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Sammanfattning 

Gränsdragningen mellan hobbyverksamhet och näringsverksamhet har under se-
nare tid blivit särskilt uppmärksammad i frågor rörande hästhållning då det länge 
saknats en enhetlig bedömning vid inkomstbeskattningen av sådan verksamhet. 
Gränsdragningen är avgörande för hur överskott skall beskattas och för reglerna 
om underskottsavdrag. I syfte att underlätta för likformig bedömning publicerade 
Skatteverket våren 2009 en promemoria avseende hästrelaterad verksamhet. Fö-
revarande uppsats syftar därför till att undersöka gränsdragningsproblematiken 
med inriktning på hästsport och huruvida tilldelning av F-skattsedel innebär att 
näringsrekvisitet vinstsyfte anses vara uppfyllt.  

För att näringsverksamhet skall anses föreligga krävs att verksamheten bedrivs 
varaktigt och självständigt i vinstsyfte. För hobbyverksamhet finns ingen sådan 
klar definition utan istället sägs det vara en verksamhet som bedrivs varaktigt men 
som ej kan räknas till inkomstslaget näringsverksamhet. Tidigare gällde att inne-
hav av en häst alltid innebar hobbyverksamhet, medan innehav av tre hästar ga-
ranterade beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet. Dessa regler har nu 
övergivits och istället görs en helhetsbedömning av hur verksamheten skall klassi-
ficeras. Det mest centrala i bedömningen av en verksamhet med hästar synes vara 
vinstsyftet. Det förfaller vara så att då en verksamhet uppvisar underskott är den 
generellt sett att betrakta som hobbyverksamhet, medan en verksamhet som gene-
rerar vinst ofta anses uppfylla kraven för att näringsverksamhet skall anses före-
ligga. Därtill finns en regel som stadgar att innehav av jordbruksfastighet alltid 
skall beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet, varför kriterierna på varaktig-
het, självständighet och vinstsyfte ej behöver vara uppfyllda vid sådant innehav. 
Om hästar innehas på sådan fastighet görs dock avsteg från denna regel då hästar 
per automatik ej anses ha naturligt samband med jordbruksfastigheten. Istället 
görs en objektiv bedömning i det enskilda fallet för att avgöra om hästhållning är 
hänförlig till näringsverksamheten. 

Den som bedriver näringsverksamhet skall ansöka om F-skattsedel. Innehavet av 
F-skattsedeln är avgörande för vem som bär ansvaret för såväl skatteavdrag som 
inbetalning av socialavgifter. För att få en F-skattsedel tilldelad ställs krav på att 
verksamheten bedrivs självständigt och varaktigt i vinstsyfte. Tilldelningen av F-
skattsedeln är dock preliminär varför även vinstsyftet endast kan anses vara pre-
liminärt uppfyllt. Betydelsen av detta är att innehav av F-skattsedel inte per auto-
matik medför beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

En grundläggande förutsättning i svensk skattelagstiftning är att i princip all in-
komstgivande verksamhet skall beskattas om det inte uttryckligen stadgas genom 
lag att sådan inkomst är undantagen från beskattning. Inkomstgivande verksamhet 
beskattas antingen i inkomstslaget tjänst eller i inkomstslaget näringsverksamhet. 
Därtill skall inkomster som har sitt ursprung från materiell eller immateriell egen-
dom beskattas i inkomstslaget kapital, förutom då sådan inkomst härrör från när-
ingsverksamhet.1 

Kravet på att alla inkomster principiellt skall beskattas får dock inte medföra att 
avvikelser görs från allmänna avdragsregler. Detta har till följd att avdrag ej skall 
medges för sådant som i grunden utgör privata, personliga levnadskostnader. För 
hobbyverksamhet medför detta att beskattning skall ske i inkomstslaget tjänst om 
verksamheten visar överskott. Om resultatet däremot är negativt medges inga av-
drag mot andra inkomster under inkomstslaget tjänst.2 Enligt kontantprincipen, 
vilken tillämpas i inkomstslaget tjänst, skall någon rätt till avdrag ej medges för de 
fall då utgifter härstammar från år innan det år då en inkomst influtit.3 Detta pro-
blem har till viss del lösts genom att underskott får rullas fram i upp till maximalt 
fem år i hobbyverksamheten och dras av mot eventuellt överskott från samma 
verksamhet under kommande år.4  

Den legala definitionen av näringsverksamhet återfinns i 13 kap. 1 § IL. Där stad-
gas tre kriterier för att näringsverksamhet skall anses föreligga, de så kallade rö-
relsekriterierna. Dessa är förvärvsverksamhet, yrkesmässighet och självständig-
het. Därtill återfinns i 13 kap. 1 § 3 st. IL en regel i vilken stadgas att innehav av 
näringsfastighet alltid skall räknas som näringsverksamhet. Regeln innebär att de 
tre rörelsekriterierna inte behöver vara uppfyllda vid innehav av exempelvis jord-
bruksfastighet. Därav följer att verksamheten alltid beskattas i inkomstslaget när-
ingsverksamhet.5 

Gränsdragningen mellan näringsverksamhet och hobbyverksamhet, vilken beskat-
tas i inkomstslaget tjänst, har blivit särskilt uppmärksammad i frågor rörande 
hästverksamhet då det under en längre tid har saknats en enhetlig bedömning vid 
inkomstbeskattning av sådan verksamhet. Under hösten och vintern 2008 publice-
rades ett flertal artiklar i tidningen Ridsport om de svårigheter och motstånd som 
hästföretagare har stött på från Skatteverket. Rubriker återfanns med följande ly-
delser Skatteverket ställer hårdare krav på hästföretagen6, Tuff match om du vill få 
                                                        
1 Skatteverket, Handledning för beskattning av inkomst vid 2009 års taxering, del 1, s. 99. 

2 Prop. 1989/90:110, s. 311. 

3 10 kap. 8 § Inkomstskattelagen (1999:1229) (IL). 

4 Prop. 1989/90:110, s. 312. 

5 RÅ 2002 ref. 59. 

6 Sjöstedt Tessie, Skatteverket ställer hårdare krav på hästföretagen, Ridsport 20/2008, s. 10. 
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rätt mot Skatteverket7 och Hästföretag missgynnas av Skatteverket8. Genom dessa 
artiklar fördes en diskussion om att enhetliga regler måste tas fram för bedöm-
ningen av huruvida hästrelaterad verksamhet är att anse som näringsverksamhet. 

Skattefrågor kring hästnäringen uppfattas ofta som relativt komplicerade och detta 
underlättas inte av att tillämpningen och tolkningen av skattelagstiftningen har va-
rierat mellan olika skattekontor i landet.9 Sedan en tid tillbaka finns en referens-
grupp med representanter från hästnäringen, exempelvis från Lantbrukarnas Riks-
förbund (LRF) och Svenska Ridsportsförbundet, som tillsammans med Skattever-
ket diskuterar dessa frågor.10 Därtill publicerade Skatteverket våren 2009 sin 
promemoria ”Hästverksamhet – gränsdragningen mellan hobby- och näringsverk-
samhet” med syftet att underlätta för en enhetlig bedömning av hur hästverksam-
het skall beskattas.11 I allmänhet torde det dock inte vara särskilt svårt att avgöra 
om en verksamhet i skattehänseende skall hänföras till hobby eller inkomstslaget 
näringsverksamhet. Problemet uppstår först när fråga är om verksamheter där in-
slaget av ”fritidsnöje” är betydande, exempelvis i fråga om hästsport. Det finns ett 
incitament i sådana fall att förlägga personliga inte avdragsgilla levnadskostnader i 
någon form av verksamhet som påstås utgöra näringsverksamhet.12  

Pelin och Augustsson anser att Skatteverket genom sin promemoria har skärpt sy-
nen på hur lagen skall tolkas, utan att det skett någon lagändring på området. De 
menar att Skatteverket, utan motiveringar och argument, har infört nya tolkningar 
gällande beskattning av hästverksamhet, tolkningar som det ej finns stöd av i lag-
texten.13 Skatteverkets rättsavdelning menar att det sker åtskilliga ändringar i 
Skatteverkets handledningar varje år. Detta görs när ny lagstiftning blir gällande 
eller när nya rättsfall på området avgjorts. Förutom detta, kan Skatteverket även 
göra ett helt nytt ställningstagande i en specifik fråga om det anser att ett sådant 
behov finns, oavsett om någon ändring gjorts i lagtext eller praxis.14 Behovet av en 
likformig bedömning är stort då den svenska hästnäringen idag omfattar cirka 
300 000 hästar, 10 000 helårstjänster och omsätter dryga 20 miljarder kr.15 Med 
anledning av den olikartade bedömningen av hästverksamhet som förekommit och 
                                                        
7 Sjöstedt Tessie, Tuff match om du vill få rätt mot Skatteverket, Ridsport 23/2008 s. 14. 

8 Sjöstedt Tessie, Hästföretag missgynnas av Skatteverket, Ridsport 24/2008, s. 60. 

9 Karlsson Lena, Hästen och skatten, 2009. 

10 Hästnäringens Nationella Stiftelse, Uppföljning av det hästpolitiska arbetet under 2008, s. 3. 

11 Skatteverkets skrivelser, Hästverksamhet – gränsdragningen mellan hobby- och näringsverksam-
het, 2009-04-08, Dnr/målnr/löpnr: 131 342327-09/111. 

12 Gäverth Leif, Avdrag för underskott i nystartad och i konstnärlig näringsverksamhet, Skattenytt nr   
1-2 2003, s. 27. 

13 Pelin Lars, Augustsson Martin, Beskattning av hästgårdar och hästverksamhet, Svensk Skattetid-
ning, 4/2009 s. 380-381 och Sjöstedt Tessie, Inget stöd i lagen för skärpt bedömning, Ridsport 
15/2009, s. 8. 

14 Sjöstedt Tessie, Fler röster höjs i skattedebatten, Ridsport 16/2009, s. 14. 

15 Skatteverkets skrivelser, Hästverksamhet – gränsdragningen mellan hobby- och näringsverksam-
het, 2009-04-08, Dnr/målnr/löpnr: 131 342327-09/111. 



 

 
3 

publiceringen av Skatteverkets nya promemoria gällande hästverksamhet syftar 
denna uppsats till att undersöka gränsdragningsproblematiken och på så vis för-
söka bringa klarhet i vilka faktorer som är avgörande för att bli beskattad i in-
komstslaget näringsverksamhet. 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka gränsdragningen mellan näringsverksam-
het och hobbyverksamhet med inriktning på hästsport. Därtill skall en undersök-
ning göras gällande huruvida utfärdande och innehav av F-skattsedel medför att 
näringsrekvisitet vinstsyfte anses vara uppfyllt. 

1.3 Metod och material 

Innebörden av traditionell eller rättsdogmatisk metod har flitigt diskuterats i dokt-
rin. Kellgren och Holm menar att den nutida förståelsen av begreppet rättsdogma-
tik synes vara splittrad och att metoden ofta förknippas med ett internt perspektiv 
på rätten där utgångspunkten många gånger tas i rättstillämparens situation.16 
Hellner anser att det, inom ramen för rättsdogmatik, inte finns någon möjlighet att 
tillämpa vare sig rättspolitik eller rättssociologi då dessa ligger utanför tillämpan-
det av metoden. Därtill anser han att begreppet gällande rätt är mycket oklart.17 
Mot den här bakgrunden kan det vara intressant att veta min åsikt om den metod 
som används i framställningen. 

Under arbetets gång används traditionell juridisk metod för utredandet av gällan-
de rätt då uppsatsen är av rättsvetenskaplig natur. Metoden syftar till att fastställa 
och analysera gällande rätt utifrån de befintliga rättskällorna lag, förarbeten, prax-
is och doktrin.18 Även andra källor såsom Skatteverkets material, vilket är av bety-
delse för den juridiska argumentationen, omfattas av den traditionella juridiska 
metoden då dessa rättskällor är betydelsefulla för forskningen.19 Min uppfattning 
av den traditionella juridiska metoden är att den innebär att någon genom tolkning 
och systematisering försöker att, med utgångspunkt i rättskällorna, fastställa gäl-
lande rätt.  

Genom lagtext fastslås ingen klar gräns över var gränsen mellan näringsverksam-
het och hobbyverksamhet skall dras. Istället får förarbeten analyseras för att ge en 
grundläggande förståelse över hur gränsdragningen skall göras. Ytterligare ledning 
för gränsdragningen återfinns i praxis. Det är givetvis önskvärt att använda sig av 
så ny praxis som möjligt men genom förarbeten till IL framgår att äldre rättspraxis 
alltjämt är av betydelse.20 När praxis från tiden före skattereformen 1991 studeras 

                                                        
16 Kellgren Jan, Holm Anders, Att skriva uppsats i rättsvetenskap – råd och reflektioner, 2007, s. 47. 

17 Hellner Jan, Metodproblem i rättsvetenskapen. Studier i förmögenhetsrätt, 2001, s. 23. 

18 Lehrberg Bert, Praktisk juridisk metod, 2004, s. 38. 

19 Peczenik Aleksander, Vad är rätt?- om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 
1995, s. 312. 

20 Prop. 1989/90:110, s. 313. 
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måste det emellertid observeras att hobbyverksamhet då var undantagen från 
skatteplikt.21  

Gällande den del av uppsatsen som behandlar kriterierna för att näringsverksam-
het skall anses föreligga, de så kallade rörelsekriterierna, återfinns stor ledning i 
förarbeten för tolkning av begreppen och dess syften. Där ledning från förarbeten 
saknas, används främst praxis för fastställande av gällande rätt. 

Doktrin används som ledning för den juridiska argumentationen och fastställandet 
av gällande rätt. Doktrin är, som ovan nämnts, en rättskälla men kan även använ-
das som informationskälla.22 Således ger användandet av doktrin initialt ett brett 
perspektiv av det valda ämnesområdet. Vid användandet av icke vetenskapliga ar-
tiklar iakttas viss försiktighet då det finns risk för att dessa saknar objektivitet. 
Fördelaktigt med ett sådant användande är dock att perspektivet breddas då avvi-
kande åsikter ges utrymme, vilket mynnar ut i en bredare diskussion. 

Användandet av den juridiska metoden resulterar i en deskriptiv del av hur de ge-
nerella reglerna kring gränsdragningen mellan näringsverksamhet och hobbyverk-
samhet ser ut idag och hur dessa regler tolkas. Denna del åtföljs av ytterligare en 
deskriptiv del där frågor gällande hästverksamhet särskilt uppmärksammas. Där-
efter följer analysen, vilken bygger på den utredning som har gjorts utifrån använ-
dandet av den juridiska metoden. Regler på rättsområdet analyseras utifrån da-
gens gällande rätt. Analysen resulterar i en prognos för hur rättsläget utvecklats 
och för hur det ser ut idag samt hur bedömningen har förändrats över tiden. Därtill 
ämnas en rekommendation ges av hur reglerna eventuellt borde förändras. Med 
detta menas att gällande regler i viss mån kan komma att kritiseras. Slutligen åter-
finns en slutsats som ämnar besvara på syftet utifrån vad som framkommit genom 
användandet av den juridiska metoden.  

Mycket ledning återfinns i Skatteverkets material. Vid beaktande av detta intas 
emellertid en fri och relativt kritisk hållning. Utmärkande för materialet är dock att 
det inte är bindande. Istället ger dessa styrsignaler uttryck för den administrativa 
praxis som råder inom Skatteverket. Då styrsignalerna generellt sett följs av hand-
läggarna på Skatteverket beskriver styrsignalerna hur de anställda på Skatteverket 
faktiskt tillämpar skattelagstiftningen.23 Materialet från Skatteverket är närmast 
att jämställa med doktrin. Påhlsson menar dock att materialet bör behandlas för 
sig, i synnerhet eftersom det inom skatteförvaltningen har en särställning som käl-
la till kunskap om gällande rätt. Detta betyder att materialet i praktiken tillämpas 
utan att dess lämplighet prövas i det enskilda fallet. Därtill tillmäter domstolen 
Skatteverkets material viss betydelse.24  

                                                        
21 Prop. 1989/90:110, s. 2. 

22 Peczenik Aleksander, Vad är rätt?- om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 
1995, s. 144. 

23 Påhlsson Robert, Konstitutionell skatterätt, 2009, s. 83. 

24 Påhlsson Robert, Konstitutionell skatterätt, 2009, s. 85. 
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Skatteverkets uttalanden anses vara en särskild skatterättslig rättskälla som vanli-
gen benämns administrativ praxis. Fast tillämpad sådan praxis är ett instrument 
för enhetlighet och likformighet i rättstillämpningen.25 Det är betydelsen av lik-
formighet som är det övergripande skälet till att administrativ praxis bör åtföljas 
och tillmätas ett rättskällevärde. Dokumenterad administrativ praxis har också ett 
relativt högt rättskällevärde för domstolarna. Regeringsrätten har bland sina litte-
raturhänvisningar ett flertal gånger hänvisat till Skatteverkets uttalanden. Detta 
har bekräftats bland annat genom RÅ 2008 ref. 5 där Regeringsrätten helt åtföljde 
Skatteverkets schabloner gällande gränsdragningen mellan så kallade äkta och 
oäkta bostadsföretag.26 Det är dock viktigt att notera att Skatteverket, vilket är en 
myndighet, ej är ett lagstiftande organ i Sverige och ej heller har tolkningsföreträ-
de av lagtext. Ingen myndighet får bestämma hur domstol skall döma i det enskilda 
fallet eller hur domstol i övrigt skall tillämpa rättsregler.27 Att stor vikt läggs vid 
Skatteverkets material beror dock på att det uppställs tre konstitutionellt förank-
rade krav för det fall materialet föreslår en viss rättstillämpning. Materialet måste i 
sådana fall ha stöd i lag (legalitetsprincipen)28, upprätthålla den skattskyldiges lik-
het inför lagen (likhetsprincipen)29 samt vara förenlig med EG-rätten.30  

Den praxis som används i förevarande uppsats gällande gränsdragningen mellan 
hobby och näringsverksamhet har valts ut för att spegla typiska rättsfall rörande 
gränsdragningsproblematiken. Dessa ämnar inte på något vis att vara uttömmande 
på området utan belyser istället problemet på ett tydligt sätt och speglar i många 
fall både domstolens och Skatteverkets tolkning och tillämpning av relevanta lag-
rum. I det fall relevanta avgöranden för gränsdragningsproblematiken finns från 
högsta instans, det vill säga Regeringsrätten, tillämpas dessa i den juridiska argu-
mentationen. Dock berör de flesta fall från Regeringsrätten travverksamhet, varför 
ingen uttömmande återgivning av dessa ges i denna framställning. De mål från Re-
geringsrätten angående hästhållning då den ansågs utgöra binäring till jordbruk, 
lämnas till stor del utanför denna uppsats då dessa ej berör gränsdragningen mel-
lan inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet. Samtliga mål från kammarrätten 
som används i denna framställning är avgöranden från 2000-talet och har valts ut 
då dessa på ett tydlig vis belyser bedömningen av huruvida vinstsyfte föreligger el-
ler ej.  

