vissa fall inte var 

tillräckligt för skattefrihet att en verksamhet bedrivits genom medlemmarnas 

ideella arbete. Ideella föreningar kunde inte längre vara säkra på att deras 

verksamheter skulle anses hävdvunna enbart på den grund att föreningens 

medlemmar ideellt utförde arbetet. Som exempel på denna restriktivare tolkning 

av hävdbegreppet kan nämnas RÅ 1987 ref. 153 där HFD bedömde att 

nattbevakning av en campingplats inte kunde hänföras till verksamhet som av 

hävd utnyttjats som finansieringskälla för ideellt arbete. HFD gjorde samma 

bedömning angående en idrottsförenings bedrivna vakttjänstgöring i Folkets Park, 

av en sportklubb bedriven skogsavverkning och gällande Svenska 

Bandyförbundets försäljning av konstmappar innehållande litografier av kända 

konstnärer för att finansiera ett specifikt evenemang.100  

 

                                                        
99 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 3139-3140-1985. 
100 Se RÅ 1987 not. 814, RÅ 1988 not. 603 och RÅ 1989 ref. 124. 
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Enligt HFD har dessa ”nyare” finansieringsformer inte ansetts rymmas inom 

tolkningen av hävdbegreppet trots att verksamheten bedrivits helt av ideella 

krafter. Både underinstanserna och HFD har i sina domskäl nästan uteslutande i 

olika mål diskuterat om verksamheten utförts helt eller till stor del av ideella 

medlemmar. Det ideella inslaget förefaller ha viss betydelse vid bedömningen av 

hävdbegreppet. Hur stor betydelse det ideella arbetet har för om en verksamhet 

ska anses vara skattefri enligt hävdbegreppet är dock oklar då HFD inte haft någon 

tydlig inriktning på sin praxisbildning. Skatteverket har uttryckt att det inte går att 

använda sig av avlönad arbetskraft om man vill uppnå skattefrihet.101 I vissa 

domar har domstolen dock uttalat att det är möjligt att använda sig av 

professionell arbetskraft om det är nödvändigt.102 I RÅ 1999 not. 206 ansågs den 

bingolottoförsäljning som skedde via en ideell förening genom medlemmarnas 

ideella insatser som hävdvunnen. Detsamma gällde även om verksamheten 

bedrevs genom ett riksförbund och om verksamheten då till största del skedde 

med avlönad arbetskraft. 

 

I det s.k. Rockkonsertmålet, RÅ 1999 ref. 50, vidgade HFD sin syn på 

finansieringskällor som av hävd kan vara skattefria. HFD ansåg att en årlig 

rockkonsert som en idrottsförening anordnade i sammarbete med ett 

kommersiellt musikbolag, kunde jämföras med en hävdvunnen finansieringskälla 

som nämndes i den äldre lagtexten, varför verksamheten skulle vara skattefri för 

idrottsföreningen. HFD poängterade att de exempel som nämndes i den äldre 

lagtexten inte var uttömmande och att avsikten inte kan ha varit att tillämpningen 

skulle låsas fast vid de förhållanden som rådde vid lagstiftningen uppkomst. I 

samband med konserten utförde föreningen omfattande arbete med ideella krafter 

och av domen torde man därför kunna utläsa att i sådana situationer kan inkomst 

av verksamhet bli skattefri trots att man samarbetar med ett kommersiellt bolag. 

HFD tar i domen en mer extensiv approach till hävdbegreppet och man kan här se 

en tendens till att tillåta nya former av finanseringskällor för ideella föreningar 

som traditionellt sett inte utnyttjats som finansieringskälla.103  

 

                                                        
101 Se bl.a. Förvaltningsrätten i Härnösand, mål nr 1980-14, 2015-08-19. 
102 Gunne m.fl., s.109. 
103 SKV 327 utgåva 11, s. 148. 
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Verksamheter som pappersinsamling och försäljning av präglade lokalmynt är inte 

verksamheter som nämndes varken i de äldre förarbetena eller som 

exemplifierades i den äldre lagtexten. Rättsfallen kan därför tillviss del indikera att 

HFD är öppen för att även nya finansieringsformer ska omfattas av skattefriheten. 

HFD har dock generellt sett varit mer benägen att erkänna verksamheter som 

ligger nära de verksamheter som nämndes i den äldre lagtexten oavsett om 

avlönad personal har använts, medan den varit restriktiv med att erkänna ”nya” 

finanserinskällor som hävdvunna trots att de bedrivits helt med ideellt arbetande 

medlemmar. Rockkonsertmålet kan visserligen tolkas som att HFD har återgått till 

den extensivare tolkningen av begreppet som domstolen förde redan 1985. En 

rockkonsert kan dock anses ha vissa likheter med dans- och festverksamhet som 

uttryckligt beskrevs som hävdvunna finansieringskällor enligt förarbetena och den 

äldre lagtexten. Försäljning av namnrättigheter till arenor påvisar likheter med 

den reklamverksamhet som nämndes i den äldre lagtexten. Precis som 

Rockkonsertmålet borde därför denna aktuella företeelse kunna betraktas som 

hävdvunnen redan på denna grund. Avhängigt blir dock hur arbetet med 

försäljningen av namnrättigheten bedrivs.  

 

Hur olika verksamheter ska bedömas skatterättsligt, främst med hänsyn till det 

ideella inslaget är inte fastställt. Många fall prövas dessutom inte av HFD, vilket är 

omöjligt av många anledningar, men med beaktande av rättsläget borde HFD 

kanske överväga att ta upp fler mål. Skatteverket har bland annat inte ansett att 

städverksamhet utfört av medlemmar i en idrottsförening med tillviss del anställd 

personal utgjort en hävdvunnen finansierings källa. Skatteverkets beslut 

överklagades till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten ansåg tillskillnad från 

Skatteverket att den städ- och skötselverksamhet som föreningen bedrev var 

sådan verksamhet som av hävd utnyttjats som finansieringskälla för ideellt arbete, 

även fast arbetet hade utförts tillsammans med anställd personal.104 I domskälen 

hänvisade domstolen till ett uttalande som kammarrätten i Sundsvall gjorde 2012 

där kammarrätten påtalade att städ- och parkeringsverksamhet sedan tämligen 

lång tid tillbaka torde utgöra en vanlig finansieringskälla för idrottsföreningar av 

                                                        
104 Förvaltningsrätten i Härnösand, mål nr 1980-14, 2015-08-19. 
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hävdvunnen art.105 Skatteverket ansåg alltså 2013 att städverksamhet inte var 

hävdvunnen trots att ett kammarrättsavgörande från 2012 funnit att så varit fallet. 

Detta tyder på att det behövs tydligare regler eller avgöranden från HFD för att 

upprätthålla rättssäkerheten och förutsägbarheten beträffande de ideella 

föreningarnas finansingeringsverksamheter.  

 

Reklam- och sponsorintäkter utgör en stor inkomstkälla för många ideella 

föreningar, inte minst inom idrotten. Vanligen om verksamheten inte bedrivs i 

alltför stor omfattning torde inkomsterna utgöra en hävdvunnen 

finansieringskälla. Om arbetet att erhålla intäkter genom reklam och sponsring, 

helt eller delvis, utförts av avlönad arbetskraft är det oklart om intäkterna 

fortfarande ska vara skattefria. 106  Idag bedrivs emellertid nästan all ideell 

verksamhet med hjälp av anställd personal i någon utsträckning. Användandet av 

anställd personal kan bidra till att den ideella verksamheten främjas på ett 

effektivt och ändamålsenligt sätt. Som exempel aktualiseras detta när ideella 

föreningar som Rädda Barnen och Röda Korset samlar in medel från allmänheten. 

För att de insamlade medlen ska kunna användas optimalt och för sitt avsedda 

ändamål har föreningarna stora krav på sig att de bedriver sin verksamhet 

”professionellt och affärsmässigt”, vilket inte förtar föreningarnas ideella karaktär. 

Intäkter från arbete som kräver att det utförs av någon med särskild kompetens 

bör därför vara skattefri, men helt säker kan man i dagsläget inte vara.107 

Skatteverket verkar dock vara av åsikten att medverkan av anställd personal i 

olika finansieringsverksamheter medför att skattefriheten går förlorad, vilket är 

olycklig då Skatteverket utgör förstainstans för dessa bedömningar och deras 

synpunkt därför kan ha stor påverkan för den enskilda föreningen.108  

 

I rättspraxis från de högre instanserna verkar emellertid inte förekomsten av 

anställd personal ensamt vara det som avgör att den aktuella verksamheten inte 

kan vara föremål för skattefriheten. 109 Förhoppningsvis har HFD samma 

                                                        
105 Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 623-11, 2012-02-28. 
106 Gunne m.fl., s. 111. 
107 Arvidsson, s. 804. 
108 Förvaltningsrätten i Härnösand, mål nr 1980-14, 2015-08-19 , Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 
1127-1128-13, 2014-11-19. 
109 Arvidsson, s. 805. 
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uppfattning gällande reklam- och sponsringsintäkter som man hade i RÅ 1999 not. 

206 gällande försäljningen av bingolotter när det kommer till avlönad personal, 

annars riskerar många ideella föreningars verksamheter att bli föremål för 

beskattning, eftersom erhållandet av reklamintäkter i stor utsträckning kräver att 

föreningen har personal med särskild kompetens, som därmed är avlönad.110  

 

4.3.3.4 Verksamhet genom bolag 

Hur de ideella föreningarna har valt att driva sin verksamhet organisatoriskt, d.v.s. 

i samarbete med kommersiella bolag eller genom egna handelsbolag och 

aktiebolag har HFD tagit ställning till i flertal fall utöver Rockkonsertmålet. I RÅ 

1993 ref. 100 ansökte en idrottsförening om förhandsbesked avseende om 

inkomster som den erhåller från ett handelsbolag som den är delägare i blir 

skattefria för föreningen. Omständigheterna var sådana att reklamverksamheten 

skulle bedrivas i handelsbolaget. Föreningen skulle ge handelsbolaget ensamrätt 

att i reklam- och marknadsföreningssammanhang utnyttja den goodwill som var 

förenad med föreningen. Ersättningen till föreningen skulle bestå av att den skulle 

tillförsäkras dem i handelsbolaget uppkomna vinsterna.  

 

I fallet bestod reklamverksamhet av reklam på idrottströjor och reklam i 

tryckssaker som programblad, vilket är en hävdvunnen verksamhet enligt 

förarbetena och den äldre lagtexten, så länge verksamheten bedrivs direkt i 

föreningen. I det här fallet skulle verksamheten emellertid bedrivas av 

handelsbolaget och föreningen skulle endast få intäkter i form av handelsbolagets 

vinster. HFD ansåg att den förmånliga behandlingen i beskattningshänseende inte 

är avsedd att gälla andra verksamheter än dem som bedrivs av föreningen själv. 

HFD fastslog därför att en ideell förening inte kan vara skattebefriad för intäkter 

som kommer från ett handelsbolag.  

 

Att det är en förutsättning för skattefriheten för ideella föreningar att de själva 

bedriver verksamheten fastslås även i den s.k. HIF-domen, RÅ 2000 ref. 53. I målet 

hade en idrottsförening upplåtit rätten att i reklamsammanhang utnyttja 

                                                        
110 Gunne m.fl., s. 111. 
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föreningens namn, utrymmen på föreningens idrottsanläggning, försälja reklam 

och souvenirers m.m. till ett helägt aktiebolag. HFD bedömde att inkomsterna som 

föreningen erhöll i form av royalty från aktiebolaget inte var skattefria genom 

hävd. Utifrån domskälen framgår det att verksamheten hade kunnat bli 

skattebefriad om föreningen själv bedrivit verksamheten, eftersom den äldre 

lagtexten räknade upp att intäkter som en förening erhåller från upplåtande av 

reklamutrymmet på klubbdräkter eller i föreningens samlingslokalar eller dylikt 

som hävdvunna finansieringskällor.  

 

I domen var en ledamot skiljaktig och anförde att inkomsterna som föreningen 

erhållit genom uthyrning av reklamplatser på en arena och på klubbdräkter m.m. 

är skattefria på grund av hävd. Enligt den skiljaktiga ledamoten tyder 

Rockkonsertmålet att hävdbegreppet kan ändras med tiden.111 Det torde heller 

inte vara ovanligt att föreningar anlitar olika reklam- och konsultföretag för att 

bättre kunna finansiera den ideella verksamheten. Den skiljaktiga ledamoten ansåg 

därför att det inte hade någon betydelse för skattefriheten att inkomsterna 

upparbetats via ett till föreningen helägt aktiebolag.  Även om det kan finnas 

organisatoriska fördelar med att dela upp verksamheter mellan en förening och ett 

bolag har domstolarna fortsättningsvis inte gått på den skiljaktiges resonemang i 

reklamsammanhang. Vinster som upparbetets i ett handelsbolag eller aktiebolag 

för att sedan betalas ut till föreningen utgör för en ideell förening en skattepliktig 

inkomst.112 

 

I RÅ 2005 ref. 67 hade HFD att ta ställning till om en idrottsförening var 

skattebefriad för inkomster av bingoverksamhet som bedrivits genom en s.k. 

bingoallians med ca femtio andra föreningar genom ett av föreningarna 

gemensamt ägt aktiebolag. Bingoalliansen hade tecknat avtal med ett bolag som 

skötte driften och förvaltningen m.m., medan bingoalliansen hade beslutanderätt i 

alla frågor som rörde själva bingospelet.  

 

                                                        
111 RÅ 1999 ref. 50. 
112 Se bl.a. Kammarrätten i Göteborg, mål nr 8770-8771-12, 2013-12-19, RÅ 1993 ref. 100 och RÅ 
2000 ref. 53. 
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Bingoinkomster har sedan reglernas tillkomst betraktas som en hävdvunnen 

finansieringskälla.113 Enligt praxis har det å andra sidan förutsatts, för att 

inkomsterna ska anses vara skattefria på grund av hävd, att verksamheten helt 

eller delvis bedrivits av föreningen själv.114 I det här fallet bedrevs den praktiska 

verksamheten av ett gemensamt ägt aktiebolag. HFD påtalar i domskälen att redan 

vid reglernas tillkomst anordnades bingospel med hjälp av serviceföretag och 

lagstiftarens avsikt torde inte ha varit att dessa konstellationer skulle påverka 

skattefriheten.115 Reglerna om anordnande av bingospel finns numera i lotterlagen 

(1994:1000). I förarbetena till lagen framgår att det är en grundläggande princip 

att intäkter från lotterier och spel ska tillfalla det allmänna eller allmännyttiga 

ändamål, men att det kan vara nödvändigt att kommersiella serviceföretag svarar 

för själva driften av spelen.116 HFD framhöll därför att det nu aktuella bingospelet 

bedrevs i former som fastslagits av olika myndigheter och står under offentlig 

tillsyn och kontroll. Omständigheten att en förening fått anpassa sig till förändrade 

förhållanden vad det gäller tillstånd och bedrivande av bingoverksamhet kan enligt 

HFD inte medföra att skattefriheten går förlorad. Verksamheten bedömdes som 

hävdvunnen och föreningen var därför inte skattskyldig för den aktuella 

bingoverksamheten trots att intäkterna upparbetades i ett delägt aktiebolag.  