Det faktum att en väsentlig andel praxis härstammar från kammarrätten beror till 
stor del på att det krävs prövningstillstånd för att få överklaga, ett av kammarrät-
ten fattat beslut, till Regeringsrätten.31 Att få prövningstillstånd i Regeringsrätten 
är svårt och bevisfrågor prövas sällan. Detta medför i praktiken att kammarrätten 

                                                        
25 Påhlsson Robert, Konstitutionell skatterätt, 2009, s. 89. 

26 Påhlsson Robert, Konstitutionell skatterätt, 2009, s. 90. 

27 11 kap. 2 § Regeringsformen (1974:152) (RF). 

28 1 kap. 1 § 3 st. RF. 

29 1 kap. 9 § RF. 

30 Påhlsson Robert, Konstitutionell skatterätt, 2009, s. 91. 

31 35 § 1 st. Förvaltningsprocesslag (1971:291) (FPL) 



 

 
6 

blir högsta instans för bevisfrågor. Prövningstillstånd ges främst då det är av vikt 
för rättstillämpningen att en specifik fråga prövas i högsta instans.32 

1.4 Avgränsningar 

I uppsatsen behandlas framförallt svensk lagstiftning. Viss ledning måste dock in-
hämtas från EG-rätten och då enbart genom mervärdesskattedirektiv 
2006/112/EG33. Direktivet används endast för att det genom förarbeten34 förts en 
diskussion gällande huruvida det vore lämpligt att låta direktivets regler vara di-
rekt styrande för regelverket i inkomstskattelagen. Även om diskussionen kring 
mervärdesskattskyldighet synes vara intressant, lämnas denna helt utanför upp-
satsen. Detta görs för att en sådan diskussion inte uppfyller syftet med detta arbe-
te. 

Uppsatsen avgränsas till att endast beröra hästsportverksamhet såsom försäljning, 
avel, inackordering, tävlingsverksamhet samt in- och tillridningstjänster. Trav- och 
galoppverksamhet behandlas ej då dessa former av hästverksamhet i större ut-
sträckning anses ha vinstsyfte på grund av större möjlighet till överskott, bland 
annat på grund av stora prispengar. Därtill finns en relativt omfattande praxis på 
området, vilket gör att rättsläget gällande trav- och galoppverksamhet är mindre 
oklart. Då utbudet av rättspraxis för hästsportverksamhet är förhållandevis magert 
görs dock viss analogisk tolkning till målen gällande trav- och galoppverksamheten 
i analysavsnittet i förevarande framställning. 

1.5 Terminologi 

I förevarande uppsats används termer som hästverksamhet, hästföretag, hästhåll-
ning och hästsport. Begreppen hästverksamhet och hästföretag har i denna fram-
ställning samma betydelse och innebär en verksamhet där arbete med hästar är 
den huvudsakliga sysslan vilken syftar till att ge ett ekonomiskt utbyte. Då begrep-
pet hästhållning används syftar ordet till innehav av hästar, oberoende av om detta 
innehav bedöms som hobby- eller näringsverksamhet. Termen hästsport nyttjas 
som ett samlingsuttryck för de olika former av inriktningar som finns inom ramen 
för hästverksamhet och hästhållning.  

1.6 Särskilt om hästar och hästhållning 

Historiskt sett har hästen varit en viktig produktionsfaktor, framförallt som drag-
kraft i jord- och skogsbruket samt inom försvarsmakten. Numera har hästen emel-
lertid en helt annan roll då hästhållning i första hand handlar om nyttjande för fri-
tidsändamål. Blott en mindre andel av hästarna genererar inkomster. Då detta sker 
rör det sig främst om hästar som tävlar och inbringar pengar i form av tävlings-
vinster samt i samband med avelsarbete och utbildning av den unga hästen.35  

                                                        
32 36 § 1 st. FPL. 

33 Rådets direktiv 2006/112/EG. 

34 Prop. 2008/09:62. 

35 Jordbruksverket, Kartläggning och analys av hästverksamheten i Sverige, Rapport 2005:5, s. 15. 



 

 
7 

Den senast gjorda undersökningen av Statistiska centralbyrån (SCB) gällande antal 
hästar fördelade mellan hobbyverksamhet och näringsverksamhet härstammar 
från hösten 2004. Det bör dock vid beaktande av nedanstående tabell nämnas att 
dagens antal hästar uppskattas till 300 000 st.36 

Tabell 1 Sammanställning av antal hästar i Sverige med indelning i näringsverk-
samhet respektive hobbyverksamhet/fritidssysselsättning.37 

Antal hästar, 
företag 

Antal hästar, 
hobby/fritid 

Summa 

33 800 231 200 265 000 

Av tabellen framgår att antalet hästar som ägdes av företag uppgick till ca 34 000 
år 2004, vilket motsvarade 13 % av det totala antalet hästar. Resterande hästar, ca 
231 000, användes som hobby- och fritidshästar.38  

Under 2004 undersökte SCB även hur stort antalet hästar var per hästhållare. Av 
undersökningen framkom att medeltalet var 4,7 hästar per hästhållare. Nedan vi-
sas statistik över hur fördelningen av storleksgrupper av hästar såg ut 2004. 

Tabell 2 Fördelning av antalet hästar per hästhållare.39 

Storleks-
grupp 

Antal 
hästar 

Antal 
hästhålla-

re 

Genomsnitt-
ligt hästan-

tal 

1 häst 13 915 13 915 1 

2-4 hästar 76 900 28 753 2,7 

5-7 hästar 37 717 6 567 5,7 

8-14 hästar 35 102 3 498 10,0 

15-24 hästar 27 713 1 494 18,5 

25-49 hästar 38 640 1 152 33.5 

50< hästar 31 840 412 77,3 

Totalt 261 827 55 791 4,7 

                                                        
36 Skatteverkets skrivelser, Hästverksamhet – gränsdragningen mellan hobby- och näringsverksam-

het, 2009-04-08, Dnr/målnr/löpnr: 131 342327-09/111. 

37 Tabellen är hämtad från Jordbruksverket, Kartläggning och analys av hästverksamheten i Sverige, 
Rapport 2005:5, s. 42. 

38 Jordbruksverket, Kartläggning och analys av hästverksamheten i Sverige, Rapport 2005:5, s. 42. 

39 Tabellen är hämtad från Jordbruksverket, Kartläggning och analys av hästverksamheten i Sverige, 
Rapport 2005:5, s. 52. 
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Samtidigt som antalet hästar i landet ökar, blir det affärsmässiga tänkandet och be-
tydelsen av att generera vinst allt större. För många hästhållare som vill få sin 
verksamhet beskattad i inkomstslaget näringsverksamhet ligger oftast den största 
svårigheten i att få kravet på vinstsyfte i 13 kap. 1 § 1 st. IL uppfyllt. Därtill anses 
skattereglerna generellt sett komplicerade för hästhållaren då dennes intresse för 
hästar vanligen är betydligt större än kunskapen om skatterättsliga regler. Skatte-
verket har under våren 2009 gett ut interna regler för hur hästverksamhet skall 
beskattas.40 Före denna publikation fanns inga enhetliga regler, och olikheterna i 
bedömningen mellan de olika skattekontoren var påfallande, vilket ej underlättade 
för näringsidkaren och dennes förståelse för skattereglerna.41 

Hästverksamhet uppfattas fortfarande som lyxbetonat och ses som ett fritidsin-
tresse och hobby. Detta märks inte minst hos Skatteverket där myndigheten i flera 
fall bedömt hästföretagande annorlunda jämfört med annan näringsverksamhet. 
Att denna attityd fortlever, både bland allmänheten och bland myndigheter, beror 
på att hästföretagandet främst under den senaste tioårsperioden ökat explosions-
artat och att denna verksamhet ännu inte fått stämpeln av att utgöra förvärvsverk-
samhet. Därtill är hästhållning en dyr verksamhet som kräver ett visst kapital.42 At-
tityder är svåra att förändra då de ofta är relativt djupt förankrade och tenderar att 
förbli de samma även om personen i fråga utsätts för påtryckningar och övertal-
ning. 43 

1.7 Disposition  

Varje kapitel i uppsatsen börjar med en kort inledning för vad som behandlas i re-
spektive kapitel. Således ges läsaren en översikt över innehållet i varje kapitel och 
en möjlighet att återknyta till uppsatsens syfte.  

I kapitel 2 ges en redogörelse av deskriptiv natur avseende kriterierna för närings-
verksamhet, både ur ett historiskt perspektiv och utifrån gällande rätt. Därtill be-
handlas även innehavet av jordbruksfastighet och dess relation till innehav av när-
ingsverksamhet. 

Kapitel 3 behandlar hobbyverksamhet och ger läsaren en övergripande bild för vad 
som skiljer näringsverksamhetsbegreppet från hobbyverksamhet. Reglerna för 
underskott, avdragsrätt och avyttring i hobbyverksamheten samt övergången mel-
lan dessa två verksamhetsformer uppmärksammas också. 

I kapitel 4 diskuteras innebörden av gränsdragningen mellan hobbyverksamhet 
och näringsverksamhet för att ge läsaren en övergripande förståelse för de gene-
rella skillnader som föreligger för den enskilde vid beskattning av de olika verk-

                                                        
40 Skatteverkets skrivelser, Hästverksamhet – gränsdragningen mellan hobby- och näringsverksam-

het, 2009-04-08, Dnr/målnr/löpnr: 131 342327-09/111. 

41 LRF Konsult, Seminarium om spelregler för hästföretagare, 2009. 

42 Hushållningssällskapet och Jordbruksverket, Information till hästföretagare – analys av behov och 
metoder, 2007. 

43 Baron Robert A, Donn Byrne, Social Psychology, 2000, s. 121. 
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samhetsarterna. Därtill beskrivs uttagsbeskattning och dess konsekvenser samt 
förhandsbeskedsinstitutet övergripande. 

I kapitel 5 resoneras kring F-skattsedelns betydelse och rättsverkningar. Därtill 
undersöks F-skattens koppling till vinstsyftet och vem som bär ansvaret för upp-
börd, det vill säga inbetalning av skatt till staten. 

Kapitel 6 inleds med att diskutera hästverksamhet i aktiebolag. Därtill förs ett re-
sonemang gällande rörelsefrämmande egendom. Kapitlet avslutas med en redogö-
relse för reglerna kopplade till hästhållning på jordbruksfastighet och betydelsen 
av EU-stöd. 

I kapitel 7 följer en analys av gränsdragningen mellan inkomstslagen tjänst och 
näringsverksamhet och hur bedömningen har förändrats över tiden. Därtill ges en 
rekommendation om hur reglerna borde vara utformade och vilka effekter som 
skulle uppstå därav. Avslutningsvis i kapitel 8 återfinns en slutsats, vilken avser att 
besvara uppsatsens syfte.  
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2 Regler gällande beskattning i inkomstslaget när-
ingsverksamhet 

2.1 Inledning  

I följande kapitel behandlas grunderna för att näringsverksamhet skall anses före-
ligga. Dessa är av största vikt för gränsdragningen då det är först när samtliga tre 
näringsrekvisit är uppfyllda som beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet 
aktualiseras. Därefter redogörs för innehav av näringsfastighet och reglerna kopp-
lade till ett sådant innehav. 

2.2 Reglerna före skattereformen 

Före skattereformen 1991 fanns sex olika inkomstslag för beskattning: tjänst, kapi-
tal, tillfällig förvärvsverksamhet, inkomst av jordbruksfastighet, fastighet samt rö-
relse.44 Denna uppdelning resulterade i att verksamhet som bedrevs utan egentligt 
vinstsyfte, även då den bedrevs både självständigt och under varaktiga former, 
undgick beskattning då den föll utanför samtliga av de befintliga inkomstslagen.45  

Vid inkomstskattereformen utvidgades inkomstslaget tjänst för att även fånga upp 
de så kallade hobbyinkomsterna. Utvidgningen av tjänstebegreppet motiverades 
av att det framstod som en brist att överskott från hobbyverksamhet undgick be-
skattning samtidigt som en intäkt från en tillfällig verksamhet, exempelvis 
fotoverksamhet som resulterat i publicering i tidsskrift vid något enstaka tillfälle, 
var skattepliktig i inkomstslaget tjänst.46 Syftet med det reformerade skattesyste-
met är att inkomstslaget tjänst skall fungera som en uppsamlingsplats för både till-
fälliga och varaktiga inkomster, vilka varken kan klassificeras som inkomst av ka-
pital eller hänföras till näringsverksamhet.47 

Före reformen delades näringsverksamhet som bedrevs av enskilda näringsidkare 
in i olika förvärvskällor. Vid indelningen var det avgörande huruvida den skatt-
skyldige arbetat i inte oväsentlig omfattning i verksamheten, det vill säga om verk-
samheten bedrivits aktivt eller passivt. Samtliga aktiva verksamheter bildade en 
gemensam förvärvskälla. För passiva verksamheter gällde istället att de kunde 
vara skilda förvärvskällor.48 Synsättet att all aktiv verksamhet bildade en gemen-
sam förvärvskälla möjliggjorde för kvittning mellan olika verksamheter. Det fast-
slogs dock att kvittning mellan aktiv och passiv verksamhet inte skulle vara möjlig 
eftersom det skulle medge ett allför stort utrymme för skatteplanering. Vidare in-
nebar inte omständigheten att all slags aktiv näringsverksamhet bildade en 

                                                        
44 Rabe Gunnar, Melbe Ingrid, Det svenska skattesystemet, 2008, s. 40. 

45 Skatteverket, Handledning för beskattning av inkomst vid 2009 års taxering, del 1, s. 408. 

46 Prop. 1989/90:110, s. 307. 

47 Prop. 1989/90:110, s. 308. 

48 Prop. 1989/90:110, s. 586. 
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gemensam förvärvskälla att gränsen mellan näringsverksamhet och hobby hade 
förskjutits, då en verksamhet av hobbykaraktär inte ingick i någon förvärvskälla.49 

Betydelsen av förvärvskällebegreppet minskade dock successivt och i IL har be-
greppet helt tagits bort.50 I stället gäller enligt 14 kap. 12 § IL att all näringsverk-
samhet som bedrivs av en enskild näringsidkare skall räknas som en enda närings-
verksamhet. 

2.3 Gällande rätt 

2.3.1 Definition av begreppet näringsverksamhet 

Enligt 13 kap. 1 § 1 st. IL avses med begreppet näringsverksamhet en förvärvs-
verksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. En sådan verksamhet 
kännetecknas av självständighet, varaktighet och ett bakomliggande vinstsyfte. 
Vanligen omnämns dessa tre rekvisit som rörelsekriterierna. I regel gäller att verk-
samheten också måste ha en viss omfattning. Avgränsningen att verksamheten 
måste bedrivas både självständigt och varaktigt får sin mest väsentliga betydelse 
ifråga om fysiska personer, eftersom juridiska personer endast kan ha inkomst av 
näringsverksamhet.51  

2.3.2 Rörelsekriterierna 

2.3.2.1 Självständighet 

Kravet på självständighet är en avgränsning mot inkomstslaget tjänst och innebär 
att verksamheten inte får bedrivas i form av en anställning. När graden av själv-
ständighet skall avgöras görs en helhetsbedömning av samtliga omständigheter. 
Antalet uppdragsgivare som den skattskyldige har är av betydelse, liksom om den 
skattskyldige har rätt att anlita egna medhjälpare, om han skall hålla med egna 
verktyg eller arbetsredskap och lokal samt slutligen om han står någon affärsmäs-
sig risk.52  

När en bedömning skall göras gällande huruvida en verksamhet bedrivs självstän-
digt, skall avtalet mellan uppdragstagare och uppdragsgivare särskilt beaktas. Där-
till läggs vikt kring i vilken omfattning uppdragstagaren är beroende av uppdrags-
givaren och till relationen mellan parterna och då främst på vilket sätt arbetet be-
drivs.53  

Lagstiftningen gällande kriteriet självständighet ändrades med verkan från in-
gången av år 2009. Ändringen infördes för att underlätta för personer att få F- 

                                                        
49 Prop. 1989/90:110, s. 588. 

50 Lodin m.fl. Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, 2009, s. 41. 

51 1 kap. 3 § 2 st. IL. 

52 Rabe Gunnar, Hellenius Richard, Det svenska skattesystemet, 2009, s. 103. 

53 13 kap. 1 § 2 st. IL. 
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skattsedel54 och för att förenkla för den som vill starta en näringsverksamhet.55 I 
författningskommentaren till 13 kap. 1 § 2 st. IL uttalas att en viktig omständighet 
är att det finns ett avtal mellan uppdragsgivare och uppdragstagare. Parternas av-
sikt att ingå ett uppdragsavtal och de villkor som styr uppdraget är av stor bety-
delse vid bedömningen av självständigheten. Exempel på sådana villkor är fördel-
ningen av ansvar och risk, liksom rätten till att tacka nej till fler uppdrag från upp-
dragsgivaren eller rätten till att anta andra uppdrag parallellt. I fall då uppdragsta-
garen i stor grad är beroende av uppdragsgivaren eller inordnad i uppdragsgiva-
rens verksamhet kan det vara svårt att påvisa partsviljan och därmed låta denna få 
genomslag. Tyngdpunkten vid prövningen gällande huruvida uppdragstagaren är 
inordnad i uppdragsgivarens verksamhet läggs vid i vems lokaler uppdraget utförs 
och med vems verktyg, hur ansvarsfördelningen mellan parterna ser ut och om 
verksamheten avser genomförande av ålagda arbetsuppgifter efter hand samt var-
aktigheten av uppdraget. Vid bedömningen av om uppdragstagaren är självständig 
görs en jämförelse mellan dennes villkor och villkoren för uppdragsgivarens ordi-
narie anställda.56 En omständighet som talar för att en uppdragstagare är själv-
ständig är att denne har registrerat firma och på annat sätt försökt uppfylla de krav 
som ställs på näringsidkare i avgifts- och skattehänseende.57 Genom praxis kan ut-
läsas att för de fall där ett anställningsförhållande har ansetts föreligga, har verk-
samheten bedrivits mot endast en eller ett fåtal uppdragsgivare och dessa uppdrag 
har då pågått en längre tid och således framstått som en anställning istället för ett 
uppdrag.58 

Sammanfattningsvis kan sägas att den nya utformningen av 13 kap. 1 § 2 st. IL lyf-
ter fram tre inbördes likvärdiga kriterier som särskilt beaktas vid bedömningen av 
om en verksamhet bedrivs självständigt. Dessa kriterier är vad som avtalats mellan 
parterna, uppdragstagarens beroende av uppdragsgivaren samt i vilken utsträck-
ning som uppdragstagaren är inordnad i uppdragsgivarens verksamhet.59 

Något uttalande om vem som har bevisbördan, för att rekvisitet självständighet är 
uppfyllt, återfinns ej i förarbeten. Det torde dock vara så att det ankommer på den 
skattskyldige att bevisa att denne bedriver en självständig verksamhet då det av-
görande för bedömningen är förhållandet mellan uppdragsgivare och uppdragsta-
gare och avtalet som dessa ingått med varandra. 

2.3.2.2 Varaktighet 

Rekvisitet varaktighet är en avgränsning mot inkomstslaget kapital. Gränsdrag-
ningen mellan kapitalinkomster och förvärvsinkomster är av betydelse då dessa 

                                                        
54 Se kapitel 5 för beskrivning av F-skattsedelns betydelse. 

55 Prop. 2008/09:62, s. 2. 

56 Prop. 2008/09:62, s. 33. 

57 Prop. 2008/09:62, s. 9. 

58 RÅ 2001 ref. 25. 

59 Skatteverkets ställningstaganden, Utfärdande av F-skattsedel efter ändrat näringsbegrepp, 2008-  
12-11, Dnr/målnr/löpnr: 131 751308-08/111, s. 4. 
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inkomster är belagda med olika skattesatser.60 Med kravet på varaktighet följer att 
verksamheten skall bedrivas regelbundet och inte endast tillfälligt samt att den 
skall bedrivas med en viss omfattning. Med omfattning avses storleken på intäk-
terna, det vill säga bruttoomsättningen61. Detta leder till att en mycket omfattande 
verksamhet kan anses uppfylla rekvisitet för varaktighet även då verksamheten 
endast bedrivs under en kort period. Om verksamheten bedrivs under en längre 
period, är kravet på omfattning lägre.62 

Verksamheten skall normalt vända sig till allmänheten och därmed inte enbart be-
drivas för egen räkning. Genom praxis har fastställts att en verksamhet även om 
den varit av betydande omfattning, ej alltid kan anses vara av varaktig karaktär. 
Detta på grund av att verksamheten, i detta fall aktieförsäljning, hade bedrivits en-
dast för egen räkning då den vare sig innefattat aktieköp eller aktieförsäljning till 
eller från allmänheten eller varit inriktad på att tillhandagå särskilda investerare. 
Inkomsten från bolagets verksamhet beskattades därför i inkomstslaget kapital.63 I 
ett annat mål har Regeringsrätten fastslagit att en omfattande spelverksamhet inte 
kan anses utgöra näringsverksamhet då den endast bedrivits för spelarens egen 
räkning.64 

Det framgår ej genom de befintliga rättskällorna vem som bär bevisbördan för att 
rekvisitet varaktighet skall anses vara uppfyllt. Det bör dock sannolikt vara den 
skattskyldige som skall bevisa att dennes verksamhet bedrivs varaktigt. Då kravet 
är att verksamheten skall bedrivas på regelbunden basis med en viss omfattning 
torde det vara relativt enkelt för den skattskyldiga att påvisa varaktighet genom 
exempelvis bokföring. 

2.3.2.3 Vinstsyfte 

Vinstsyfte är först och främst en avgränsning av inkomstslaget näringsverksamhet 
mot hobbyverksamhet, där överskottet beskattas i inkomstslaget tjänst.65 Vinstsyf-
te innebär att en verksamhet bedrivs i syfte att ge ekonomiskt utbyte.66 Det avgö-
rande är därför inte om verksamheten ger ett överskott varje år utan om det verk-
liga syftet med verksamheten är att den skall gå med vinst. Omständigheten att nå-
gon fortsätter att driva en förlustbringande verksamhet år efter år kan dock vara 
en presumtion för att det saknas vinstsyfte i verksamheten.67  

                                                        
60 65 kap. 3 § IL, 65 kap. 5 § IL och 65 kap. 7 § IL. 

61 Med bruttoomsättning avses verksamhetens samlade intäkter, såväl interna som externa, inklu-
sive finansiella intäkter. 

62 Lodin m.fl. Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, 2009, s. 270. 

63 RÅ 81 1:4. 

64 RÅ 1986 ref. 87. 

65 Skatteverket, Handledning för beskattning av inkomst vid 2009 års taxering, del 2, s. 53. 

66 Lodin m.fl. Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, 2009, s. 267. 

67 RÅ 1968 not. 509. 
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Eftersom det kan vara svårt att avgöra näringsidkarens syfte med verksamheten 
skall en objektiv bedömning göras.68 Vid en sådan prövning beaktas om verksam-
heten är sådan att ett vinstsyfte normalt föreligger och om verksamheten är ämnad 
att tillhandahållas allmänheten i den meningen att verksamheten har kunder. Om 
verksamheten emellertid är av sådan art att den huvudsakligen bedrivs för att till-
fredsställa personliga intressen ställs krav på att vinstsyftet skall vara mer uppen-
bart för att näringsverksamhet skall anses föreligga.69 Vinstsyfte torde även vara 
svårare att påvisa om verksamheten till stor del är riktad mot närstående personer 
och företag, än om verksamheten är riktad gentemot utomstående.70 Regeringsrät-
ten har bedömt att näringsverksamhet kan föreligga även då syftet med en verk-
samhet inte är att ge vinst till någon enskild. Av vikt för bedömningen var, i avsak-
nad av faktiskt vinstsyfte, att det fanns ett stort ekonomiskt behov av verksamhe-
ten.71 Resultatet av att vinstsyfte saknas är att inkomsten kan komma att beskattas 
i inkomstslaget tjänst om det gäller en utförd prestation, alternativt i inkomstsla-
get kapital om det rör sig om avkastning eller kapitalvinst på tillgångar.72  

I uppstartsskedet är det inte sällan så att en ny verksamhet visar ett underskott. Då 
det i detta läge kan vara svårt att påvisa ett uppenbart vinstsyfte, måste en bedöm-
ning göras gällande huruvida övriga omständigheter talar för att en näringsverk-
samhet faktiskt föreligger. Vid prövningen beaktas särskilt arten av verksamhet, 
affärsidé och investeringsperiod. Kammarrätten i Jönköping har därjämte ansett 
att det saknas relevans i uppstartsfasen att den skattskyldige, vid bedömningen, 
inte är beroende av verksamheten för sin försörjning. Den skattskyldige kan där-
med ha en annan inkomstkälla vid sidan av den nystartade verksamheten utan att 
detta skall påverka bedömningen av huruvida vinstsyftet är uppfyllt.73 

Brockert anser att det i praxis synes som att omfattningen på verksamheten, och 
därmed storleken på de redovisade intäkterna, är den omständighet som utan tvi-
vel väger tyngst vid bedömningen om vinstsyfte föreligger.74 Han menar därför att 
det därmed sannolikt ej borde råda någon tvekan om vikten av intäktssidan. San-
nolikt torde, enligt Brockert, även väsentliga omständigheter kunna utläsas från 
kostnadssidan. I uppstartsfasen av en verksamhet är det möjligt att kostnadssidan 
ger en klarare och mer objektiv bild av avsikten med verksamheten än vad intäkts-
sidan gör. Anledningen till detta är att det eventuellt ännu ej influtit några intäkter 
från den nystartade verksamheten.75 Verksamhetens kostnader kan påverka be-
dömningen då det, om verksamhetens utgifter huvudsakligen härstammar från 

                                                        
68 Andersson m.fl. Inkomstskattelagen, En kommentar, 2007, s. 392. 

69 Lodin m.fl. Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, 2009, s. 267. 

70 RÅ 1987 not. 243. 

71 RÅ 1996 not. 146. 

72 Lodin m.fl. Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, 2009, s. 268. 

73 Kammarrätten i Jönköping, dom 10 april 2008, mål nr 3977-3978-07. 

74 Brockert Mats, Vinstsyftet, Skattenytt nr 10 1997, s. 604. 

75 Brockert Mats, Vinstsyftet, Skattenytt nr 10 1997, s. 608. 
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privata levnadskostnader, i allmänhet presumeras att vinstsyfte ej föreligger. Om-
vänt gäller att om det finns kostnader i verksamheten som överhuvudtaget ej kan 
anses utgöra privata levnadskostnader och som den skattskyldige de facto aldrig 
skulle ha ådragit sig om det ej fanns en avsikt att dessa skulle generera intäkter så 
torde det starkt tala för att vinstsyfte föreligger.76 

Även andra omständigheter kan vara av betydelse för bedömningen. Om den ny-
startade verksamheten är en heltidsverksamhet torde det generellt vara så att 
vinstsyfte föreligger. Samma sak bör rimligen även gälla om verksamheten bedrivs 
med anställda.77 Av viss betydelse kan även företagarens kompetens och utbild-
ning vara.78 

För konstnärlig verksamhet synes emellertid kravet på vinstsyfte vara lägre ställt 
än för annan verksamhet. Skatteverket menar att inkomster av konstnärlig verk-
samhet vanligen är intäkt i näringsverksamhet trots att det i många fall kan vara 
svårt att påvisa vinstsyftet med verksamheten.79 Genom praxis framgår det att då 
en person innehar fast anställning vid sidan av sin konstnärliga verksamhet samt 
relevant konstutbildning, saknas det anledning att ifrågasätta vinstsyftet med 
verksamheten. Detta gäller även då verksamheten endast betingat mindre inkoms-
ter samtidigt som det ackumulerade underskottet varit stort.80 

Bevisbördan gällande om en verksamhet har vinstsyfte åvilar den enskilde. Om 
verksamheten i fråga har större intäkter än kostnader förutsätts i regel att vinst-
syfte föreligger. Således behöver någon bevisning knappast framföras. Om bevis-
ning dock krävs, skall det avgöras från fall till fall hur omfattande denna i sådana 
fall måste vara. Om en verksamhet typiskt sett anses utgöra hobbyverksamhet81 
krävs ett större mått av bevisning. Om det däremot är fråga om en verksamhet som 
typiskt sett bedrivs i syfte att generera vinst så torde det i stort sett inte behövas 
någon eller i vart fall ytterst lite bevisning.82 Sådan verksamhet presumeras ha ett 
vinstsyfte. Följden av detta är att vinstsyftet kan anses vara uppfyllt även i verk-
samheter där det i det närmaste helt saknas möjligheter till överskott.83 

2.3.3 Innehav av näringsfastighet 

Det som före skattereformen räknades till inkomstslaget jordbruksfastighet räknas 
numera till inkomstslaget näringsverksamhet.84 I 13 kap. 1 § 3 st. IL återfinns en 

                                                        
76 Brockert Mats, Vinstsyftet, Skattenytt nr 10 1997, s. 605. 

77 Brockert Mats, Vinstsyftet, Skattenytt nr 10 1997, s. 606. 

78 RÅ 1977 Aa 43. 

79 Skatteverket, Skatteregler för enskilda näringsidkare, SKV 295 utgåva 13, s. 44. 

80 RÅ 1987 ref. 56. 

81 Se kapitel 3 för beskrivning av begreppet hobbyverksamhet. 

82 Brockert Mats, Vinstsyftet, Skattenytt nr 10 1997, s. 604. 

83 RÅ 1992 ref. 21. 

84 Prop. 1989/90:110, s. 648. 



 

 
16 

regel som stadgar att innehav av näringsfastighet alltid räknas som näringsverk-
samhet. Med uttrycket verksamhet förstås summan av aktiviteter av en enhetlig 
karaktär och till detta räknas även verksamheter som har naturlig anknytning till 
varandra. Verksamheter med naturlig anknytning till varandra skall, enligt förar-
betena, behandlas som en enda verksamhet. Exempel på verksamheter med natur-
lig anknytning till varandra är aktivt bedrivet jordbruk kombinerat med upplåtelse 
av avverkningsrätt till skog och utarrendering av grustäkt.85 Genom viss generali-
sering kan detta uttalande omskrivas såsom att till verksamheter som har ett na-
turligt samband räknas verksamheter som utnyttjar samma resurs.86 

Ur 2 kap. 13-14 §§ IL kan det utläsas att en jordbruksfastighet är en näringsfastig-
het. Genom dessa lagrum fastslås vad som är privatbostadsfastighet och att när-
ingsfastighet avser en fastighet som inte är privatbostadsfastighet. Regeln, att in-
nehav av näringsfastighet alltid är att anse som näringsverksamhet, tillåter att rö-
relsekriterierna frångås. Detta betyder att kraven på självständighet, varaktighet 
och vinstsyfte ej behöver vara uppfyllda för att näringsverksamhet skall förelig-
ga.87 Regeringsrätten anser att redan innehav av en näringsfastighet räknas till 
näringsverksamhet och att reglerna för näringsverksamhet är tillämpliga från och 
med förvärvet av fastigheten.88 

                                                        
85 Prop. 1989/90:110, s. 646. 

86 Rydin Urban, Antonson Jan, Beskattning av hästverksamhet, Svensk Skattetidning 4/2008, s. 257. 

87 Andersson m.fl. Inkomstskattelagen, En kommentar, 2007, s. 398. 

88 RÅ 2002 ref. 59. 
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3 Beskattning av hobbyverksamhet 

3.1 Inledning 

I följande kapitel behandlas grunderna för beskattning av hobbyverksamhet för att 
ge läsaren en översiktlig förståelse för vad som skiljer hobby- och näringsverk-
samhet åt. Därefter redogörs för underskott och avdragsrätt samt avyttring i hob-
byverksamheten. Slutligen beskrivs övergången mellan hobbyverksamhet och när-
ingsverksamhet då detta är intressant ur ett skatterättsligt perspektiv. 

3.2 Definition av hobbyverksamhet 

Före 1991 var inkomster som förvärvats genom självständig och varaktig verk-
samhet, vilken saknade vinstsyfte, skattefria och föll inte in under något av de då-
varande inkomstslagen. Detta resulterade i att hobbyverksamhet undgick beskatt-
ning då något vinstsyfte för sådan verksamhet inte kunde påvisas. Genom skattere-
formen har skatteplikten utvidgats till att omfatta inkomstgivande verksamhet 
som bedrivs med varaktig natur. Det fastslogs att sådan inkomst skulle hänföras 
till inkomstslaget tjänst. Införandet av generell skatteplikt för hobbyinkomster mo-
tiverades bland annat av neutralitetsskäl då det ansågs som en brist att överskott 
från en självständigt och varaktigt bedriven verksamhet undgick beskattning.89 Ut-
vidgningen syftade främst till att beskatta inkomst av varaktig hobbyverksamhet. 
Det framhölls i förarbeten att inkomstslaget tjänst i större utsträckning skulle fun-
gera som en allmän uppsamlingsplats för samtliga ersättningar som någon erhållit 
på grund av en prestation eller verksamhet och som ej gick att räkna till något av 
de övriga inkomstslagen.90 

Omständigheten att hobbyverksamhet beskattas följer av 10 kap. 1 § IL. Därige-
nom stadgas att all inkomstgivande verksamhet räknas till inkomstslaget tjänst, 
under förutsättning att inkomsten ej härrör från inkomstslagen näringsverksam-
het eller kapital. Inkomsten får inte heller vara undantagen från skatteplikt i enlig-
het med 8 kap. IL.91 Därtill finns ett särskilt stadgande i 12 kap. 37 § IL vilket regle-
rar avdragsrätten för intäkternas förvärvande angående hobbyverksamhet. 