 

I både RÅ 2000 ref. 53 och RÅ 2005 ref. 67 har de ideella föreningarna erhållit 

inkomster från aktiebolag och de aktuella verksamheterna är dessutom sådana om 

nämnts i förarbetena till den äldre lagtexten. Trots de många likheter målen har 

med varandra, blev resultatet olika. Intäkterna från reklamverksamheten som 

upparbetats genom HIF:s helägda aktiebolag blev en skattepliktig inkomst för HIF 

och intäkterna som den andra föreningen erhöll genom bingoalliansen och det 

delägda aktiebolaget blev skattebefriade. Troligen har lagstiftaren bedömt att 

bingospelade nu är föremål för reglerna i lotterilagen, varför ett upprätthållande 

av dessa regler inte kan frånta en traditionell finansieringskälla såsom 

bingoverksamhet dess karaktär som hävdvunnen finanseringskälla för ideellt 

                                                        
113 Prop. 1976/77:135, s. 84 f.  
114 RÅ 1993 ref. 100, RÅ 1999 ref. 50, RÅ 2000 ref. 53. 
115 Se Ds Fi 1975:14, s. 41 och 100, prop. 1976/77:135, s. 29, 46, 83 - 85. 
116 Prop. 1993/94:184, s. 17 - 19. 
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arbete. De bakomliggande orsakerna till varför HIF valde att bedriva 

reklamverksamheten genom ett helägt aktiebolag tog dock HFD ingen hänsyn till.   

 

För att de ideella föreningarna inte ska riskera att förlora sin karaktär som 

inskränkt skattskyldig är det dock säkrast att de bedriver sina verksamheter själva 

och inte genom en annan juridisk person. Detta är åtminstone förhanda när det 

inte finns något regelverk som förhindrar den ideella föreningen från helt eller 

delvis bedriva verksamheten i egen regi, medan andra bakomliggande orsaker 

synes sakna betydelse vid en tillämpning skattefrihetsgrunderna. Med hänsyn till 

restriktiviten beträffande nya finansieringskällor torde utgången inte bli 

densamma som i RÅ 2005 ref. 67 i fall med liknande omständigheter men 

beträffande en finansieringskälla som inte nämndes i den äldre lagtexten. Regler 

som förhindrar finansieringskälla bedrivs självständigt av en förening och som inte 

återfinns i den äldre lagtexten kommer förmodligen inte bli skattebefriad om 

intäkterna upparbetas genom ett bolag.  

 

4.3.3.5 Konkurrenssituationen  

HFD har avseende konkurrenssituationen varit mer enhetlig i sin praxisbildning 

och väldigt tydlig med att verksamheter inte kan bedrivas i konkurrens med andra 

näringsidkare och samtidigt omfattas av skattefriheten.  

 

Redan i RÅ 1987 ref. 153 var konkurrenssituationen en viktig fråga i bedömningen 

om idrottsföreningens nattbevakning av campingplats kunde vara en hävdvunnen 

finansieringskälla. I fallet prövades om verksamheten bedrivits i konkurrens med 

andra kommersiella näringsidkare på marknaden. Idrottsföreningen hade fått det 

aktuella uppdraget efter anbud och i konkurrens med andra, varför HFD slutligen 

ansåg att verksamheten inte hade naturlig anknytning till föreningens 

allmännyttiga ändamål eller kunde klassificeras som en hävdvunnen 

finansieringskälla. I RÅ 1987 ref. 67 ansåg HFD även att den serverings- och 

kioskverksamhet som en hembygdsförening bedrev inte kunde vara skattefri på 

grund av hävd. Verksamheten, som hade stor omsättning och bedrevs med anställd 

personal, ansågs därför vara av rent kommersiell natur då den bedrivits i samma 

form som en vanlig serveringsrörelse.  
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En orsak till att HFD har varit konsekvent när det kommer till 

konkurrenshänseende kan ha att göra med IL:s koppling till ML och som i sin tur 

kan kopplas ihop med mervärdesskattedirektivet. EU:s mervärdesskatteregler tar 

uttalat mer hänsyn till risken för snedvridningar av konkurrensen jämfört med 

svenska regler och eftersom vi förbundit oss att följa EU-rätten blir dess 

bestämmelser av stor betydelse vid tolkningen av de svenska internreglerna. 

Samtidigt är 7 kap IL utformat på så sätt att renodlat kommersiell verksamhet ska 

beskattas, vilket indirekt innebär att hänsyn måste tas till risken för 

konkurrenssnedvridningar vid bedömningen om en verksamhet är hävdvunnen 

eller inte. 117 

 

Utifrån konkurrenssituationen samt beträffande utveckling av de verksamheter 

som räknades upp i förarbetena är HFD 2013 ref. 56 av intresse. I målet hade en 

idrottsförening ansökt om förhandsbesked gällande om den försäljning som 

föreningen bedrev med skänkta varor var skattefri på grund av hävd. 

Secondhandförsäljningen i loppmarknadsform som föreningen bedrev skedde med 

hjälp av ideellt arbetande medlemmar samt genom deltidsarbete av en anställd 

kanslist. I en hyrd lokal en dag i veckan under ett par timmar sålde föreningen 

skänkta föremål såsom möbler, porslin, böcker och tavlor. Försäljningsintäkterna 

uppges ha uppgått till ca 600 000 kr per år.  

 

Skatterättsnämnden ansåg att den verksamhet som föreningen bedrev var 

skattefri på grund av hävd.118 Skatteverket överklagade förhandsbeskedet och 

menade att inkomsterna skulle beskattas med hänsyn till verksamhetens art och 

omfattning. Skatteverket påpekade att denna typ av verksamhet inte nämndes som 

exempel på en hävdvunnen finansieringskälla i förarbetena eller den äldre 

lagtexten samt att det saknades stöd utifrån praxis. Vidare ansåg Skatteverket att 

denna typ av verksamhet leder till att konkurrensen snedvrids i förhållande till 

vanlig kommersiell verksamhet av liknande slag.  Huruvida secondhandförsäljning 

kan jämställas med sådana basarer och loppmarknader som enligt förarbetena 

räknas som hävdvunna finansieringskällor blev därför en viktig delfråga i målet.  

                                                        
117 SOU 2002:74, s. 306 f.  
118 Skatterättsnämnden förhandsbesked, Inkomstskatt: ideell förening – hävdvunnen 
finansieringskälla, dnr 90-12/D, 2013-03-27. 
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HFD poängterar i domskälen att föreningens försäljningsverksamhet skedde i 

begränsad omfattning men regelmässigt och i permanent förhyrda lokaler. HFD 

nämner även att enligt uppgifter lämnade av föreningen är försäljning med skänkta 

varor en vanlig finansieringskälla för idrottsföreningar. Avseende att försäljning av 

skänkta varor nu är en vanlig finansieringskälla diskuteras inte vidare av HFD. Men 

att HFD trots allt valt att nämna detta i domskälen ger anledning till att fundera 

över tidsmåttet som kan finnas inom hävdbegreppet. Visserligen kan inga säkra 

slutssatser dras eftersom HFD inte diskuterar detta vidare utan endast nämner det. 

Det faktum att domstolen trots allt väljer att ta med detta kan innebära att det 

åtminstone finns en vag anknytning till tidsaspekten och hävdvunna 

finansieringskällor.119 

 

HFD diskuterar i målet utförligt och klargörande problemet vid gränsdragningen 

mellan kommersiell handel och den aktuella verksamheten. HFD påpekar att 

hänsyn måste tas till tidigare faktorer som utvecklats genom praxis såsom 

konkurrensförhållanden, verksamhetens kommersiella karaktär, dess omfattning 

och inslaget av ideellt arbete. Domstolen kommer fram till att skattefrihet inte är 

möjligt om en verksamhet bedrivits under förhållanden som är jämförliga med 

kommersiell handel som exempelvis antikvariat, antikhandel eller butiker för 

andrahandsförsäljning av märkeskläder. Enligt HFD måste det dock vara möjligt 

att göra en skillnad mellan försäljning i butiker som är öppna dagligen med 

anställd personal och försäljning i en lokal som endast har öppet vid enstaka 

tillfällen per vecka samt som i huvudsak sköts av ideellt arbetande medlemmar.  

Secondhandförsäljningen i målet, kan eftersom den haft karaktären av det senare, 

enligt HFD jämställas med regelbundet anordnande av basarer eller 

loppmarknader. Den aktuella secondhandförsäljningen ansåg därför som en för 

föreningen hävdvunnen finansieringskälla som inte ansågs bedriven på samma 

sätt som annan beskattningsbar kommersiell näringsverksamhet. 