En hobbyverksamhet uppfyller vanligen kraven på självständighet och varaktighet. 
Det är avsaknaden av vinstsyfte, på längre eller kortare sikt, som ofta medför att 
verksamheten inte uppfyller kraven för näringsverksamhet i 13 kap. 1 § 1 st. IL.92 
Det är svårare att bevisa att en verksamhet av hobbykaraktär verkligen bedrivs i 
syfte att generera vinst än att påvisa att en verksamhet som normalt sett bedrivs 
med vinstsyfte, exempelvis en matvaruaffär, har ett sådant syfte.93 Förutom avsak-
naden av vinstsyfte är det utmärkande för hobbyverksamhet att den bedrivs på 

                                                        
89 Prop. 1989/90:110, s. 307. 

90 Prop. 1989/90:110, s. 308. 

91 Rabe Gunnar, Hellenius Richard, Det svenska skattesystemet, 2009, s. 102. 

92 Skatteverkets ställningstaganden, Hobby – ekonomisk verksamhet?, 2004-12-14,  
Dnr/målnr/ löpnr: 130 645783-04/111. 

93 Andersson m.fl. Inkomstskattelagen, En kommentar, 2007, s. 393. 
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grund av utövarens renodlade intresse på dennes fritid. Hobbyidkaren fortsätter 
normalt också att bedriva sin verksamhet oberoende av om den genererar några 
inkomster.94 Väsentligt utmärkande för hobbyverksamhet är därmed att verksam-
heten inte utgör hobbyutövarens huvudsakliga försörjning.95 

Hobbyverksamheten kan komma att behöva särskiljas från kapitalinkomster. Ett 
kännetecken för hobbyverksamhet är att utövaren själv är aktivt engagerad i verk-
samheten. Om denne överlåter åt någon annan att helt och hållet sköta och bedriva 
verksamheten härstammar givetvis eventuella intäkter inte från någon egen utförd 
arbetsprestation, vilket talar emot tjänstebeskattning. Ett exempel är då ägaren av 
en travhäst överlåter all träning och skötsel av hästen till en tränare. Hästen anses 
då vara en form av kapitalplacering och det torde därmed uppstå kapitalbeskatt-
ning på eventuella intäkter från tävlingar. Frågan är dock ej prövad i domstol efter 
tillkomsten av den nya inkomstskattelagstiftningen 1991.96 

3.3 Underskott och avdragsrätt i hobbyverksamhet 

Kravet på neutral beskattning innebär att i princip alla inkomster skall beskattas. 
Detta krav får dock inte medföra att avsteg görs från den allmänna regeln att av-
drag ej skall medges för sådant som i grunden utgör privata levnadskostnader.97 
Förevarande regel återfinns i 9 kap. 2 § 1 st. IL och gör gällande att den skattskyl-
diges levnadskostnader eller liknande utgifter inte får dras av. Uttrycket liknande 
utgifter anses inte utgöra någon utvidgning av avdragsförbudet, utan det är i prin-
cip synonymt med den tidigare lydelsen av KL där uttrycket därtill hänförliga kost-
nader användes.98 

Överskott av hobbyverksamhet beskattas i inkomstslaget tjänst,99 däremot så 
medges ej några avdrag mot andra tjänsteinkomster för det fall att hobbyverksam-
heten visar ett underskott. För det fall en skattskyldig har flera olika hobbyverk-
samheter beskattas dessa var för sig och överskott från en hobbyverksamhet kan 
ej kvittas mot underskott i en annan hobbyverksamhet. Dock finns ett undantag 
som stadgar att för fall då verksamheterna har ett starkt samband kan kvittning i 
vissa fall ändock medges.100 

Avdrag för verksamhetens kostnader får endast göras till ett belopp som ej över-
stiger hobbyverksamhetens intäkter under aktuellt beskattningsår.101 Av den or-

                                                        
94 Rabe Gunnar, Hellenius Richard, Det svenska skattesystemet, 2009, s. 104. 

95 Skatteverket, Hobbyverksamhet, SKV 344 utgåva 9. 

96 Lodin m.fl. Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, 2009, s. 125. 

97 Skatteverket, Handledning för beskattning av inkomst vid 2009 års taxering, del 1, s. 408, och prop. 
1989/90:110, s. 310. 

98 Andersson m.fl. Inkomstskattelagen, En kommentar, 2007, s. 252. 

99 10 kap. 1 § IL. 

100 Eriksson Asbjörn, Praktisk Beskattningsrätt: lärobok i inkomstbeskattning, 2009, s. 129.  

101 12 kap. 37 § 1 st. IL. 
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sak att kontantprincipen102 gäller i inkomstslaget tjänst så skulle rätten till avdrag 
gå förlorad i de fall där utgifter och inkomster hamnar på olika år. För att råda bot 
på problemet, åtminstone i viss mån, infördes från och med 1994 års taxering en 
regel som stadgar att underskott av hobbyverksamhet får sparas upp till fem år ef-
ter beskattningsåret och dras av mot eventuellt överskott kommande år.103 Dock 
gäller detta endast under förutsättningen att över- och underskottet härstammar 
från samma verksamhet. Om verksamheten uppvisar ett negativt resultat under de 
följande fem beskattningsåren efter uppkomsten av det första underskottet bort-
faller dock rätten till avdrag för det första årets underskott. Rullning får därmed 
endast ske under maximalt fem års tid.104 Rullning av underskott på sådant vis som 
gäller för näringsverksamhet enligt 40 kap. 2 § IL, det vill säga så länge närings-
verksamheten finns kvar, är därigenom utesluten. 

Nedan följer ett exempel105; 

under inkomståren 2002-2008 deklarerar A sin hobbyverksamhet på följande sätt: 

    Tabell 3 Deklaration av A:s hobbyverksamhet 

2002 Underskott 20 000 kr 

2003 Underskott 15 000 kr 

2004 Underskott 10 000 kr 

2005 Underskott 5 000 kr 

2006 Överskott 10 000 kr 

2007 Underskott 10 000 kr 

2008 Underskott 5 000 kr 

 

Något avdrag för underskott av hobbyverksamheten kan inte göras förrän ett över-
skott har uppstått, det vill säga först år 2006. Avdrag kan då göras med ett belopp som 
ej överstiger årets intäkter, i detta fall 10 000 kr. Avdrag görs därmed mot halva av det 
underskott som uppstod 2002. Då underskott uppstår igen år 2007 kan ej den reste-
rande delen av underskottet utnyttjas och det kan heller inte längre rullas framåt då 
tidsbegränsningen om de fem föregående beskattningsåren kommer ha löpt ut vid 
nästa års beskattning. Då underskott uppstår igen 2008, kan inte heller underskottet 
från 2003 utnyttjas. Däremot kan förlusten från 2004 utnyttjas om verksamheten ge-
nererar ett överskott 2009. 

                                                        
102 10 kap. 8 § IL. 

103 Prop. 1992/93:127, s. 20. 

104 12 kap. 37 § 2 st. IL. 

105 Exempel hämtat från Skatteverket, Handledning för beskattning av inkomst vid 2009 års taxering, 
del 1, s. 409. 



 

 
20 

3.4 Avyttring i hobbyverksamhet 

10 kap. 1 § IL gör gällande att en intäkt skall hänföras till inkomstslaget tjänst, un-
der förutsättning att den varken kan hänföras till näringsverksamhet eller till in-
komst av kapital. Till inkomstslaget kapital skall, förutom avkastning och vinster, 
även andra intäkter av egendom hänföras om de inte räknas till näringsverksam-
het enligt 41 kap. 1 § IL. Gränsdragningen mellan inkomstslagen kapital och tjänst 
beträffande en skattskyldigs avyttring av egendom, vilken inte kan anses tillhöra 
näringsverksamhet, återfinns i 10 kap. 1 § 3 st. IL. Angiven bestämmelse infördes 
1999 i syfte att förtydliga lagstiftningen.106 Genom förarbeten förstås att det innan 
bestämmelsen infördes, inte tydligt framgick var gränsen mellan inkomstslagen 
tjänst och kapital gick när den skattskyldige exempelvis sålde ett fordon som den-
ne renoverat utan att det för den sakens skull är inkomst av näringsverksamhet.107 

Förarbetena ger ingen tydlig bild av hur gränsdragningen skall göras. Dock kan det 
uttydas att avyttring av tillgångar, vilka införskaffats i syfte att bearbetas, alltid 
skall anses vara hänförliga till hobbyverksamhet och således beskattas i inkomst-
slaget tjänst. Om syftet med den anskaffade egendomen ej är bearbetning gäller 
istället att en samlad bedömning skall göras i varje enskilt fall. Generellt sett be-
skattas en avyttring i inkomstslaget kapital om vinsten till största del beror på en 
värdestegring av investerat kapital. Därtill skall avyttring av inventarier, vilka bru-
kats i hobbyverksamheten, beskattas i inkomstslaget kapital.108 

Om exempelvis en häst säljs i hobbyverksamheten beskattas kapitalvinsten från 
försäljningen normalt i inkomstslaget kapital enligt reglerna i 52 kap. IL. Den upp-
komna kapitalvinsten får inte kvittas mot ett eventuellt underskott i hobbyverk-
samheten då någon kvittning mellan inkomstslagen tjänst och kapital ej medges. 
Är hästen däremot egenuppfödd gäller att beskattning istället skall ske som hob-
byverksamhet och således i inkomstslaget tjänst. Detsamma gäller för det fall då en 
häst köpts in och förädlats, det vill säga utbildats, genom eget arbete.109 

3.5 Övergång mellan hobbyverksamhet och näringsverk-
samhet 

Det är fullt möjligt att övergå från hobbyverksamhet till näringsverksamhet. När 
det rör sig om exempelvis hästhållning är det inte ovanligt att en privatperson bör-
jar med hästverksamhet i liten skala och betraktar den som hobbyverksamhet då 
inget vinstsyfte finns med verksamheten. Om verksamheten expanderar och där-
med uppfyller kravet på vinstsyfte enligt 13 kap. 1 § 1 st. IL skall hästarna lyftas in 
i näringsverksamheten, och då vanligen i enskild firma. Ett problem som uppstår 
vid övergången är att eventuella underskott från hobbyverksamheten inte får föras 
med in i den nya näringsverksamheten. I vissa fall kan dock kostnader från kalen-

                                                        
106 Andersson m.fl. Inkomstskattelagen, En kommentar, 2007, s. 264. 

107 Prop. 1999/2000:2, s. 114. 

108 Prop. 1989/90:100, s. 309 och s. 654. 

109 Skatteverkets skrivelser, Hästverksamhet – gränsdragningen mellan hobby- och näringsverksam-
het, 2009-04-08, Dnr/målnr/löpnr: 131 342327-09/111. 
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deråret före övergången accepteras som startkostnader och dessa är då avdrags-
gilla.110 Avdragsrätten gäller bara för kostnader som skulle ha varit avdragsgilla 
om de uppkommit efter företagsstarten, exempelvis förbrukningsartiklar och för-
brukningsinventarier. Om en verksamhet skall börja beskattas i inkomstslaget när-
ingsverksamhet den 30 december 2009 får startkostnader dras av från den 1 janu-
ari kalenderåret innan, det vill säga 1 januari 2008.111 

Om privat lös egendom förs in i näringsverksamheten, exempelvis en privatägd 
häst, och denna minskat i värde skall en så kallad avskattning göras innan tillgång-
en kan tas in i näringsverksamheten. Därmed är det ej möjligt att ta med förlusten 
in i näringsverksamheten. För det fall egendomen har ökat i värde uppstår en val-
möjlighet för den skattskyldige att antingen avskatta egendomen alternativt låta 
tillgången behålla sitt omkostnadsbelopp (anskaffningsvärde).112 Avskattning in-
nebär att en kapitalvinstbeskattning sker som om tillgången avyttrats mot en er-
sättning motsvarande marknadsvärdet. Värdeökningen fram till karaktärsbytet av 
verksamheten kommer då vara underlag för beskattningen. Avskattningen är obli-
gatorisk om marknadsvärdet uppgår högst till ett belopp som motsvarar tillgång-
ens omkostnadsbelopp.113 För det fall marknadsvärdet överstiger omkostnadsbe-
loppet skall, om den skattskyldige begär det, avskattning ej ske.114 När en tillgång 
avskattas skall den anses ha återanskaffats i den nya näringsverksamheten mot en 
ersättning som motsvarar marknadsvärdet.115 

Då hästen har ökat i värde finns, som ovan påpekats, möjlighet till att antingen 
avskatta eller låta tillgången behålla sitt anskaffningsvärde. Om hästen avskattas 
får den sedan tas in i näringsverksamheten till marknadsvärdet. Detta leder till ett 
högre avskrivningsunderlag, dock så skall kapitalvinsten beskattas innan hästen 
förs in i näringsverksamheten. Om hästen istället tas in i näringen till enbart om-
kostnadsbeloppet skjuts beskattningen till en framtida avyttring i inkomstslaget 
näringsverksamhet. Skatten på den eventuella vinsten blir då högre, men om häs-
ten minskat i värde under tiden den ingått i näringsverksamheten minskar också 
beskattningsunderlaget.116 

För det fall en enskild näringsidkare minskar sin verksamhets omfattning, och inte 
längre uppfyller kravet på vinstsyfte, kan denna övergå till hobbyverksamhet. Till-
gångar förs då in i hobbyverksamheten till de värden som näringsidkaren skattat 

                                                        
110 Carlsson Pål, Lundén Björn, Hästverksamhet – praktisk handbok för dig med hästföretag, 2009, s. 

84. 

111 Carlsson Pål, Lundén Björn, Hästverksamhet – praktisk handbok för dig med hästföretag, 2009, s. 
101. 

112 Carlsson Pål, Lundén Björn, Hästverksamhet – praktisk handbok för dig med hästföretag, 2009, s. 
84. 

113 41 kap. 6 § 1 st. IL. 

114 41 kap. 6 § 2 st. IL. 

115 14 kap. 16 § 1 st. IL och 41 kap. 6 § 3 st. IL. 

116 Carlsson Pål, Lundén Björn, Hästverksamhet – praktisk handbok för dig med hästföretag, 2009, s. 
85-86. 
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för vid nedläggningen av den enskilda näringsverksamheten.117 Omständigheterna 
kan även vara sådana att det ej är på den enskildes initiativ som verksamheten 
övergår från näringsverksamhet till hobbyverksamhet, utan istället genom ett be-
slut av Skatteverket.118 Om den skattskyldige inte är nöjd med detta beslut kan 
denne begära omprövning av beslutet alternativt överklaga detta till länsrätten. 
Både vid begäran om omprövning och vid ett överklagande är Skatteverket skyl-
digt att ompröva det beslut som den skattskyldige finner felaktigt. Viktigt att note-
ra är att begäran om omprövning och överklagandet skall göras innan utgången av 
det femte året efter taxeringsåret.119 

                                                        
117 Carlsson Pål, Lundén Björn, Hästverksamhet – praktisk handbok för dig med hästföretag, 2009, s. 

18. 

118 Detta sker vanligen när kravet på vinstsyfte ej längre anses vara uppfyllt. 

119 Skatteverket, Blankett för omprövning, SKV 6891 och Skatteverket, Blankett för överklagande, 
SKV 6890. 
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4 Gränsdragningens skattemässiga betydelse 

4.1 Inledning 

I detta kapitel redogörs för den skattemässiga betydelsen, för den skattskyldige, av 
att bli beskattad i endera av inkomstslagen tjänst eller näringsverksamhet. Detta 
görs i syfte att ge läsaren förståelse för de skillnader som faktiskt föreligger mellan 
de olika inkomstslagen. Därtill behandlas reglerna om uttagsbeskattning kortfattat, 
då dessa blir aktuella när en tillgång i inkomstslaget näringsverksamhet nyttjas för 
privat bruk. Även förfarandet med förhandsbesked i skattefrågor beskrivs kortfat-
tat då detta är av vikt för den skattskyldiges förutsebarhet. 