 

Domen tyder på att verksamhetens omfattning blir avgörande vid bedömandet av 

om konkurrensen snedvrids samt påvisar en extensivare tolkning av exemplen 

som uppräknades i den äldre lagtexten. 

                                                        
119 Dimitrievski, s. 466. 
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4.3.4 Den kommande lagändringen  

Regeringen föreslog i årets budgetproposition att ytterligare en sträcksats ska 

tillföras i 7 kap. 3 § 2 st. IL. Enligt förslaget ska det direkt i lagtext anges att en 

ideell förenings verksamhet med försäljning av skänkta varor som utnyttjats som 

finansieringskälla för det ideella arbetet ska vara skattefri.120 Det är nu beslutat att 

en lagändring kommer att ske i enlighet med förslaget med ikraftträdande den 1 

januari 2016.121 

 

Lagändringen kan tillviss del ses som en förtydlig av rättsläget då HFD i HFD 2013 

ref. 56 bedömde att en ideell förenings försäljning av skänkta varor utgjorde en 

hävdvunnen finansieringskälla. Rättsläget beträffande i vilken omfattning 

secondhandförsäljning ska anses som en verksamhet som av hävd utnyttjats som 

finansieringskälla för ideellt arbete har inte varit helt klarlagd trots HFD:s dom. 

Skatteverket har i ett ställningsstagande från 2014 angett att en secondhandbutik 

endast får hålla öppet 24 timmar per vecka med medverkan av en klart 

övervägande del ideellt arbetande personal för att anses som hävdvunnen.122 

Skatteverkets tolkning förefaller språkigt som mer restriktiv än HFD:s dom.  

 

Enligt Regeringen innebär lagändringen att Skatteverkets ställningstagande inte 

längre ska vara tillämpbart. Orsaken till lagändringen är enligt regeringen de 

många fördelar secondhandförsäljning bedriven av ideella föreningar har för 

samhället. Dels i form av miljöaspekter samt att den bidrar till arbetstillfällen för 

särskilt utsatta personer. Vidare har en stark och livaktig ideell sektor stor 

betydelse för samhällslivet och demokratin. Eftersom ideella föreningar är så 

viktiga för det svenska samhället anser regeringen att det är viktigt att reglerna för 

ideella föreningars skattefrihet är så tydliga och förutsebara som möjligt. Ett sätt 

att underlätta för ideella förenigar är därför att redan i lagtext tillåta 

secondhandförsäljning som hävdvunnen finansieringskälla för ideella föreningar. 

Syftet med lagändringen är enligt regeringen bland annat att försäkra att den 

ideella sektorn inte ska få försämrade förutsättningar och att gällande rätt inte ska 

                                                        
120 Prop. 2015/16:1, s. 255. 
121 SFS 2015:775. 
122 Skatteverkets ställningsstagande, dnr 131 92444-14/111, 2014-09-17.  
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kunna tolkas på ett sätt som medför en risk för försämrade förutsättningar för de 

ideella föreningarna att bedriva sitt viktiga arbete.123 

 

Även om lagändringen endast berör secondhandförsäljning som bedrivs av ideella 

föreningar kan förslaget, precis som kammarrätten i Göteborg påpekade, ses om en 

utvidgning av ideella föreningars skattefrihet.124 Regeringen bekräftar dock inte 

hur lagändringen ska tolkas i relation till andra verksamheter som exempelvis 

reklam, utan säger endast att det innebär en förändring av tillämpningen av 

gällande skatteregler. Trots att lagändringen explicit omfattar just 

secondhandförsäljning anser jag att det skulle kunna användas till stöd för att vissa 

nyare verksamheter borde anses hävdvunna i ljuset av samhällsutvecklingen. 

Detta framförallt då regeringen framför att det är viktigt att rättsläget inte 

utveckas så att det leder till försämrade förutsättning för ideella föreningar att 

driva sitt arbete.125 

 

4.4 Skattefrihetsgrunderas omfattning 

Omfattningen av skattefrihetsgrunderna naturlig anknytning och hävd är 

beträffande ideella föreningars olika finansieringsverksamheter inte helt klarlagda. 

Det är svårt att få ett tydligt svar utifrån en studie av förarbeten och rättspraxis.  

 

Beträffande begreppet naturlig anknytning kan det inte ges en alltför vid 

omfattning. För att en näringsverksamhet ska anses ha naturlig anknytning till den 

ideella föreningens allmännyttiga ändamål krävs det att verksamheten på något 

sätt sprider kunskap om eller ökar intresset för föreningen, eller på annat sätt 

hjälper föreningen i dess allmännyttiga arbete på annat sätt än att enbart 

finansiera det.126 Utifrån en studie av förarbetena och rättspraxis är jag av 

uppfattningen att nya finansieringskällor som försäljning av onlinespel, Tv-

rättigheter och den moderna souvenirförsäljningen skulle kunna bli skattebefriad 

på grund av naturlig anknytning. En förutsättning torde dock vara att den ideella 

                                                        
123 Prop. 2015/16:1, s. 257 f. 
124 Prop. 2015/16:1, s. 257.  
125 Prop. 2015/16:1, s. 257. 
126 Jmf. Prop.1976/77:135, s. 84, RÅ 1987 ref. 154, RÅ 1987 ref. 67 och RÅ 2005 not. 96. 
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föreningen som sådan exponeras samt även primärt gynnas på andra sätt än 

enbart rent ekonomiskt, sett till en tolkning av förarbetena och den äldre 

lagtexten.127 Det är emellertid få föreningar som har blivit skattebefriade på grund 

av naturlig anknytning efter en prövning av HFD. De fall som tagits upp till 

prövning har även tolkats restriktivt utifrån den äldre lagtexten och förarbetena. 

Begreppet naturlig anknytning kan vid en tolkning utifrån förarbetena ges ett mer 

omfattande tillämpningsområde. HFD:s praxisbildning har dock förhindrat detta. 

Om det inte finns en tydlig koppling mellan verksamheten och föreningens 

allmännyttiga ändamål har verksamhetens syfte endast ansetts vara att finansiera 

det ideella arbetet.128  

 

HFD har därför gått vidare och prövat om finansieringskällorna kan vara 

hävdvunna istället, då en hävdvunnen finansieringskällas syfte inte behöver vara 

något annat än att finansiera det ideella arbetet. I vissa fall har hävdbegreppet 

ansetts omfatta verksamheter som tyckts vara klart skilda från de av lagstiftaren 

givna exemplen, medan nya företeelser i andra fall inte har accepterats såsom 

hävdvunna. Framförallt kan Rockkonsertmålet och Secondhandmålet ses som 

exempel där HFD uttrycker en vilja till att hävdbegreppet ska följa en dynamisk 

utvecklig i ljuset av samhällsutvecklingen.129 HFD har dock inte varit konsekvent i 

sin vilja att utveckla begreppet och det är därför svårt att urskilja en tydlig riktning 

gällande hur HFD anser att hävdbegreppet ska tolkas.130  

 

I rättspraxis kan man se en viss obenägenhet av domstolen att gå utanför kretsen 

av de särskilt uppräknade verksamhetsslagen,131 vilket bidrar till att hävd-

begreppets dynamiska utveckling till viss del hämmas. Det finns även en osäkerhet 

beträffande vilken betydelse den ideella insatsen i verksamheter har för att den 

ska bedömas som en hävdvunnen finanseringskälla eller inte.132 Hävdbegreppets 

omfattning är därmed inte helt klarlagt. Idrottskommittén (SOU 2006:23) och 

                                                        
127 Prop. 1976/77:135, s. 84. 
128 Se bl.a. RÅ 1987 ref. 67, RÅ 2005 not. 96. 
129 RÅ 1999 ref. 50, HFD 2013 ref. 56. 
130 Jmf. RÅ 1999 ref. 50 och HFD 2013 ref. 56 med bl.a. RÅ 1989 ref. 124 och RÅ 2005 not. 96. 
131 Se domskälen i RÅ 1999 ref. 50 och HFD 2013 ref. 56 angående domstolens gjorda liknelser med 
festverksamhet, loppmarknader och basarer.  
132 Dimitrievski, s. 463. 
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utredningen (SOU 2009:65) har kritiserat hävdbegreppet på grund av det inte kan 

anses bidra till ett förutsebart rättsläge. Några ändringar beträffande 

hävdbegreppet har inte skett utöver den kommande ändringen beträffande 

secondhandförsäljning.133 

 

Trots den omfattande rättspraxis som finns på området finns det inget rättfall som 

preciserar frågan om hur länge en finansierande företeelse måste ha förekommit 

för att klassificeras som hävdvunnen eller i vilken utsträckning den aktuella 

företeelsen måste användas som finanseringskälla bland de ideella 

föreningarna.134 Med hänsyn till regeringens åsikter i prop. 2015/16:1 och HFD:s 

domskäl i RÅ 1999 ref. 50 och HFD 2013 ref. 56 torde man kunna urskilja en vilja 

att gå mot en mer dynamisk utveckling av hävdbegreppet. Kanske får tidsaspekten 

och utbreddning av den aktuella finansieringskällan således mindre betydelse. 