4.2 Generella skillnader 

Gränsdragningen mellan inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet har betydel-
se i flera avseenden. Den främsta skillnaden är att inkomst av tjänst skall redovisas 
enligt kontantprincipen och näringsverksamhet enligt bokföringsmässiga grun-
der.120 Med kontantprincipen menas att tjänsteinkomsten skall tas upp som intäkt 
det år den kan disponeras.121 Bokföringsmässiga grunder däremot innebär att in-
komster skall tas upp som intäkter och utgifter dras av som kostnader det beskatt-
ningsår som de är hänförliga till enligt god redovisningssed.122 Därutöver öppnas 
möjligheter till resultatutjämning för det fall verksamheten är att anse som när-
ingsverksamhet. Detta sker främst genom avsättning till periodiseringsfond enligt 
30 kap. IL och expansionsfond enligt 34 kap. IL. Denna möjlighet till utjämning 
gäller inte för inkomstslaget tjänst.123 

Underskott av näringsverksamhet får dras av som allmänt avdrag enligt 62 kap. 2 § 
1 st. IL under förutsättning att rörelsekriterierna är uppfyllda och att näringsverk-
samheten är aktiv. För att verksamheten skall anses utgöra aktiv näringsverksam-
het krävs att den skattskyldige arbetat i icke oväsentlig omfattning i sin verksam-
het.124 Med väsentlig omfattning menas att den skattskyldige ska ha ägnat sysslor-
na i verksamheten minst en tredjedel av den tid som åtgår för en vanlig anställning 
på heltid. En person som vid sidan av en anställning bedriver näringsverksamhet, 
vilken i stort sett enbart baseras på dennes egen arbetskraft, anses generellt upp-
fylla kravet på aktivitet.125 Om kravet på aktivitet ej är uppfyllt utgör verksamhe-
ten i stället passiv näringsverksamhet.126 För det fall då näringsverksamheten an-
ses vara passiv, är inga allmänna avdrag möjliga vid ett eventuellt underskott.127 

                                                        
120 Lodin m.fl. Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, 2009, s. 123.  

121 10 kap. 8 § IL. 

122 14 kap. 2 § IL. 

123 30 kap. 5-6 §§ IL och 34 kap. 1 § IL. 

124 2 kap. 23 § 1 st. IL. 

125 Prop. 1989/90:110, s. 646. 

126 2 kap. 23 § 2 st. IL. 

127 62 kap. 2 § 1 st. IL. 
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De allmänna avdragen vid underskott i aktiv näringsverksamhet får göras under 
uppstartsåret och de efterföljande fyra beskattningsåren om maximalt 100 000 kr 
per år.128 Denna regel syftar till att underlätta för den som vill starta upp en ny 
verksamhet och därmed ge positiva effekter på nyföretagande och risktagande hos 
enskilda näringsidkare.129 En förutsättning för att denna kvittningsrätt skall upp-
stå är dock att den skattskyldige inte har, varken direkt eller indirekt, bedrivit lik-
nande verksamhet under de senaste fem åren före uppstarten av den nya verk-
samheten.130 Gäverth anser att det i allmänhet krävs att verksamheten verkligen 
har kommit igång för att näringsverksamhet skall anses föreligga och således ock-
så kvittningsrätt, även om det i uppstartsskedet kan accepteras ett visst underskott 
i verksamheten. Vidare menar han att underskottet i sig inte är ett incitament för 
att den skattskyldige sysslar med sin verksamhet enbart för att tillfredsställa sina 
privata intressen.131  

Om verksamheten anses vara näringsverksamhet uppstår en rätt att kvitta ett 
eventuellt underskott. Huvudregeln är att underskottet skall dras av nästa be-
skattningsår.132 För att stimulera nyföretagande medges även en rätt att kvitta un-
derskott av nystartad näringsverksamhet mot tjänsteinkomst från samma beskatt-
ningsår. Denna regel är tillämplig under de första fem åren under förutsättning att 
den skattskyldige har en annan anställning vid sidan av sin näringsverksamhet. 
Underskottet får därmed dras av som ett allmänt avdrag, dock maximalt med 
100 000 kronor.133  

För konstnärlig verksamhet gäller huvudregeln för rullning av underskott på 
samma vis som för andra näringsverksamheter.134 Vid sidan av de generella reg-
lerna för allmänt avdrag för underskott i aktiv nystartad verksamhet,135 kan 
konstnärer yrka allmänt avdrag för ett beskattningsårs underskott mot inkomst av 
tjänst eller mot inkomst av annan näringsverksamhet.136 Dessa avdrag får göras 
utan beloppsbegränsning och utan begränsning i tiden. Dock får det endast göras 
för aktuellt beskattningsårs underskott, inte för tidigare beskattningsår inrullat 
underskott.  Regeln gäller under förutsättning att den skattskyldige redovisar in-

                                                        
128 62 kap. 3 § 1 st. IL. 

129 Andersson m.fl. Inkomstskattelagen, En kommentar, 2007, s. 1684. 

130 62 kap. 3 § 2 st. IL. 

131 Gäverth Leif, Avdrag för underskott i nystartad och i konstnärlig näringsverksamhet, Skattenytt nr   
1-2 2003, s. 31-32. 

132 40 kap. 2 § IL. 

133 62 kap. 2-3 §§ IL. 

134 40 kap. 2 § IL. 

135 62 kap. 2 § IL. 

136 62 kap. 4 § IL. 
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täkter av någon betydenhet från verksamheten under en period av fyra år inklusi-
ve aktuellt beskattningsåret.137 

För hobbyverksamhet gäller att kvittning av ett underskott mot andra inkomster ej 
medges. Det är inte heller möjligt att kvitta underskott mot inkomst av annan hob-
byverksamhet. Dock får underskott rullas framåt i maximalt fem år och utnyttjas 
mot eventuellt överskott av hobbyverksamheten under dessa år.138 De generella 
skillnaderna som föreligger för beskattning av näringsverksamhet respektive hob-
byverksamhet visas i tabellen nedan. 

Tabell 4 Skillnader i beskattningen av näringsverksamhet och hobbyverksamhet139 

 
Näringsverk-

samhet 
Hobbyverk-

samhet 

Möjlighet till uppbygg-
nadsskede 

Ja Nej 

Kvittning av under-
skott mot vinstgivande 

verksamhet 
Ja Nej 

Kvittning av under-
skott mot inkomst av 

tjänst 

Ja, vid nystar-
tad verksam-

het 
Nej 

Kvittning av överskott 
mot underskott i annan 

verksamhet 
Ja Nej 

Rullning av underskott 
mot framtida överskott 

Ja, obegränsad 
tid 

Ja, högst i 5 år 
framåt 

 

4.3 Uttagsbeskattning 

Reglerna angående uttagsbeskattning i 22 kap. IL aktualiseras när en tillgång, vil-
ken vid en försäljning skulle ha beskattats i inkomstslaget näringsverksamhet, tas 
ut för privat bruk.140 Med uttag avses även fall då den skattskyldige överlåter en 
tillgång helt utan ersättning eller mot en ersättning som understiger marknads-
värdet, under förutsättning att detta ej är affärsmässigt motiverat.141  Marknads-
värde är det pris som näringsidkaren skulle ha fått betala om tillgången bjudits ut 
på marknaden på villkor som, med hänsyn till den skattskyldiges affärsmässiga si-

                                                        
137 Prop. 1989/90:110, s. 588. 

138 12 kap. 37 § IL. 

139 Tabellen är hämtad från Carlsson Pål, Lundén Björn, Hästverksamhet – praktisk handbok för dig 
med hästföretag, 2009, s. 30. 

140 22 kap. 2 § IL. 

141 22 kap. 3 § IL. 
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tuation, framstår som naturliga.142 Även för de fall då uttaget avser tjänst skall reg-
lerna tillämpas om uttaget ej är att betrakta som ringa.143 Skatteverket menar att 
uttag även avses när en näringsidkare nyttjar exempelvis markanläggningar och 
ekonomibyggnader för privat hästhållning som inte kan anses utgöra näringsverk-
samhet.144 

Innebörden av uttagsbeskattning är att tillgången skall behandlas som om den av-
yttrats mot en ersättning som motsvarar tillgångens marknadsvärde.145 Om en till-
gång säljs till lägre pris än marknadsvärdet alternativt används för privat bruk, 
medför detta handlande en beskattning likartad med den som skulle ha inträtt vid 
en försäljning mot marknadsmässig ersättning. Genom uttagsbeskattningen neut-
raliseras sålunda avdragen som gjorts i näringsverksamheten för anskaffningen el-
ler tillverkningen av den uttagna tillgången.146 

I ett nyligen avgjort mål bedrev den skattskyldige en mindre hästverksamhet be-
stående av tre ston vilka användes i avelsarbete, uthyrning av boxplatser samt in-
ridning och utbildning av hästar. I målet var det ostridigt att inridning, utbildning 
och uthyrning utgjorde näringsverksamhet. Dock ansåg rätten att avelsverksamhe-
ten var att betrakta som hobbyverksamhet eftersom alla intäkter under aktuellt 
beskattningsår avsåg utbildning av häst och uthyrning av stallplats. De två föregå-
ende beskattningsåren betingade hästverksamheten inga intäkter alls. För de stall-
platser som använts till avelsarbete blev den skattskyldige uttagsbeskattad för en 
summa motsvarande marknadsvärdet av boxplatsen.147 

När utbildning, träning och motion av en näringsverksamhets hästar anses ingå 
som ett led i hästverksamheten skall ingen uttagsbeskattning ske. Regeringsrätten 
har uttalat att omständigheten att ridning av hästar kan anses inrymma ett visst 
mått av nöjesridning och rekreation inte kan anses utgöra tillräckliga skäl för att 
påföra förmånsvärde.148 

För främst enskilda näringsidkare kan det, i vissa fall, vara så att förvärvet av en 
tillgång skett för personligt bruk och därför ej skall ses som en del av näringsverk-
samheten. Då skall avdrag vägras för anskaffningen istället för att uttagsbeskatt-
ning skall aktualiseras.149 För den enskilda firman innebär ett uttag att detta skall 
tas upp som intäkt som om försäljning hade skett. De allmänna bestämmelserna 
om avdrag för utgifter för den uttagna tillgången, såsom avdrag för tillverknings- 

                                                        
142 61 kap. 2 § 3 st. IL. 

143 22 kap. 4 § IL. 

144 Skatteverkets skrivelser, Hästverksamhet – gränsdragningen mellan hobby- och näringsverksam-
het, 2009-04-08, Dnr/målnr/löpnr: 131 342327-09/111. 

145 22 kap. 7 § 1 st. IL. 

146 Lodin m.fl. Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, 2009, s. 276. 

147 Kammarätten i Göteborg, dom 30 september 2009, mål nr 355--356-09. 

148 RÅ 1977 ref. 73. 

149 Lodin m.fl. Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, 2009, s. 277. 
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respektive anskaffningsvärde, är tillämpliga vid uttagsbeskattningen. För personen 
som gjort uttaget av varan eller tjänsten blir innebörden av uttaget att denne skall 
förmånsbeskattas på mellanskillnaden mellan marknadspriset och det erlagda pri-
set.150 Effekten av att det görs en skillnad mellan uttagsbeskattning och vägrat av-
drag är att uttagsbeskattningen i princip även omfattar vinstpåslaget i närings-
verksamheten, eftersom det är marknadsvärdet som används vid uttagsbeskatt-
ning och inte tillverknings- eller anskaffningsvärdet.151 

4.4 Förhandsbesked i skattefrågor 

Förfarandet med förhandsbesked i inkomstskattefrågor, vilket kan vara av intresse 
för den som vill starta upp en hästverksamhet, tillkom ursprungligen för att öka 
förutsebarheten för en skattskyldig som övervägde att genomföra transaktioner 
med oklara skattekonsekvenser. Tanken är att prejudikatsvärda frågor skall brytas 
ut från taxeringsprocessen för att ge en snabb lösning genom förhandsbeskedet.152 
Genom institutet med förhandsbesked påskyndas således prejudikatsbildningen 
och istället för en väntan om ca fem år för ett avgörande i Regeringsrätten förkor-
tas denna tid betydligt. Det faktum att förhandsbeskedet erhålls innan en transak-
tion gjorts ökar rättssäkerheten då det är fråga om komplicerad och svåröverskåd-
lig lagstiftning. Rydin menar därför att förfarandet är till gagn för näringslivet i 
allmänhet samtidigt som det i synnerhet tillvaratar den enskildes behov av rättsä-
kerhet.153  

Förhandsbeskeden lämnas av Skatterättsnämnden efter ansökan.154 Efter ansökan 
av en enskild lämnas förhandsbesked i frågan om det är av vikt för sökanden eller 
för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.155 Förfarandet innebär en dom-
stolsliknande prövning där Skatteverket är motpart till den skattskyldige.156 Dock 
kan förhandsbeskedet överklagas till Regeringsrätten, under förutsättning att det 
ej vunnit laga kraft.157 Något prövningstillstånd för sådant överklagande behövs 
emellertid inte.158 Ett förhandsbesked som vunnit laga kraft är bindande för Skat-
teverket och allmän förvaltningsdomstol om den skattskyldige begär det.159 

Det skall tilläggas Skatteverket har möjlighet att överklaga ett förhandsbesked 
oavsett utgången i Skatterättsnämnden. Denna möjlighet ges inte till den enskilde. 

                                                        
150 Lodin m.fl. Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, 2009, s. 278. 

151 Lodin m.fl. Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, 2009, s. 277. 

152 Lodin m.fl. Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, 2009, s. 744. 

153 Rydin Urban, Förhandsbesked vid beskattning, IUR Information nr 5-6 2001, s. 14. 

154 1 § 2 st. lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor, (FHBL). 

155 5 § FHBL. 

156 11 § FHBL. 

157 22 § FHBL. 

158 Lodin m.fl. Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, 2009, s. 745. 

159 16 § 1 st. FHBL. 
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För det fall den enskilde får rätt av Skatterättsnämnden och Skatteverket inte väl-
jer att överklaga uppnås ingen prövning i Regeringsrätten. Detta resulterar i att 
rättsverkan av ett sådant ej överklagat förhandsbesked får ett osäkert värde för 
framtida bedömningar. Dock har det fortfarande ett värde för den enskilde indivi-
den. Det torde enligt Rydin vara så att värdet speglas av tyngden i de argument och 
de skäl som angivits i beskedet. Därav drar han slutsatsen att ett ej överklagat för-
handsbesked är att jämställa med en dom från kammarrätten.160 

                                                        
160 Rydin Urban, Förhandsbesked vid beskattning, IUR Information nr 5-6 2001, s. 16. 
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5 F-skattsedelns betydelse 

5.1 Inledning 

Detta kapitel behandlar förutsättningarna för erhållandet av F-skattsedel och syf-
tet med reglerna kring denna. Därefter presenteras rättsverkningarna av inneha-
vet av F-skatt för att låta läsaren på ett enkelt vis förstå vad detta innebär för både 
uppdragstagaren och för den som anlitar någon att utföra ett arbete. Därefter förs 
en diskussion kring vinstsyftets koppling till F-skattsedeln. Slutligen redogörs för 
uppbördsansvaret där en förklaring ges för vem som bär ansvaret för betalningen 
av preliminärskatt och sociala avgifter. 

5.2 Förutsättningar för erhållande av F-skattsedel 

Enligt 4 kap. 7 § Skattebetalningslagen (1997:483) (SBL) skall, såvida det inte finns 
skälig anledning att anta att näringsverksamhet varken bedrivs eller kommer att 
bedrivas, F-skattsedel utfärdas efter ansökan till den som uppger sig bedriva eller 
ha för avsikt att bedriva näringsverksamhet här i landet. Detta innebär att om det 
bedrivs eller finns avsikt att bedriva självständig och varaktig verksamhet i syfte 
att generera vinst så skall F-skattsedel utfärdas.161 

Genom förarbeten fastslås att utfärdande av F-skattsedel skall vägras då det av sö-
kandens uppgifter framgår att verksamheten ej kan betraktas som näringsverk-
samhet eller då sökanden ej har lämnat föreskrivna uppgifter.162 Det skall dock på-
pekas att utfärdandet av F-skattsedel är en preliminär bedömning som kan komma 
att ändras vid ett senare tillfälle, exempelvis vid taxeringen. Vanligen görs en upp-
följning av Skatteverket angående nyligen tilldelade F-skattsedlar där det kontrol-
leras om den bedrivna verksamheten uppfyller kraven för näringsverksamhet.163 
Det avgörande är således hur verksamheten faktiskt har bedrivits, vilket är svårt 
att avgöra på förhand varför utfärdandet av F-skattsedeln är preliminärt.164 Syftet 
med 4 kap. 7 § SBL är följaktligen att inte bara den som faktiskt bedriver närings-
verksamhet, utan även den som inte bedriver men uppger sig vid ansökningstillfäl-
let att ha för avsikt att bedriva näringsverksamhet, skall kunna tilldelas F-
skattsedel.165 

Vid införandet av reglerna gällande F-skattsedel, genom reformen 1993, uttalades 
att stor vikt skulle fästas vid den skattskyldiges behov att få en F-skattsedel och att 
Skatteverket därför skulle vara relativt generös vid utfärdandet av skattsedeln. 
Detta för att det tidigare har varit svårt för den som vill starta eget företag att få F-
skattsedel utfärdad då Skatteverket tolkat reglerna gällande självständighetskra-

                                                        
161 Prop. 2008/09:62, s. 10. 

162 Prop. 1997/98:33, s. 44. 

163 Nylund Susanne, Valinder Dag, Skattebetalningslagen, 2007, avsnitt 4:7:3. 

164 Prop. 1997/98:33, s. 40. 

165 Skatteverkets meddelanden, Skatteverkets information om utfärdande och återkallelse av F-
skattsedel, Dnr/målnr/löpnr: SKV M 2009:04. 
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vet i 13 kap. 1 § 2 st. IL restriktivt.166 Domstolen hade tidigare också ett restriktivt 
synsätt och avslog ansökan om F-skattsedel med stöd av att den av sökanden be-
drivna verksamheten inte kunde anses vara så självständigt bedriven att den ut-
gjorde näringsverksamhet. Domstolen menade att sökanden var allför bunden till 
en enda uppdragsgivare och därtill ej löpte någon större ekonomisk risk.167  