Detta även fast HFD i domskälen i HFD 2013 ref. 56 tog upp att försäljning med 

skänkta föremål nu torde vara en vanlig finanseringskälla för ideella föreningar, 

vilket skulle kunna tolkas motsatsvis. Resultatet av domen blev emellertid att den 

aktuella secondhandförsäljningen ansågs omfattas av hävdbegreppet, vilket är en 

extensiv tolkning av den äldre lagtexten. Uppenbarligen är ideella föreningar 

fortfarande av stor vikt i det svenska samhället och man vill därför fortsätta att 

gynna dessa föreningar genom skattelättnader.135 För att de ideella föreningarna 

ska kunna finansiera sina verksamheter krävs det att de kan använda sig av nya 

finansieringskällor som är bättre anpassade till dagens samhälle än endast till de 

som angavs på 70-talet.136  

 

Försäljning av namnrättigheter till arenor har likheter med övrig 

reklamverksamhet.137 Genom namnbytet får en näringsidkare sitt firmanamn eller 

varumärke uppsatt b.la. på utsidan av en idrottsarena. Visserligen är en 

namnrättighet betydligt mer omfattande än en reklamskylt inne i föreningens 

                                                        
133 Prop. 2015/2016:1, s. 255. 
134 SOU 2009:65, s. 175. 
135 Prop. 2013/14:1, s. 283 f. och Fi2008/4219, s. 1 och 8. 
136 SOU 2006:23, s. 82 f. 
137 Möller, K-O, Intäkterna har blivit ett måste, Idrottens Affärer, 2013-07-05, (20151111). Se även 
kammarrätten i Stockholm, mål nr 35-14, 2015-04-08, uttalande om namnrättigheters likheter med 
traditionella reklamintäkter. 
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lokaler, men för näringsidkaren kan det ses som köp av en mer omfattande 

reklamplats. I jämförelse med HFD:s utveckling av secondhandförsäljning och den 

kommande lagändringen bör försäljning av namnrättigheter ligga inom en 

godtagbar utveckling av hävdbegreppet inom reklamverksamhetens område. 

Domstolarna har dock i mål om uttagsbeskattning gällande hyra av arenor 

framhållit att intäkter från namnrättighet inte setts som ett utfall från bolagets 

eller föreningens löpande verksamhet utan snarare från själva arenan i sig.138 

Detta kan ha att göra med att det oftast inte är föreningarna själva som är 

fastighetsägare, varför hur avtalet mellan den ideella föreningen och 

fastighetsägaren kan få betydelse vid bedömningen. Om det är föreningen själv 

som bedriver arbetet och föreningen erhåller ersättning direkt utan något helägt 

eller delägt bolag som mellanhand torde företeelsen kunna klassificeras som 

hävdvunnen. Företeelsen skulle dock lika gärna kunna bedömas som att den sker 

genom ett bolag eftersom föreningen inte äger arenan.139 Sett till lagtextens 

ordalydelse borde verksamheten kunna vara hävdvunnen, men hur domstolen 

väljer att se på detta återstår att se, rättsläget är inte klarlagt.  

 

Jag är av uppfattningen att det ideella inslaget får extra stor betydelse vid 

verksamheter som inte uttryckligen räknades upp i förarbetena eller den äldre 

lagtexten. Ideella föreningar måste därför vid användandet av modernare 

finansieringskällor tänka extra mycket på hur de organiserar verksamheten för att 

den ska kunna omfattas av hävdbegreppet. Utifrån gällande rätt omfattas dock inte 

en verksamhet som snedvrider konkurrensen jämtemot andra kommersiella 

näringsidkare och som bedrivs genom en annan juridisk person av hävdbegreppet. 

Rättläget är emellertid inte förutsägbart gällande hur man ska se på skattefriheten 

och nya finansieringskällor. Det enda som man vet med säkerhet är att 

skattefriheten omfattar de verksamheter som uppräknades i den äldre lagtexten 

eftersom HFD inte har varit konsekvent i sin praxisbildning och då reglerna i 

princip varit oförändrade sedan 70-talet. 

 

                                                        
138 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 35-14, 2015-04-08, Kammarrätten i Sundsvalls domar i mål 
nr 1292-11, 1594-11 och 3436-11, 2013-03-18. 
139 Jmf. med kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1127-1128-13, 2014-11-19. 
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5 Huvudskalighetsbedömningen 

5.1 Bakgrund 

Om en finansieringsverksamhet inte anses skattebefriad på grund av naturlig 

anknytning eller av hävd, kan skattebefrielse trots allt uppnås genom en 

huvudsaklighetsbedömning. Regeln i 7 kap. 3 § 2 st. IL anger att en ideell förening 

är skattebefriad från sådan inkomst från självständig näringsverksamhet om 

inkomsten till huvudsaklig del kommer från sådan verksamhet med naturlig 

anknytning eller som är hävdvunnen. 

  

Huvudsaklighetsbedömningen kan innebära ytterligare en utvidgning av det 

skattefria området för ideella föreningar.140 Exempelvis bedömde HFD i RÅ 1987 

ref. 124 att idrottsföreningens försäljning av konstmappar inte utgjorde en 

hävdvunnen finansieringskälla. Inkomsterna blev likväl skattebefriade efter 

huvudsaklighetsbedömningen, då försäljningen av konstmapparna ingick i samma 

förvärvskälla som föreningens övriga inkomster. 

 

Huvudsaklighetsbedömnigen tillkom av praktiska skäl för att underlätta för de 

ideella föreningarna så att de inte skulle behöva fördela inkomster och utgifter på 

en skattefri och en skattepliktig del.141 Genom huvudsaklighetsbedömningen blir 

all inkomst i en förvärvskälla skattefri eller skattepliktig. Enligt praxis har med 

huvudsaklig del ansetts utgöra 75-80 procent av rörelseinkomsterna.142 

 

5.2 Inkomst av självständig näringsverksamhet 

5.2.1 Definition 

Vad som enligt 7 kap. 3 § 2 st. IL åsyftas med ”självständig näringsverksamhet” ska 

tolkas på samma sätt som vad som enligt den äldre bestämmelsen i 18 § 

kommunalskattelagen (1928:370), KL, utgjorde ”särskild förvärvskälla i 

                                                        
140 SOU 2002:74, s. 367. 
141 Prop. 1976/77:135, s. 85 f.  
142 Gunne m.fl., s 114.  
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inkomstslaget rörelse”. Denna tolkning vinner stöd av kommitténs slutbetänkande 

från 1995.143  

 

För att avgöra om en inkomst av en självständig näringsverksamhet är 

skattepliktig eller skattefri, måste man som ett första steg ta ställning till vad som 

avgör om flera verksamheter ingår i samma ”självständiga näringsverksamhet”. 

Eller annorlunda uttryckt vad som är hänförligt till en och samma förvärvskälla. 

Sedan måste man ta ställning om inkomsterna i varje enskild förvärvskälla till 

huvudsaklig del kommer från en verksamhet som antingen har naturlig 

anknytning till det allmännyttiga ändamålet eller utgör en hävdvunnen 

finansieringskälla.144 

 

5.2.2 En eller flera förvärvskällor 

För att avgöra vilka kriterier som avgör om flera verksamheter ingår i samma 

förvärvskälla är RÅ 1987 ref. 153 av intresse. I domen gjorde HFD följande 

uttalande: 

”Enligt de nyss återgivna reglerna i KL skall emellertid frågan om en 

förenings rörelseinkomst skall vara skattefri eller skattepliktig avgöras 

på grundval av en huvudsaklighetsbedömning. Regeringsrätten finner att 

denna bedömning skall avse verksamheter som har sådant inre 

sammanhang att de vid en tillämpning av 18 § KL ingår i en och samma 

förvärvskälla. Om en sådan förvärvskälla innefattar både skattefria och 

skattepliktiga rörelseinkomster, skall förvärvskällan därför antingen i sin 

helhet beskattas eller i sin helhet undantas från beskattning (se prop. 

1976/77:135 s 85 f). För skattefrihet krävs att förvärvskällans inkomster 

till huvudsaklig del, d.v.s. till åtminstone 70-80 procent, härrör från den 

skattefria delen.” 

Enligt HFD ska ett inre sammanhang föreligga för att det ska vara frågan om en och 

samma förvärvskälla. Vad som konstituerar det inre sammanhanget är inte helt 

klarlagt. I RÅ 1987 ref. 153 ansågs det ideella inslaget vara det som gjorde att ett 

                                                        
143 SOU 1995:63, s.186 f.  
144 SOU 2009:65, s 176. 



50 
 

inre sammanhang fanns mellan de av föreningen bedrivna verksamheter. I målet 

ansågs därför nattbevakningsverksamheten av en campingplats tillsammans med 

bingo, lotterier/fester, reklam och golfbana utgöra en förvärvskälla, vilket man kan 

tycka rör sig om helt olikartade verksamheter. HFD har dock resonerat likartat i 

RÅ 1989 ref. 124 där försäljningen av konstmappar ansågs ingå i samma 

förvärvskälla som försäljning av olika märken och reklam på grund av det ideella 

inslaget i verksamheterna. I RÅ 1988 not. 596 ansågs en biografrörelse ingå i 

samma förvärvskälla som reklam, bingo och andra lotterier. Utifrån rättspraxis kan 

flera olika verksamheter som bedrivs med ideella arbetsinsatser konstituera ett 

inre sammanhang som gör att de ingår i en och samma förvärvskälla. Det synes 

inte spela någon roll om verksamheterna är helt olikartade och utan naturlig 

anknytning till föreningens ideella verksamhet.145 

 

Hur man ska se på olika förvärvskällor och det inre sammanhanget har även 

behandlats i doktrin av Sandström. Enligt Sandström uppstår ett inre sammanhang 

och en förvärvskälla om olika verksamheter tillsammans uppträder som ett företag 

och de olika verksamheterna är beroende eller hjälper varandra. Om ledningen för 

de olika verksamheterna är gemensam är det enligt Sandström något som stärker 

det inre sammanhanget.146 Att verksamheters organisation och innehåll kan 

konstituera ett inre sammanhang har HFD framfört i ett fall där en ideell förening 

bedrev en principiellt skattepliktig utbildningsverksamhet och en skattefri 

utbildningsverksamhet. Genom att verksamheterna i målet hade samma 

organisation och innehåll fanns ett inre sammanhang. Vid 

huvudsaklighetsbedömningen blev inkomsterna från den ideella föreningens båda 

utbildningsverksamheter skattefria.147 

 

I ett annat mål uppkom frågan för kammarrätten i Sundsvall att avgöra om en 

idrottsförening skulle beskattas eller inte för intäkter som föreningen erhållit från 

ett arenabolag som ersättning för sitt arbeta att skaffa hyresgäster till arenans 

loger. Idrottsföreningen hade erbjudit hyra av loger i ett större sponsorpaket. 

                                                        
145 SOU 2009:65, s. 178. 
146 Sandström, K.G.A., Om beskattning av inkomst av rörelse enligt svensk rätt, P.A. Norstedt & 
Söners förlag, 1943, kapitel 2. 
147 RÅ 2000 ref. 14. 
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Kammarrätten ansåg att intäkterna idrottsföreningen erhållit från arenabolaget 

inte var hävdvunna, då arenabolaget är ägare av och rent faktiskt uthyraren av 

logerna. Kammarrätten stannade dock inte här utan gick vidare och gjorde en 

huvudsaklighetsbedömning. Idrottsförening bedrev utöver arbetet med att hitta 

hyresgäster till arenabolagets loger omfattande egen verksamhet avseende 

sponsring och reklam, vilket normalt utgör en hävdvunnen finansieringskälla. 

Föreningens egen verksamhet avseende sponsring och reklam bedrevs av anställd 

kanslipersonal. Samma personal utförde även arbetet med att hitta hyresgäster till 

arenbolagets loger. På grund av detta ansåg kammarrätten att det fanns ett inre 

sammanhang mellan verksamheterna varför de skulle anses ingå i en och samma 

förvärvskälla.148 

 

5.3 Konsekvenser av huvudsaklighetsbedömningen 

Genom huvudsaklighetsbedömningen kan inkomster som inte bedöms vara 

skattefria på grund av naturlig anknytning eller hävd trots allt bli skattefria om det 

finns ett inre samband mellan den ideella föreningens olika verksamheter. Ett 

problem är dock att många föreningar inte är medvetna om att en 

huvudsaklighetsbedömnigen ofta blir aktuell att göra om föreningen redovisar 

inkomst av en näringsverksamhet.149 Okunskapen som finns om huvudsaklighets-

bedömningen är inte önskvärd, då dess användning faktiskt kan få ett omvänt 

resultat och medföra att alla intäkter blir skattepliktiga. Även för de ideella 

föreningar som är medvetna, medför huvudsaklighetsbedömningen svårigheter. 

Inte minst vid att avgöra vad som avgör om två eller fler verksamheter ingår i en 

och samma förvärvskälla.150  

 

Om olika verksamheter utförs genom ideella arbetsinsatser torde verksamheterna 

utifrån rättspraxis ha ett sådant inre sammanhang med varandra att de ingår i 

samma förvärvskälla, även om det rör sig om tillsynes vitt skilda verksamheter.151 

Beroende på omständigheterna kan dock även verksamheter som bedrivs med 

                                                        
148 Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1127-1128-13, 2014-11-19. 
149 SOU 2009:65, s. 182. 
150 SOU 2006:23, s. 84. 
151 SOU 2009:65, s. 178. 
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avlönad personal även anses ingå i samma förvärvskälla.152 Det kan vara svårt för 

den enskilda föreningen att förutse om olika verksamheter ingår i samma 

förvärvskälla eller inte, då det finns en osäkerhet beträffande vilka kriterier som 

kan vara relevanta. 153  Dessutom medför huvudsaklighetsbedömningen att 

förutsägbarheten för de ideella föreningars skattefrihet blir ännu mer komplex och 

ännu mindre förutsägbar. 

 

6 De Lege Ferenda 

6.1 Behovet av en reform för förutsebarheten  

Att med säkerhet veta vilka finansieringskällor som omfattas av 

skattefrihetsgrunderna naturlig anknytning och hävd och som därmed blir 

skattefria är inte enkelt att avgöra. Det kan visserligen se ut som att HFD har 

öppnat upp för en dynamisk tolkning av hävdbegreppet, endast för att i nästa 

stund bromsa upp effekten.154 Vid tolkningen av begreppet naturlig anknytning 

måste det finnas ett annat samband mellan finanseringskällan och det 

allmännyttiga ändamålet än att enbart finansiera det allmännyttiga ändamålet. 

Precis som de olika statliga utredningarna anser jag inte att det går att göra 

begreppet tydligare och mer förutsägbart genom en lagändring.155 För att göra 

rättsläget mer förutsägbart krävs däremot ett klargörande av hävdbegreppet. 