Numera skall det dock vara enklare att få F-skattsedel utfärdad och därtill få behål-
la denna då syftet med ändringen i 13 kap. 1 § 2 st. IL, gällande självständighets-
rekvisitet168, är att sänka tröskeln för att få en verksamhet bedömd som närings-
verksamhet då fokus skall ligga på relationerna mellan parterna. Regeringen 2008 
var av den åsikten att om det är enklare att få F-skattsedel tilldelad förbättras före-
tagsklimatet ytterligare, vilket kan bidra till att sysselsättningen ökas.169 

5.3 F-skattsedelns rättsverkningar 

Utfärdandet av F-skattsedeln har betydande rättsverkningar. Innebörden av att an-
lita någon med F-skattsedeln är att den som betalar ut ersättning för arbete inte är 
skyldig att göra preliminärskatteavdrag enligt 5 kap. 5 § 1 st. SBL. Utbetalaren av 
ersättningen skall inte heller betala några arbetsgivaravgifter.170 Detta gäller om 
uppdragstagaren är innehavare av F-skattsedel antingen när ersättning för arbetet 
bestäms eller vid den tidpunkt då ersättningen betalas ut.171 F-skattsedeln är såle-
des ett bevis på de skyldigheter som åvilar både uppdragstagaren och den som an-
litar någon för utförande av arbete när det gäller såväl betalningsansvaret för soci-
alavgifter som för skatteavdrag.172 

Före reformen för F-skattsedeln 1993 var det obligatoriskt för den som betalade ut 
ersättning för arbete att själv bilda sig en egen uppfattning angående om mottaga-
ren bedrev rörelse eller ej. Numera ansvarar Skatteverket för denna bedömning 
och utbetalaren kan förlita sig på den skattsedel som myndigheten utfärdat då be-
tydelsen av innehav av F-skattsedeln är att mottagaren anses bedriva näringsverk-
samhet. Dock avgör inte F-skattsedeln till vilket inkomstslag en viss ersättning är 
hänförlig till.173  

Formellt utfärdas F-skattsedel endast för ett visst inkomstår, men i 4 kap. 8 § SBL 
stadgas att F-skattsedel skall utfärdas utan ansökan för den som vid utgången av 
närmast föregående inkomstår hade en sådan skattsedel. Detta medför att en 

                                                        
166 Prop. 1991/92:112, s. 79. 

167 Kammarätten i Göteborg, dom den 22 maj 2001, mål nr 6876-2000. 

168 Se avsnitt 2.3.2.1 för beskrivning av rekvisitet självständighet. 

169 Prop. 2008/09:62, s. 24. 

170 2 kap. 5 § Socialavgiftslag (2000:980) (SAL). 

171 Skatteverket, Så fyller du i ”Skatte- och avgiftsanmälan”, SKV 418 utgåva 24, s. 15. 

172 Prop. 2008/09:62, s. 10. 

173 Nylund Susanne, Valinder Dag, Skattebetalningslagen, 2007, avsnitt 4:7:2. 
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överprövande domstol kan pröva frågan om F-skattsedel även om det för F-
skattsedeln aktuella inkomstår har gått till ända vid domstolsprövningen.174 

5.4 F-skattens koppling till vinstsyftet 

År 2007 startade regeringen en utredning gällande alternativa lösningar för att 
underlätta för tilldelningen av F-skatt och därmed även göra det enklare att starta 
näringsverksamhet. Ett alternativ var att låta mervärdesskattedirektivets175 regler 
vara direkt styrande för IL:s regelverk.176 Genom utredningen framhölls att infö-
randet av begreppet ekonomisk verksamhet i IL skulle innebära ökad överens-
stämmelse mellan förutsättningarna för erhållandet av F-skattsedel, registrering 
till mervärdesskatt och inkomsttaxering i näringsverksamheten. Vidare skulle en 
sådan förändring även gagna förutsebarheten och således också rättssäkerheten. 
Därtill skulle handläggningen för Skatteverket underlättas.177 

I utredningen framkom dock att begreppet ekonomisk verksamhet i art. 9.1 
2006/112/EG inte borde ersätta näringsverksamhetsbegreppet i IL. Anledningen 
var att införandet av begreppet ekonomisk verksamhet är förenat med lagtekniska 
svårigheter då mervärdesskattelagen (1994:200) (ML) inte helt anpassats efter di-
rektivet. Om en sådan förändring skulle ha gjorts, skulle främst verksamheter som 
bedrevs utan vinstsyfte fångats upp, det vill säga i huvudsak hobbyverksamhet.178 
Anledning är direktivets definition av ekonomisk verksamhet, vilket är ett mycket 
vidare begrepp än näringsverksamhet enligt IL. Det krävs inte något vinstsyfte för 
att en verksamhet skall falla in under begreppet ekonomisk verksamhet enligt di-
rektivet.179  

Då syftet med utredningen främst var att granska självständighetsrekvisitet be-
dömdes att förslag som lades i riktning mot att förändra rekvisitet vinstsyfte inte 
skulle generera ett önskvärt resultat av utredningen. Istället menade utredningen 
att det vore att föredra att anpassningen mellan ekonomisk verksamhet och rörel-
sekriterierna först äger rum i ML då direktivet och den svenska mervärdesskatte-
lagstiftningen ej är helt överensstämmande.180 En sådan utredning är dock redan 
gjord och resulterade inte i någon ändrad lagstiftning bland annat för att konse-
kvenserna för ideella föreningars mervärdessituation skulle bli alltför stora.181 Ju-
ridiska fakulteten vid Uppsala universitet har anfört att kopplingen mellan ekono-
misk verksamhet och kriterierna för näringsverksamhet skulle vara intressant och 
medföra positiva effekter. Emellertid ansåg regeringen 2004 inte att slopandet av 

                                                        
174 RÅ 2004 ref. 40. 

175 Rådets direktiv 2006/112/EG. 

176 Prop. 2008/09:62, s. 24. 

177 SOU 2008:76, s. 147. 

178 SOU 2008:76, s. 145. 

179 Prop. 2008/09:62, s. 24. 

180 SOU 2008:76, s. 148. 

181 Prop. 2004/05:1, s. 223. 
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rekvisitet vinsyfte var lämpligt.182 Istället fann regeringen att den bästa lösningen 
var att utvidga näringsverksamhetsbegreppet genom att sänka och förtydliga kra-
vet på när en verksamhet skall anses vara självständig.183 

Det faktum att en skattskyldig erhållit F-skattsedel föranleder inte att prövning 
gällande huruvida vinstsyftet är uppfyllt skall frångås. I ett mål från 2006 framgår 
att den skattskyldige har bedrivit hobbyverksamhet sedan år 1991. Enligt egen ut-
sago har den skattskyldige sedan taxeringsår 2003 bedrivit näringsverksamhet, för 
vilket även F-skattsedel erhållits. Hobbyverksamheten hade under flera år varit 
förlusttyngd, varför det fordrades att det på ett objektivt sätt kunde påvisas att syf-
tet övergått till att bedriva näringsverksamhet. Rätten menade att detta kunde vi-
sas genom ett vinstsyfte och allra tydligast skulle det vara om verksamheten gene-
rerade ett överskott. Verksamheten visade ej någon vinst och någon uppbyggnads-
fas beaktades ej då rätten menade att någon näringsverksamhet aldrig förelegat. 
Att den skattskyldige beviljats F-skattsedel hade ingen betydelse i målet.184 

5.5 Särskilt om uppbördsansvaret 

Innehavaren av en F-skattsedel är ansvarig för att betala in skatter och socialavgif-
ter varje månad. Den preliminära taxeringen skall ske med ledning av de uppgifter 
som den skattskyldige själv lämnat i sin preliminära deklaration.185 För det fall den 
skattskyldige både innehar enskild firma och en anställning skall istället en FA-
skattsedel innehas. Innebörden av sådant innehav är att arbetsgivaren gör skatte-
avdrag och betalar in arbetsgivaravgifter, medan den skattskyldige själv blir betal-
ningsansvarig för den preliminära skatten och egenavgifterna för den enskilda när-
ingsverksamheten.186  

De sociala avgifterna betalas i form av arbetsgivaravgifter eller egenavgifter. Sedan 
systemet med F-skattsedlar infördes är det Skatteverkets beslut om utfärdande av 
F-skattsedel som ligger till grund för vem som skall betala dessa avgifter. Huvud-
regeln är att om uppdragstagaren innehar F-skattsedel skall inga arbetsgivaravgif-
ter betalas av uppdragsgivaren. Istället ankommer det på mottagaren av ersätt-
ningen att betala arbetsgivaravgifter i form av egenavgifter för den enskilda när-
ingsidkaren. Om det dock är så att uppdragstagaren ej är innehavare av någon F-
skattsedel så skall de sociala avgifterna betalas av den som utger den avgiftsplikti-
ga ersättningen. Detta är vad som i praktiken sker i vanliga anställningsförhållan-
den då det är arbetsgivaren till den anställde som betalar arbetsgivaravgifterna.187  

Som tidigare påpekats fungerar F-skattsedeln som ett bevis för de skyldigheter 
som åvilar både parter i ett uppdragsförhållande när det gäller såväl skatteavdrag 

                                                        
182 Prop. 2008/09:62, s. 24. 

183 Prop. 2008/09:62, s. 25 och 39. 

184 Kammarrätten i Jönköping, dom 13 mars 2006, mål nr 3858-04. 

185 6 kap. 4 § SBL och 10 kap. 1 § SBL. 

186 Skatteverket, Allmän information om skattsedlar, 2009. 

187 Prop. 2008/09:62, s. 9-10. 
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som betalningsansvar för socialavgifter.188 Den som betalar ut ersättning till någon 
som innehar eller åberopar en F-skattsedel kan följaktligen lita på F-skattsedeln 
och dess rättsverkan i stor utsträckning.189 Vikten av att kunna lita på att F-
skattsedeln är gällande understryks i förarbetet bland annat av anledningen att F-
skattsedeln skyddar den som anlitat en uppdragstagare från att i efterhand bli be-
talningsskyldig för uppdragstagarens skatter och avgifter.190  

Regeln gällande att uppdragsgivaren i efterhand kan bli betalningsansvarig för 
uppdragstagarens skatter och avgifter kallas för det solidariska betalningsansva-
ret. Solidariskt betalningsansvar kan dock bara gälla sådan ersättning som betalats 
ut som ett led i en av utbetalaren bedriven näringsverksamhet.191 Motsatt förhål-
lande gäller således för en privatperson som anlitar en innehavare av F-skattsedel 
för att utföra ett uppdrag. Den enskilde personen kan aldrig bli solidariskt betal-
ningsansvarig för F-skattsedelinnehavarens avgifter och skatter.192  

För privatpersonen gäller istället vid anlitande av näringsidkare som innehar F-
skattsedel, vilket tidigare nämnts, att denne inte behöver göra vare sig skatteav-
drag eller betala in socialavgifter.193 Förvisso kan F-skattsedeln bli återkallad eller 
föremål för omprövning av Skatteverket då innehavarens verksamhet ej längre är 
att betrakta som näringsverksamhet på grund av att rörelsekriterierna i 13 kap. 1 § 
1st. IL inte längre är uppfyllda.194 Dock leder inte detta förfarande till att en privat-
person blir betalningsskyldig för uppdragstagarens skatter och avgifter. Anled-
ningen till detta är att en F-skattsedeln är gällande för de uppdrag som uppdrags-
tagaren fått före en eventuell återkallning, oavsett skäl för återkallningen. F-
skattsedeln blir sålunda giltig så fort den blivit tilldelad näringsidkaren och om 
denne innehar F-skattsedel, antingen vid den tidpunkt då ersättningen bestäms el-
ler när den betalas ut, gäller F-skattsedeln i det utförda uppdraget.195 

                                                        
188 Prop. 2008/09:62, s. 10. 

189 Prop. 2008/09:62, s. 41. 

190 Prop. 2008/09:62, s. 27. 

191 12 kap. 3 § 1 st. IL. 

192 Nylund Susanne, Valinder Dag, Skattebetalningslagen, 2007, avsnitt 12:3:3. 

193 5 kap. 5 § 1 st. SBL och 2 kap. 5 § SAL. 

194 Nylund Susanne, Valinder Dag, Skattebetalningslagen, 2007, avsnitt 4:7:3. 

195 Skatteverket, Allmän information om skattsedlar, 2009. 
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6 Hästhållning i aktiebolag och på näringsfastighet 

6.1 Inledning 

I detta kapitel redogörs för huvuddragen för beskattning av aktiebolag för att ge 
läsaren en övergripande bild av vad som skiljer beskattning i hobbyverksamhet, 
enskild näringsverksamhet och aktiebolag åt. Därefter redogörs för möjligheten att 
låta hästar ingå i ett aktiebolags verksamhet. Slutligen behandlas reglerna för 
hästhållning vid innehav av näringsfastighet och bidrag kopplade till sådant inne-
hav. 

6.2 Hästverksamhet i aktiebolag 

För juridiska personer, såsom aktiebolag, gäller att all skattepliktig inkomst är in-
komst av näringsverksamhet, oavsett om inkomsterna eller utgifterna är hänförli-
ga till näringsverksamheten eller ej. Därmed skall även ett aktiebolags kapitalvins-
ter beskattas som inkomst av näringsverksamhet.196 Resultatet av att all inkomst 
anses hänförlig till en och samma verksamhet, är att ett eventuellt underskott i 
princip är kvittningsbart mot all inkomst följande år enligt 40 kap. 2 § IL. Innebör-
den av att juridiska personer alltid beskattas i näringsverksamhet medför att rö-
relsekriterierna i 13 kap. 1 § IL ej behöver vara uppfyllda.197 

Skatteverkets syn på hästhållning i aktiebolag är att utredningar måste göras i det 
enskilda fallet huruvida en av aktiebolaget bedriven verksamhet endast bedrivs för 
aktiebolagets ägares eller för denne närståendes räkning. Utgifterna för aktiebola-
gets ”hobbyverksamhet” skall i sådana fall anses utgöra privat levnadskostnad för 
ägaren. 198  Ägaren förmånsbeskattas då i enlighet med 11 kap. 1 § IL. Bolaget skall 
betala sociala avgifter för förmånen,199 då ersättning i form av förmån är avgifts-
pliktig.200 Aktiebolaget medges dock avdrag för lönekostnaden.201   

För det fall att avdrag ej medges för anskaffning av en tillgång, kan detta grundas 
på att tillgången är att anse som rörelsefrämmande. Exempelvis så har värde-
minskningsavdrag vägrats för anskaffningen av en större lyxkryssare då denna ej 
ansågs ha samband med aktiebolagets verksamhet.202 Avdragsförbudet för rörelse-
främmande egendom, det vill säga egendom som uteslutande är ämnad för privat 

                                                        
196 13 kap. 2 § IL. 

197 1 kap. 3 § 2 st. IL och 13 kap. 2 § IL. 

198 Skatteverkets skrivelser, Hästverksamhet – gränsdragningen mellan hobby- och näringsverksam-
het, 2009-04-08, Dnr/målnr/löpnr: 131 342327-09/111. 

199 2 kap. 1 § SAL. 

200 2 kap. 10 § SAL. 

201 16 kap. 1 § IL. 