  

Kritik mot hävdbegreppet har framförts sedan 1995 med kommitténs betänkande, 

utan att någon praktiskt lösning har kommit till stånd. Kommittén framhöll särskilt 

att en korrekt tillämpning av hävdbegreppet förutsätter att bedömningen i varje 

enskilt fall kan grundas på tillräckliga uppgifter om hur föreningarna i Sverige 

faktiskt brukat finansiera sitt ideella arbete. Ett sådant omfattande underlag finns 

normalt inte tillgängligt för föreningarna. Kommittén påpekade även att det fanns 

en risk för att hävdbegreppet kan medföra att föreningars val av 

finansieringsformer hämmas.156 Utifrån hur rättsläget har utvecklats genom HFD:s 

                                                        
152 Se bl.a. RÅ 2000 ref. 14 och Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1127-1128-13, 2014-11-19. 
153 SOU 2006:23, s. 84 
154 Se bl.a. RÅ 1999 ref. 50, HFD 2013 ref. 56, RÅ 1988 not 599, RÅ 1988 not. 600, RÅ 1989, ref. 124, 
RÅ 2005 not. 96. 
155 SOU 2009:65, s. 170 f. 
156 SOU 1995:63, s. 190.  
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rättspraxis på området, kan vi konstatera att kommitténs kritik var befogad. Det 

har inte blivit lättare att avgöra vilka finansieringsformer som ryms inom 

hävdbegreppet. Till detta hör att HFD växelvis haft en extensiv tolkning av 

begreppet medan den i andra fall haft en restriktivare tolkning, vilket bidrar till 

oklarheter beträffande begreppets innebörd.157 

 

Kommittén ansåg att en lämplig tolkning av hävdbegreppet borde vara att 

verksamheter som endast bedrivs i syfte att finansiera det ideella arbetet omfattas. 

Det ideella inslaget i form av oavlönade arbetsinsatser borde dock ha stor 

betydelse för om verksamheten ska omfattas av skattefriheten eller inte. 

Kommittén föreslog därför detta som en ny huvudregel helt frånkopplad från 

hävdbegreppet och där endast det ideella inslaget i verksamheten samt huruvida 

verksamheten kunde medföra en snedviridning av konkurrensen skulle vara 

föremål för bedömningen.158 En sådan regel torde enligt min mening vålla mindre 

tolkningsproblem. På så sätt skulle man lättare kunna utröna vilka verksamheter 

som omfattas av skattefriheten och rättsläget skulle såldes bli mer förutsägbart.  

 

Emellertid har det länge konstaterats att vissa verksamheter såsom reklam och 

bingo kräver medverkan av anställd personal eller avlönade 

konsluter/specialister.159 Kommittén ansåg därför att kravet på ideella insatser i 

verksamheten skulle kunna efterges om en verksamhet inte kunde bedrivas med i 

huvudsak ideella arbetsinsatser. Som exempel nämnde kommittén särskilt bingo 

och reklam.160 Idag torde det dessutom endast vara möjligt för små föreningar att 

driva en verksamhet helt ideellt.161 Jag anser att ett krav som innebär att en 

verksamhet måste bedrivas enbart med ideella insatser är orimligt om man 

fortsättningsvis vill gynna ideella föreningar genom skattelättnade.  

 

Idrottskommittén noterade 2006 att de traditionella hävdvunna 

finansieringskällorna som nämndes i den äldre lagtexten förmodligen kommer att 

                                                        
157 Jmf. bl.a. RÅ 1985 1:2, RÅ 1999 ref. 50 och HFD 2013 ref. 56 med bl.a. RÅ 1987 ref. 153, RÅ 1989 
ref. 124 och RÅ 2005 not. 96. 
158 SOU 1995:63, s. 191. 
159 Gunne m.fl., s. 112 f.  
160 SOU 1995:63, s. 191.  
161 SOU 2009:65, s. 197.  
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få minskad betydelse i och med ändrade levnadsvanor och ett större och mer 

varierat utbud av fritidssysselsättningar. Idrottskommittén ansåg därför att ideella 

föreningar kommer att bli tvungna att hitta nya former för att finansiera sin 

verksamhet. Idrottskommitténs åsikt var därför att hävdbegreppet borde slopas 

helt för att inte hämma ideella föreningars finansieringsmöjligheter.162 Efter en 

utvärdering av hävdbegreppet kom även utredning i sitt betänkande från 2009 

fram till att det bästa för förutsägbarheten vore att hävdbegreppet slopas helt. 

Utredning framhöll att det är svårt att tillämpa hävdbegreppet på nya 

finansieringskällor, trots att detta har överlämnats till domstolarna. Praxis har 

heller inte lyckats specificera om det finns en inneboende tidsaspekt i 

hävdbegreppet. Utredning ansåg att hävdbegreppet endast är förutsägbart 

beträffande de finansieringsformerna som nämndes i den äldre lagtexten. Hur nya 

finanseringsformer som t.ex. butiksinventering, garderobiärverksamhet, 

försäljning av namnrättigheter, onlinespel, Tv-rättigheter och olika former av 

sponsring kommer att hanteras skatterättslig är oklart och kan därför negativt 

påverka föreningarnas finansieringsmöjligheter.163 

 

Jag anser att en reform av hävdbegreppet är på tiden för att förbättra 

förutsägbarheten för de ideella föreningarna. I över 20 årstid har olika statliga 

utredningar utryckt sin kritik utan att någonting har skett.164 Uppenbarligen har 

domstolen inte tagit rollen att utveckla hävdbegreppet riktigt på allvar i och med 

alla de frågor som fortfarande är tvistiga eller rentutav obesvarade. Ideella 

föreningar har ett stort värde i vårt samhälle inte minst för gemenskapen och 

demokratin. Regeringen har även påtalat att man fortsättningsvis vill gynna ideella 

föreningar genom skattelättnader.165 Att då hämma och kontrollera de ideella 

föreningarnas val av finansieringsverksamheter anser jag inte ligger i linje med 

syftet som motiverar den inskränkta skattskyldigheten. Antingen vill lagstiftaren 

främja förekomsten av ideella föreningarna genom skattelättnader eller inte. Om 

undantagsregeln i 7 kap. 3 § 2 st. 1 p. IL behålls som den ser ut idag misstänker jag 

att regeln såsmåningom kommer att förlora sin relevans, med resultatet att ideella 

                                                        
162 SOU 2006:23, s. 82 f., 111.  
163 SOU 2009:65, s. 175 f.  
164 SOU 1995:63, SOU 2006:23, SOU 2009:65. 
165 Prop. 2015/16:1, s. 257. 
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föreningar skattefrihet inskränks, eftersom hävdbegreppet inte visat sig vara så 

dynamiskt som man tänkte sig på 70-talet. Anordnandet av logdanser, bingospel 

och basarer torde med tiden bli allt mer ovanliga i och med utbudet som finns idag, 

varför ideella föreningar måste hitta nya sätt att finansiera sin verksamhet.166 Om 

lagstiftaren inte helt vill ändra kurs och sluta gynna dessa viktiga beståndsdelar i 

samhällslivet genom fortsatta skattelättnader bör någonting ske. Dagens 

hävdbegrepp följer inte den förutsägbarhet som torde krävas i en modern rättstat 

som Sverige, därför anser jag att en reform är nödvändig om man inte vill 

inskränka det skattefria området. 

 

Med hänsyn till hävdbegreppets ålderdomlighet167 anser jag att det skulle vara 

bäst att slopa begreppet helt. Jag anser dock inte att ett slopande skulle lösa alla 

problem, utan det krävs nya regler som ersätter hävdbegreppet. Jag bedömer att 

en potentiell lösning skulle vara att det i lagtext framgår att inkomster från 

verksamheter som syftar till att finansiera det ideella arbetet bör vara skattefria. 