202 RÅ 1970 ref. 21. 
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bruk, omfattar såväl utgiften för anskaffningen av tillgången som löpande utgifter 
för drift och underhåll.203 

Som nämnts ovan beskattas alla inkomster och utgifter för en juridisk person i in-
komstslaget näringsverksamhet enligt 13 kap. 2 § IL, även om dessa inkomster och 
utgifter inte ingår i näringsverksamheten. I förarbeten till det aktuella lagrummet 
stadgas att inkomster och utgifter för tillgång, vid sidan av näringsverksamheten, 
skall hänföras till näringsverksamheten.204 Sandström och Svensson menar att 
man ur detta uttalande kan dra slutsatsen att ett aktiebolag aldrig kan nekas av-
drag för rörelsefrämmande egendom.205 Gäverth anser att innehållet i 13 kap. 1-2 
§§ IL utgör ett absolut hinder mot att förvägra ett aktiebolag avdrag för sina kost-
nader, oavsett om de hänför sig till rörelsefrämmande eller onyttig egendom, så 
länge kostnaderna uppstått för förvärvandet eller bibehållandet av inkomster.206 
Syftet med regler för rörelsefrämmande egendom torde i första hand vara, enligt 
en av Regeringen 1997 tillsatt utredning, att få en företagsledare i ett aktiebolag 
att avstå förvärv av egendom som ej behövs i företagets verksamhet. Då rörelse-
främmande egendom tillåts är det möjligt att detta missbrukas för anskaffning för 
privat bruk. För att skapa neutralitet skall därför värdet av att få disponera egen-
dom som ett företag tillhandahåller tas upp som förmån till ett värde motsvarande 
marknadsvärdet.207 

Kammarrätten i Stockholm har funnit att en företagsledare i ett fåmansföretag, 
som bedrev dagligvaruhandel, skulle förmånsbeskattas för diverse kostnader, av-
seende hästsportverksamhet, som aktiebolaget hade yrkat avdrag för. Bolaget ägde 
andelar i två tävlingshästar, en häst var aktiv inom trav och en häst deltog i hopp-
tävlingar. Därtill hade företagsledaren ett genuint hästintresse. Förutom förmåns-
beskattningen för företagsledaren påfördes bolaget arbetsgivaravgifter. Skattever-
ket menade dock att avdrag skulle vägras för bolagets kostnader vid inkomsttaxe-
ringen, det vill säga att de inte ens skulle betraktas som lönekostnader, då kostna-
derna ej kunde anses ha uppkommit för intäkternas förvärvande och bibehållan-
de.208 

Hästverksamhet i aktiebolag blev i ett annat mål betraktad som hobbyverksamhet, 
då Kammarrätten i Jönköping inte kunde finna det visat att ridsportverksamheten 
bedrevs i syfte att generera vinst. I det ifrågavarande målet bedrevs, vid sidan av 
annan verksamhet, en hästverksamhet som nästan uteslutande bestod av ägarens 
dotters hästhoppningsverksamhet. Domstolen grundade sin bedömning på att rö-
relsekriteriet vinstsyfte ej var uppfyllt, då hästverksamheten gått med underskott 

                                                        
203 Prop. 1999/2000:2, s. 68. 

204 Prop. 1999/2000:2, s. 163. 

205 Sandström Kjell, Svensson Ulf, Fåmansföretag: skatteregler och skatteplanering, 2008, s. 177. 

206 Gäverth Leif, Från stopp- till frittframlagstiftning?, Svensk Skattetidning 10/1999, s. 873. 

207 SOU 1998:116, s. 77. 

208 Kammarrätten i Stockholm, dom den 10 maj 2005, mål nr 4226-02. 
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fyra år i följd. Den menade istället att kostnaderna för sådan verksamhet utgör 
personliga levnadskostnader och därmed ej är avdragsgilla.209 

I ett annat avgörande fann Kammarrätten i Göteborg också att den i aktiebolaget 
bedrivna hästverksamheten utgjorde hobbyverksamhet. Detta trots att fälttävlans-
verksamheten bedrevs på elitnivå där ryttaren, ägarens dotter, och bolagets häst 
blivit uttagna till OS 2008. Prövning gjordes gentemot rörelsekriterierna trots att 
verksamheten bedrevs i aktiebolag. Då rätten ej tyckte att vinstsyfte kunde påvisas 
uttagsbeskattades bolaget och ägaren förmånsbeskattades.210 

Kammarrätten i Stockholm har också tagit ställning till innehav av hästar i aktiebo-
lag. Aktiebolaget var inriktat både mot redovisningsuppdrag och mot hästverk-
samhet. Hästverksamheten bestod främst av avel. Rätten konstaterade att någon 
försäljning av uppfödda hästar ej ägt rum sedan verksamhetsstarten och att det 
därför ej var visat att vinstsyfte förelåg. Någon rätt till avdrag i näringsverksamhet 
för kostnader hänförliga till hästuppfödningen förelåg således inte.211 

6.3 Innehav av näringsfastighet 

6.3.1 Hästhållning på jordbruksfastighet 

I 13 kap. 1 § 3 st. IL återfinns regeln som stadgar att innehav av näringsfastighet 
alltid räknas som näringsverksamhet, vilket har förklarats mer utförligt i avsnitt 
2.4. Genom förarbeten förstås att verksamheter som har ett naturligt samband 
med varandra skall anses utgöra en enda verksamhet.212 Lite förenklat kan detta, 
enligt Rydin och Antonson, uttryckas såsom att verksamheter som nyttjar samma 
resurs har ett naturligt samband.213 För hästars naturliga anknytning till jord-
bruksfastighet har Skatteverket kommit med ett ställningstagande214 där dess 
ståndpunkt i frågan tydligt framgår. 

Då det gäller brukshästar, vilka används för driften av jordbruksfastigheten såsom 
bearbetande av mark och nyttjande i skogsbruk, kan dessa ha sådan naturlig an-
knytning till jordbruksfastigheten så att de kan anses ingå i näringsverksamheten i 
enlighet med 13 kap. 1 § 3 st. IL. För övrig hästhållning på en jordbruksfastighet, 
där innehavaren av fastigheten är en fysisk person, kan dock inte sådana hästar 
per automatik anses ingå i näringsverksamheten. Skatteverket menar att själva in-
nehavet av en jordbruksfastighet inte skall påverka bedömningen av huruvida 
hästhållningen skall anses ingå i näringsverksamheten eller ej. Hästhållning som ej 
innefattar brukshästar är därmed ej undantagen från prövningen i förhållande till 

                                                        
209 Kammarrätten i Jönköping, dom den 5 juni 2000, mål nr 125-2000. 

210 Kammarrätten i Göteborg, dom den 26 november 2008, mål nr 1234-08. 

211 Kammarrätten i Stockholm, dom den 6 september 2000, mål nr 6251-6252-1999. 

212 Prop. 1989/90:110, s. 646. 

213 Rydin Urban, Antonson Jan, Beskattning av hästverksamhet, Svensk Skattetidning 4/2008, s. 257. 

214 Skatteverkets ställningstaganden, Avdrag för hästhållning vid innehav av jordbruksfastighet, 
2007-02-12, Dnr/målnr/löpnr: 131 104860-07/111. 
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rörelsekriterierna i 13 kap. 1 § 1 st. IL. En oberoende och objektiv bedömning mås-
te därmed göras för att avgöra om näringsverksamhet föreligger.215 

I den tidigare skattelagstiftningen gällde att en verksamhet med naturlig anknyt-
ning till jordbruksfastigheten kunde utgöra så kallad binäring till jordbruket. För 
att få klassificeras som binäring krävdes exempelvis att verksamheten nyttjade 
jordbruksfastighetens inventarier, alster eller naturtillgångar.216 Begreppet binär-
ing togs dock bort i samband med skattereformen.217 I och med detta anser Skatte-
verket att det inte är tillräckligt att, vid hästhållning, nyttja exempelvis jordbruks-
fastigheten till bete, foder och uppstallning för att hästhållningen skall ha ett så-
dant naturligt samband till innehavet av jordbruksfastigheten att prövningen av 
rörelsekriterierna i 13 kap. 1 § 1 st. IL kan frångås. Vidare menar Skatteverket att 
omständigheten att ett driftsöverskott av jordbruksfastigheten finansierar en an-
nan verksamhet, såsom hästhållning vilken i sig ej uppfyller rörelsekriterierna, inte 
ger utrymme för en annorlunda bedömning.218 Skatteverket finner stöd för sin 
uppfattning i rättspraxis. Regeringsrätten har funnit att en travhäst som var upp-
stallad på ägarens jordbruksfastighet inte kunde anses utgöra binäring då hästen ej 
användes i jordbruket eller på något annat vis hade samband med driften av det-
ta.219 I nyare praxis har fastslagits att förhållandet att hästar är uppställda på äga-
rens jordbruksfastighet inte medför att hästhållningen har något samband med 
näringsverksamheten som bedrivs på fastigheten.220 

Skatteverket ansåg tidigare att hästsportverksamhet och biodling, som bedrevs i 
nära anslutning till driften av jordbruket, sammanhörde med jordbruksverksam-
heten och skulle därför beskattas såsom näringsverksamhet.221 Numera har Skat-
teverket emellertid tagit bort uttrycket hästsportverksamhet ur sin handledning, 
dock finns biodling kvar.222 Bakgrunden till att begreppet togs bort är att Skatte-
verket istället använder sig av sin styrsignal ”Avdrag för hästhållning vid innehav av 
jordbruksverksamhet”223. Denna styrsignal har dock utformats utan att någon änd-
ring i lagstiftningen har gjorts. Kritik har riktats mot Skatteverket då styrsignaler ej 
har någon rättsverkan, utan endast en åsikt vars styrka följer av kraften i argumen-

                                                        
215 Skatteverkets ställningstaganden, Avdrag för hästhållning vid innehav av jordbruksfastighet, 

2007-02-12, Dnr/målnr/löpnr: 131 104860-07/111. 

216 18 § 4 st. KL. 

217 Prop. 1989/90:110, bilaga 3, s. 111. 

218 Skatteverkets ställningstaganden, Avdrag för hästhållning vid innehav av jordbruksfastighet, 
2007-02-12, Dnr/målnr/löpnr: 131 104860-07/111. 

219 RÅ 1988 ref. 318. 

220 Kammarrätten i Stockholm, dom 4 juni 2008, mål nr 798-08. 

221 Skatteverket, Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2006 års taxe-
ring, del 2, s. 221. 

222 Skatteverket, Handledning för beskattning av inkomst vid 2009 års taxering, del 1, s. 415. 

223 Skatteverkets ställningstaganden, Avdrag för hästhållning vid innehav av jordbruksfastighet, 
2007-02-12, Dnr/målnr/löpnr: 131 104860-07/111. 
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ten.224 I praktiken betyder detta att Skattverket endast ställer prognoser för hur 
Regeringsrätten kan ställa sig till olika problem.225 Ett stort antal hänvisningar till 
Skatteverkets material från Regeringsrättens sida tyder dock på att Regeringsrät-
ten regelmässigt använder sig av Skatteverkets material.226 För det fall Regerings-
rätten står och väger mellan två olika utgångar i ett mål följer den oftast den praxis 
som Skatteverket utvecklat på området genom sina styrsignaler.227 

6.3.2 Näringsbidrag 

För den som bedriver hästverksamhet kan EU-stöd erhållas i form av näringsbi-
drag.228 En förutsättning för att kunna erhålla sådant stöd är dock att det lämnas 
till en näringsidkare.229 Vanligt är att stöd ges för skötsel av betesmark, vilket be-
tyder att marken måste betas varje år. Sådant stöd utgör inkomst av näringsverk-
samhet genom sin nära anknytning till näringsfastigheten och skötseln av denna. I 
de fall hästar används som betesdjur anser Rydin och Antonson att hästarna har en 
stark koppling till själva innehavet av näringsfastigheten.230  

Skatteverkets uppfattning i frågan är emellertid att ett erhållet bidrag ej medför att 
hästverksamheten per automatik skall anses utgöra näringsverksamhet. Istället 
skall en bedömning göras utifrån varje enskilt fall huruvida hästhållningen är att 
anse som hobbyverksamhet eller näringsverksamhet utifrån rörelsekriterierna i 
13 kap. 1 § 1 st. IL. Den omständigheten att bidrag erhållits spelar ej, enligt Skatte-
verket, någon självständig avgörande roll vid denna prövning.231 

                                                        
224 Rydin Urban, Antonson Jan, Beskattning av hästverksamhet, Svensk Skattetidning 4/2008, s. 265. 

225 Påhlsson Robert, Riksskatteverkets rekommendationer – Allmänna råd och andra uttalanden på 
skatteområdet, 1995, s. 384. 

226 Påhlsson Robert, Riksskatteverkets rekommendationer – Allmänna råd och andra uttalanden på 
skatteområdet, 1995, s. 105. 

227 Påhlsson Robert, Riksskatteverkets rekommendationer – Allmänna råd och andra uttalanden på 
skatteområdet, 1995, s. 119. 

228 Skatteverkets skrivelser, Hästverksamhet – gränsdragningen mellan hobby- och näringsverksam-
het, 2009-04-08, Dnr/målnr/löpnr: 131 342327-09/111. 

229 29 kap. 2 § IL. 

230 Rydin Urban, Antonson Jan, Beskattning av hästverksamhet, Svensk Skattetidning 4/2008, s. 263-
264. 

231 Skatteverkets skrivelser, Hästverksamhet – gränsdragningen mellan hobby- och näringsverksam-
het, 2009-04-08, Dnr/målnr/löpnr: 131 342327-09/111. 
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7 Analys 

7.1 Inledning 

Analysen är indelad efter ämnesområde i syfte att underlätta läsarens orientering. 
Inledningsvis ges en kort presentation av de skillnader som föreligger mellan be-
skattning av hobbyverksamhet och näringsverksamhet. Därefter följer en presen-
tation av praxis, vilken på ett tydligt vis belyser gränsdragningsproblematiken. Se-
dan följer en analys av Skatteverkets skrivelse om en enhetlig bedömning för in-
komstbeskattning av hästrelaterad verksamhet. Därpå förs en diskussion om häst-
hållning vid innehav av näringsfastighet och hästhållning i aktiebolag. Avslutnings-
vis resoneras kring F-skattsedelns koppling till vinstsyftet och en rekommendation 
ges till vilka faktor som borde beaktas vid bedömningen av om en hästrelaterad 
verksamhet är att betrakta som hobbyverksamhet eller näringsverksamhet.  

7.2 Generellt om gränsdragningen 

Tidigare gällde att skattebasen utformades utifrån vilka inkomstkällor som gav 
varaktig avkastning. Detta synsätt har dock successivt övergivits med motivering-
en att skattebasen måste breddas i syfte att uppnå neutral och likformig beskatt-
ning av samtliga inkomster oavsett dess ursprung. Konsekvensen av principen om 
neutral och likformig beskattning är att allt arbete som genererar intäkt bör be-
skattas, även sådant som klassificeras som hobbyverksamhet.232 Avsikten med det-
ta är inte att tränga in på fritidens område, utan att beskatta alla ersättningar som, 
är hänförliga till egen prestation eller verksamhet för att på så sätt uppnå en lik-
formig behandling.233 

Kravet på att alla inkomster principiellt skall beskattas får dock inte medföra att 
avvikelser görs från allmänna avdragsregler. Detta har till följd att avdrag ej skall 
medges för sådant som i grunden utgör privata, personliga levnadskostnader. För 
hobbyverksamhet medför detta att beskattning skall ske om verksamheten visar 
ett överskott men om resultatet däremot är negativt medges inga avdrag mot 
andra inkomster under inkomstslaget tjänst. Enligt kontantprincipen, vilken till-
lämpas i inkomstslaget tjänst, skall någon rätt till avdrag ej medges för de fall då 
utgifter härstammar från år innan det år då en inkomst influtit. Detta problem har 
till viss del lösts genom att underskott får rullas fram upp till maximalt fem år och 
dras av mot eventuellt överskott från samma verksamhet under kommande år. 

På hästområdet är det just gränsdragningen mellan hobby- och näringsverksamhet 
som vållar flest frågor då dessa omfattar svåra bedömnings- och bevisfrågor. Det 
mest centrala i bedömningen synes vara vinstsyftet med verksamheten. Om fallet 
är sådant att verksamhet med hästar enbart bedrivs för att tillgodose personliga 
intressen och inte i syfte att generera vinst är det i normalfallet att betrakta som 
hobbyverksamhet. Viktigt att notera är att begreppet hobbyverksamhet inte finns 
tydligt definierat i varken IL eller förarbeten. Genom lagtexten förstås endast att 

                                                        
232 Gunnarsson Åsa, Myten om vad den könsneutrala skatterätten kan göra för jämställdheten, Skat-

tenytt nr 9 2000, s. 495. 

233 Prop. 1989/90:110, s. 311. 
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hobbyverksamhet är en verksamhet som bedrivs självständigt men som ej kan 
räknas till inkomstslaget näringsverksamhet. Innebörden av att bedriva hobby-
verksamhet är att överskott beskattas i inkomstslaget tjänst tillsammans med öv-
riga tjänsteinkomster medan några underskott ej får kvittas mot andra tjänstein-
komster. Ett eventuellt underskott får dock sparas i upp till fem år för kvittning 
mot överskott, men endast mot överskott i samma verksamhet. Om hästföretaget 
uppfyller kraven på varaktighet, självständighet och vinstsyfte beskattas istället ett 
överskott i inkomstslaget näringsverksamhet. Uppstår en förlust i näringsverk-
samheten kan den rullas framåt till dess att verksamheten genererar ett överskott. 
Likaså är kvittning av underskott mot vinstgivande verksamhet tillåtet. Därtill 
finns en regel om möjlighet till uppbyggnadsskede och avdrag medges då för un-
derskott i aktiv näringsverksamhet under verksamhetens fem första år, dock till 
ett maximalt belopp om 100 000 kr per år. 

7.3 Presentation av praxis gällande gränsdragningsproble-
matiken 

Tidigare gällde att domstolarna i vissa fall tillämpande schabloner för bedömning-
en av om näringsverksamhet förelåg. Främst vid hästsportverksamhet uttalade 
Regeringsrätten att innehav av endast en häst aldrig utgjorde näringsverksamhet 
medan innehav av minst tre hästar alltid var att betrakta som näringsverksamhet. 
Om det bara fanns två hästar i verksamheten berodde det på övriga omständighe-
ter om näringsverksamhet ansågs föreligga och således blev det en bedömnings-
fråga i det enskilda fallet.  

Konsekvenserna av denna schablonbedömning syns tydligt i två parallellt avgjorda 
mål från 1964. I RÅ 1964 Fi 286, vilket omfattade en verksamhet med 16 hästar, 
hade förlust gjorts 12 år i följd med ett årligt underskott om ca 80 000 kr. Trots 
detta ansågs näringsverksamhet föreligga. Det andra målet, RÅ 1964 ref. 9, hand-
lade om en flerårig mycket vinstrik tävlingsverksamhet. Då verksamheten endast 
omfattade en häst bedömde Regeringsrätten, på grund av schabloniseringen, att 
skatteplikt ej förelåg.  