Ett rimligt krav är att hänsyn bör tas till det ideella inslaget i verksamheten samt 

huruvida konkurrensen snedvrids eller inte. Tillskillnad från kommitténs förslag 

anser jag emellertid att det inte ska finnas ett absolut krav på ideellt arbete, utan 

att ideella inslaget ska vägas in i bedömningen av verksamhet.168 På så sätt skulle 

alla de intäkter som en ideell förening har bli skattefria under förutsättningen att 

den inte snedvrider konkurrensen och därmed inte bedrivs som vilken annan 

kommersiell näringsverksamhet som helst. Förslaget medför att visserligen att en 

bedömning av detta måste göras från fall till fall, men det skulle samtidigt öppna 

upp för nya finanseringskällor att omfattas av skattefriheten. Med stor sannolikhet 

innebär förslaget en utvidgning av det skattefria området för ideella föreningar. 

 

Ett mindre reformerande alternativ, för att lösa den nuvarande problematiken 

med förutsägbarheten och fortsättningsvis gynna de ideella föreningarna 

skatterättsligt, skulle därför kunna ske genom ett tillägg i form av ytterligare en 

sträcksats i 7 kap. 3 § 2 st. 1 p. Denna nya sträcksats skulle innebära att intäkter 

från övrig verksamhet som syftar till att finansiera det ideella arbetet är skattefria 

                                                        
166 SOU 2006:23, s. 82 f.  
167 Dimitrievski, s. 468-470. 
168 SOU 1995:63, s. 191. 
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om intäkterna (förslagsvis) inte uppgår till mer än 25 procent av föreningens 

totala inkomst. På så sätt skulle det skattefria området inte utvidgas i lika stor 

omfattning, samtidigt som man tillåter ideella föreningar att välja 

finanseringsformer som är bättre anpassade till dagens samhälle i viss 

utsträckning. Problematiken med att avgöra om den aktuella verksamheten 

snedvrider konkurrensen eller inte skulle fortfarande behövas göras med 

beaktande av utformningen av 7 kap. IL och IL:s koppling till ML och 

mervärdesskattedirektivet. 

 

7 Sammanfattande analys  
 

Enligt gällande rätt fråntar professionalism i en förening, d.v.s. förekomsten av 

avlönade medlemmar, inte en förening dess status som en allmännyttig ideell 

förening. Exempelvis kan därför idrottsföreningar med ett avlönat elitskikt 

fortfarande bli inskränkt skattskyldiga och skattebefriade för vissa inkomster.169  

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om ideella föreningar skattefrihet 

beträffande skattefrihetsgrunderna har utvecklats i linje med den rådande 

samhällsutveckligen. Beträffande skattefrihetsgrunderna är det svårt att se 

bestämmelsens totala omfattning gällande vilka intäkter från olika verksamheter 

som kan bli skattefria.170 Begreppen naturlig anknytning och hävd har inte blivit 

klart definierade i varken förarbeten, lagtext eller rättspraxis. Till detta hör att en 

huvudsaklighetsbedömning dessutom kan medföra ett omvänt resultat oaktad vad 

man kom fram till vid bedömningen av om verksamheten hade naturlig anknytning 

eller var hävdvunnen.171 Det är ett komplext område med mycket material att ta 

hänsyn till vid val av finansieringskälla, vilket bidrar till en rättosäkerhet.  

 

Många finansieringskällor har inte något annat syfte än att finansiera det ideella 

arbetet, varför en bedömning måste ske utifrån hävdbegreppet, då en sådan 

verksamhet inte ryms inom tolkningsutrymmet för begreppet naturlig anknytning.  

                                                        
169 Se avsnitt 2.3. 
170 Dimitrievski, s. 463 f.  
171 Se avsnitt 5. 



57 
 

Hävdbegreppet är vagt definierat och det är därför som begreppets omfattning är 

svårt att avgöra. Uppräkning av hävdvunna finanseringskällor som gjordes i den 

äldre lagtexten skulle för det första inte vara uttömmande och för det andra skulle 

det ankomma på domstolarna att tolka begreppet i ljuset av 

samhällsutvecklingen. 172  I rättspraxis har betydelsen av verksamhetens 

omfattning, det ideella inslaget, hur verksamheten organiserats och hur den 

aktuella verksamheten påverkar konkurrensen i förhållande till andra 

kommersiella näringsidkare lyfts fram. I princip kan en ideell förening tjäna hur 

mycket pengar som helst på sin verksamhetet utan att det förtar verksamhetens 

karaktär som hävdvunnen.173 Det ideella inslaget är viktigt, men det finns inte ett 

absolut krav att verksamheten ska bedrivas helt med ideella krafter.174 Att 

verksamheten faktiskt bedrivs av den ideella föreningen verkar vara en 

förutsättning, men helt säker kan man inte vara här heller.175 Den finansierade 

verksamhet som föreningen bedriver får dock inte i vilken utsträckning som helst 

snedvrida konkurrensen.176 De rättsfall som behandlats i uppsatsen visar att HFD 

inte vara konsekvent i sin tolkning eller haft någon tydlig riktlinje för vad det är 

som avgör om en finanseringskälla är hävdvunnen eller inte.  

 

Vid en analys av hävdbegreppet anser jag att inte det finns något absolut hinder till 

att nya finansieringskällor som exempelvis försäljning av namnrättigheter till 

arenor, abonnemang till onlinespel, Tv-rättigheter etc. inte kan omfattas av det 

nuvarande hävdbegreppet. Precis som HFD bedömde i Secondhandmålet, d.v.s. att 

den aktuella secondhandförsäljningen hade likheter med den äldre lagtextens 

loppmarknader och basarer, torde man kunna göra en likartad tolkning gällande 

andra finansieringskällor som ex. försäljning av namnrättigheter till arenor.177 Det 

krävs förmodligen att föreningen själv bedriver verksamheten och att 

verksamheten inte snedvrider konkurrensen på ett otillbörligt sätt. Domstolarna 

har dock misslyckats med att visa vägen och klargöra hävdbegreppets omfattning. 

Skatteverket för genomgående en restriktiv tolkning, medan HFD växelvis har 

                                                        
172 RÅ 1999 ref. 50. 
173 RÅ 1992 ref. 68. 
174 Se bl.a. RÅ 1999 not. 206 och RÅ 1999 ref. 50. 
175 Jmf. RÅ 2000 ref. 53 och RÅ 2005 ref. 67 
176 Jmf. RÅ 1987 ref. 67, RÅ 1987 ref. 153 och HFD 2013 ref. 56. 
177 HFD 2013 ref. 56. 
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tolkat begreppet extensivt för att i nästa stund tolka det restriktivt. Det är därför 

svårt att på förhand förutse om en verksamhet som en förening själv bedriver 

verkligen kommer att anses som hävdvunnen, framförallt om verksamheten inte 

kan härledas till exemplifieringen i den äldre lagtexten. Som rättsläget ser ut just 

nu är det tyvärr endast dessa äldre finanseringskällor som med säkerhet är 

skattefria. 

 

Oavsett om lagstiftaren fortsättningsvis vill gynna ideella föreningar vid 

inkomstbeskattningen eller inte måste någonting ske. Hävd är ett ålderdomligt 

begrepp och dess fulla innebörd i beskattningshänseende har definierats genom 

förarbeten, lagtext eller rättspraxis. Rättsläget är inte förutsägbart och behovet av 

en lagändring är därför stort. Utifrån senare rättspraxis från HFD och uttalanden 

från regeringen är jag av den uppfattningen att man fortsättningsvis vill gynna 

ideella föreningar skatterättsligt. Man kan även skymta en tendens mot att vilja 

vidga det skattefria området. Eller i vart fall inte göra det mindre än vad det var 

efter reglernas tillkomst på 70-talet.178 För att inte hämma de ideella föreningarna 

vid deras val av finanseringskällor anser jag att hävdbegreppet bör slopas. På så 

sätt bereds en väg för att intäkter från nya finansieringskällor, exempelvis det nu 

förekommande fenomenet med försäljning av namnrättigheter till arenor, som 

förövrigt påvisar likheter med övrig reklam, kan bli skattebefriade.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
178 Se bl.a. RÅ1999 ref. 50, HFD 2013 ref. 56, Prop. 2015/16:1, s. 257. 
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