Senare har denna praxis förändrats något. Innehav av endast en häst kan innebära 
förvärvsverksamhet om särskilt samband med annan verksamhet alternativt andra 
särskilda omständigheter föreligger. Exempel på sådana omständigheter är, enligt 
RÅ 1973 ref. 52, att den skattskyldige ej uppburit andra inkomster än den förtjänst 
som härstammat från hästverksamheten. Ett annat mål, RÅ 1973 A 1:73, gällde en 
verksamhetsutövare som endast sålt en häst under beskattningsåret och därtill re-
dovisat ett underskott. Regeringsrätten bedömde att näringsverksamhet ändock 
förelåg då den skattskyldiges huvudsakliga verksamhet och inkomstkälla var häs-
tarna då denne handlat med hästar i egen regi i många år.  

I RÅ 1973 ref. 53 bestod verksamheten, som visade underskott, av en inköpt och 
en inhyrd avelshingst. Verksamheten ansågs utgöra näringsverksamhet då den 
skattskyldige var heltidsanställd chef på ett travsällskap och dennes avelsverk-
samhet ansågs stödja avelsverksamheten inom sällskapets verksamhetsområde. 
Avdrag för den inhyrda hingsten medgavs dock ej. Även i RÅ 1973 Fi 633 ansågs 
näringsverksamhet föreligga trots att avelsverksamhet endast bedrevs i mindre 
skala och med ett underskott om dryga 56 000 kr. Regeringsrätten ansåg dock att 
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förmånen att fritt, för enskilt bruk, få disponera avelshästar för motionsridning 
hade ett visst värde och förmånsbeskattning aktualiserades. 

Ett nyare mål från 2007 gällde inkomsttaxering 2002 och eftertaxering för de fyra 
föregående beskattningsåren. Verksamheten innefattade både avel och försäljning 
av hästar. Under de taxeringsår som var aktuella i fallet hade inga hästar avyttrats 
och verksamheten hade under alla fem år visat underskott. De totala underskotten 
för åren uppgick till sammanlagt drygt 361 000 kr. Verksamhetsutövaren hade an-
nan anställning vid sidan av hästverksamheten och dennes dotter skötte utbild-
ningen av de uppfödda hästarna. Emellertid visade verksamheten ett överskott för 
åren fram till prövningen hos länsrätten, det vill säga för inkomstår 2003 och 
2004, då avyttring av fyra hästar hade skett. Rätten fann därav att verksamheten 
bedrevs i vinstsyfte och således även att näringsverksamhet förelåg då det enligt 
tidigare praxis har stadgats att det inte finns något hinder mot att beakta längre 
perioder än de i målet aktuella beskattningsåren.234  

Att långa perioder beaktas vid prövningen av om näringsverksamhet föreligger 
gagnar dock inte alltid den skattskyldige. Länsrätten har funnit att vinstsyfte före-
låg för en verksamhet då den befann sig i ett uppbyggnadsskede. När kammarrät-
ten i Jönköping sex år senare avgjorde överklagandet av domen fann den att något 
vinstsyfte ej längre förelåg då verksamheten inte inbringat några stora intäkter 
under åren mellan avgörandena. Rätten fäste inte enbart vikt vid att verksamheten 
endast bestod av tre hästar utan gjorde istället en samlad bedömning där samtliga 
omständigheter beaktades. Då vinstsyfte ej kunde anses föreligga varken på lång 
eller kort sikt menade kammarrätten att verksamheten var en hobbyverksamhet 
som givits sken av att vara enskild näringsverksamhet enbart i syfte att erhålla fi-
nansiering av och avdrag för privata levnadskostnader.235 

För verksamhet som är inriktad mot avelsarbete förefaller det enligt min mening 
svårt att få verksamheten bedömd som näringsverksamhet. I ett mål där verksam-
heten endast bestod av ett dräktigt sto och ett föl ansåg kammarätten att verksam-
heten var av hobbykaraktär. Då att endast en avkomma fötts upp, i kombination 
med att de stora kostnader som hästhållningen medförde, ifrågasattes om verk-
samheten ens på lång sikt skulle generera något överskott.236 Inte heller när en 
verksamhet bestod av 7 hästar och syftet med verksamheten var avel och försälj-
ning ansågs verksamheten uppfylla kraven för att näringsverksamhet skulle vara 
för handen. Hingstarna i verksamheten var ej avelsgodkända och endast ett mindre 
antal betäckningar hade genomförts. Därtill hade flera av de hästar som från bör-
jan var menade att ingå i avelsverksamheten avyttrats. Detta resulterade visserli-
gen i att verksamheten genererade överskott aktuellt år men då underskott uppvi-
sades både året dessförinnan och året därefter ansågs verksamheten vara hobby-
verksamhet.237 

                                                        
234 Kammarrätten i Göteborg, dom 20 april 2007, mål nr 626-630-06. 

235 Kammarrätten i Jönköping, dom 27 januari 2004, mål nr 2039-01. 

236 Kammarrätten i Göteborg, dom 3 september 2002, mål nr 6485-2001. 

237 Kammarätten i Stockholm, dom 30 mars 2004, mål nr 1375-2002. 
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Det faktum att inte uppstartsfasen beaktas på samma sätt som för annan närings-
verksamhet märks tydligt i nytt avgörande av Kammarrätten i Göteborg från hös-
ten 2009. Under verksamhetens tre första år hade intäkter influtit, dock uppvisade 
verksamheten underskott. Eftersom faktiskt överskott ej fanns ansåg kammarrät-
ten att den skattskyldige ej gjort sannolikt att ett vinstsyfte förelåg. Avdrag för un-
derskott i nystartad näringsverksamhet medgavs av denna anledning inte.238 

7.4 Analys av Skatteverkets skrivelse om en enhetlig be-
dömning av inkomstbeskattning av hästverksamhet 

Under våren 2009 utkom Skatteverket med sin promemoria gällande hästverk-
samhet och gränsdragningen mellan hobby och näringsverksamhet. Behovet av 
riktlinjer är stort då det under en längre tid har saknats en enhetlig bedömning vid 
inkomstbeskattning av hästverksamhet. Därtill har bedömningen gjorts olika runt 
om i landet beroende på vilket skattekontor som har ansvarat för bedömningen. 
Antalet hästar i landet ökar och så även antalet hästverksamheter. Skatteverkets 
skrivelse syftar till att tydliggöra vad som kännetecknar en näringsverksamhet, 
vilket får anses positivt då det inom hästvärlden finns både hobby- och näringsid-
kare och generellt sett är intresset för hästarna betydligt större än kunskapen om 
skatterättsliga spörsmål. Skatteverkets syfte med skrivelsen är att harmonisera 
och förenkla bedömningen för de olika handläggarna runt om i landet.  

Skattskyldiga bör ha möjlighet att kunna förutse skattekonsekvenserna av ett visst 
agerande och skillnaden mellan olika handlingsalternativ. Denna förutsebarhet 
bygger på legalitetsprincipen. En metod för att tillgodose viss förutsebarhet är 
möjligheten till att erhålla förhandsbesked, från Skatterättsnämnden, för de skat-
terättsliga konsekvenserna av olika transaktioner. Dock är inte detta förfarande 
helt tillfredsställande då Skatterättsnämnden inte har någon skyldighet att lämna 
förhandsbesked. Lagtexten stadgar endast att Skatterättsnämnden får lämna för-
handsbesked om det är av vikt för sökanden alternativt för enhetlig tolkning eller 
rättstillämpning. Ärenden får därmed avvisas. Fastän förhandsbeskedsinstitutet är 
nyttigt och fungerar väl är det ofrånkomligt att proceduren tar viss tid, även då det 
kräver kortare tidsåtgång än ett avgörande från Regeringsrätten. Risken är att för-
handsbeskedet kommer för sent och därför kan förhandsbesked enlig min mening 
aldrig anses vara ett fullgott förfaringssätt för att säkerställa förutsebarhet. Istället 
torde en konsekvent bedömning av domstolen och Skatteverket, i frågor som berör 
gränsdragning i samband med hästhållning, bidra i högre grad till den skattskyldi-
ges förutsebarhet.  

Främst små verksamheter och verksamheter inriktade på avel blir hårt drabbade 
av Skatteverkets nya riktlinjer, då dessa verksamheter har svårt för att uppfylla 
kravet på vinstsyfte. Även de som bedriver blandad hästverksamhet kommer för-
modligen att stöta på svårigheter eftersom Skatteverket kräver att varje enskild 
del av verksamheten skall gå med vinst var för sig. Uttalandet av Skatteverket 
tycker jag är direkt oförenligt med IL och stadgandet i 14 kap. 12 § IL. Genom lag-
rummet fastslås att all näringsverksamhet som bedrivs av en enskild näringsidkare 
skall räknas som en enda gemensam näringsverksamhet. Jag är av åsikten att det i 

                                                        
238 Kammarrätten i Göteborg, dom 21 september 2009, mål nr 6857-08. 
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en blandad verksamhet skall det finnas möjlighet för en verksamhetsdel att stötta 
en annan verksamhetsdel, utan att för den skull isolerat generera överskott. Det 
huvudsakliga borde istället vara att verksamheterna bedrivs med vinstsyfte var för 
sig. Med anledning av detta borde istället det gemensamma resultatet beaktas.  

Kammarrätten i Jönköping har uttalat att det i uppstartsfasen inte sällan är så att 
en ny verksamhet uppvisar ett underskott. Då det i detta läge kan vara svårt att 
påvisa ett uppenbart vinstsyfte, måste en bedömning göras gällande huruvida öv-
riga omständigheter talar för att en näringsverksamhet faktiskt föreligger. Skatte-
verket menar att även om domstolarna vid hästverksamhet med inriktning mot 
avel accepterat ett uppbyggnadsskede på 5-6 år med initialt 1-2 hästar så krävs 
normalt mycket starka indikationer på att vinstsyfte föreligger. Detta betyder att 
Skatteverket väljer att frångå kammarrättens uttalande om en samlad bedömning 
och istället direkt lägger tyngdpunkten på rekvisitet vinsyfte. Skatteverket ger inga 
förtydliganden av vad begreppet starka indikationer innefattar. Därmed skapar 
skrivelsen inte klarhet i frågan utan det blir istället en bedömningsfråga i varje en-
skilt fall, vilket enligt min mening inte kan anses vara syftet med skrivelsen då det 
inte gynnar förutsebarheten. Inte heller verkar någon hänsyn tas till att avelsarbe-
te är en process där intäkterna normalt låter vänta på sig några år. Inom ridspor-
ten är det vanligt att en uppfödare behåller sin produkt i flera år innan den säljs 
vidare. Detta görs bland annat för att en mer utbildad häst har ett högre värde vid 
en försäljning än en outbildad häst. Ett flertal exempel på omständigheter som ges 
hänsyn vid nystartad verksamhet räknas upp i Skatteverkets skrivelse. Bland an-
nat berörs avsikten att bedriva verksamheten varaktigt, förhållandet att det finns 
en affärsplan, marknadsföring och kundkrets. Dessa omständigheter föreligger för 
all slags näringsverksamhet. Dock ges inte tidsaspekten för avelsarbete någon be-
tydelse. Som jag ovan påpekade kan det ta lång tid från födsel av häst till dess att 
en försäljning äger rum. Under uppstartsskedet måste därför en tidsram relevant 
för näringsverksamhetens art tillämpas för att fastställa huruvida vinstsyftet är 
uppfyllt eller ej. Meningen med rekvisitet vinstsyfte torde ju vara just att syftet 
med verksamheten är att generera vinst, inte att den gör det innan verksamheten 
de facto kommit igång.  

Skatteverket menar att flera typer verksamheter ofta bedrivs samtidigt och att en 
grundprincip är att en hästföretagare även kan vara innehavare av privata hobby-
hästar. När en fråga uppstår gällande huruvida en verksamhet är att anse som 
hobbyverksamhet eller näringsverksamhet är bedömningen många gånger en 
gränsdragning mot ägarens privata sfär. Skatteverket menar att sådana bedöm-
ningar alltid görs, oavsett typen av bransch, för verksamheter vilka kan bedrivas 
både i privat syfte och i näringsverksamhet. Enligt min uppfattning blir neutrali-
tetsprincipen inom skattelagstiftning central i denna fråga. En näringsidkare skall 
bedömas lika oavsett företagsform och verksamhetsområde. Att ha ett djupt grun-
dat intresse för sin verksamhet delar hästföretagare med många andra småföreta-
gare och enbart hästintresse kan aldrig användas som en grundpelare för att en 
verksamhet skall klassificeras som hobbyverksamhet. 

Genom den praxis som finns, på området gränsdragning mellan hobby och när-
ingsverksamhet, går det urskilja att det ställs relativt låga krav för att exempelvis 
konstnärlig verksamhet skall anses vara bedriven i syfte att generera vinst. Skatte-
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verket menar att verksamheter av hobbykaraktär utan egentligt vinstsyfte ofta fal-
ler inom ramen för konstnärlig verksamhet. Normalt sett är det ofta fråga om per-
soner som har fast anställning och därutöver på fritiden ägnar sig åt exempelvis 
foto och måleri. Regeringsrätten har i RÅ 1987 ref. 56 fastställt att näringsverk-
samhet föreligger för konstnärlig verksamhet, såsom måleri och teckning, då brut-
toinkomsterna endast uppgått till ca 7000 kr under en femårsperiod samtidigt som 
det ackumulerade underskottet för samma period uppgick till dryga 78 000 kr. I 
RÅ 1983 Aa-39 menade Regeringsrätten att fotoverksamhet utgjorde näringsverk-
samhet trots att verksamheten endast hade givit blygsamma intäkter, och därmed 
beviljades fullt avdrag för fotomaterial. Vid bedömningen lades vikt vid verksam-
hetsutövarens konstnärliga utbildning och yrkesmässiga kunskaper. Dessa mål an-
tyder, enligt min mening, att de krav som ställs för att en konstnärlig verksamhet 
skall anses utgöra näringsverksamhet inte är särskilt höga. 

För nystartade näringsverksamheter finns det möjlighet till att yrka allmänt av-
drag av underskott mot tjänsteinkomst under uppstartsåret och de fyra efterföl-
jande åren. Syftet med dessa regler är att stimulera nyföretagande då det är möjligt 
att starta ett företag parallellt med att en anställning bibehålls. Underskottsavdra-
gen är en reduktion av beskattningsbar inkomst och det är fördelaktigt att under 
uppstartsfasen göra stora investeringar samtidigt som inkomst av anställning be-
hålls för att kunna utnyttja avdraget till fullo. Dessa regler är tillämpliga för samtli-
ga enskilda näringsidkare inklusive hästverksamheter. Hästföretagare kan dock ej i 
samma utsträckning utnyttja dessa avdrag eftersom verksamheten kommer att bli 
betraktad som hobbyverksamhet istället för näringsverksamhet om företaget upp-
visar förlust tidigt i uppstartsfasen. Underskotten i hobbyverksamheten är inte av-
dragsgilla eftersom de anses vara privata levnadskostnader. Underskottsavdrag 
finns för att underlätta för nystartad näringsverksamhet. Det är således inte 
vinsten, utan avsikten med verksamheten, som är avgörande för huruvida verk-
samheten är att betrakta som näringsverksamhet eller ej. För nystartad hästverk-
samhet, i enskild firma, gäller dock att faktiskt överskott eller underskott är avgö-
rande för om hästverksamheten är näringsverksamhet eller hobbyverksamhet. 
Därmed ges, enligt min mening, aldrig någon möjlighet till att utnyttja under-
skottsavdrag i näringsverksamheten. Detta synsätt, av Skatteverket, är ej förenligt 
med neutralitetsprincipen då annan verksamhet som har en nära anknytning till 
ett personligt intresse inte träffas av detta restriktiva synsätt. 

Om näringsverksamheten uteslutande eller så gott som uteslutande består av litte-
rär, konstnärlig eller därmed jämförlig verksamhet kan en skattskyldig under vissa 
förutsättningar göra avdrag för underskott även om verksamheten inte är nystar-
tad. Avdragen görs då som ett allmänt avdrag mot tjänsteinkomst. Någon be-
loppsmässig begränsning finns inte för konstnärlig verksamhet, vilket det gör för 
övrig nystartad verksamhet. Därtill får kvittning ske för den konstnärliga verk-
samheten utan någon begränsning i tiden. En förutsättning är dock att verksamhe-
ten under beskattningsåret och de tre närmast föregående beskattningsåren haft 
inte obetydliga intäkter, det vill säga som enligt praxis uppgått till minst ett halvt 
prisbasbelopp (21 400 kr för inkomstår 2009). Hur intäkterna fördelar sig under 
perioden torde helt sakna betydelse. Reglerna om underskott i konstnärlig verk-
samhet infördes genom skattereformen 1991. Motiveringen till införandet av re-
geln var att det inte är ovanligt att konstnärer kombinerar verksamhet som i det 
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nya systemet blir hänförlig till näringsverksamhet med anställning som skall hän-
föras till inkomstslaget tjänst. Regeringen 1990 menade att det var rimligt att så-
dana fall av underskott av näringsverksamhet fick dras av mot intäkt av tjänst.239 
Det är tveksamt om den bakomliggande tanken med denna lagstiftning är att under 
obegränsad tid tillåta avdrag för underskott av en näringsverksamhet med, i mitt 
tycke, ringa intäkter. Konstnärlig verksamhet, torde enligt mitt synsätt, ligga lika 
närma ett personligt intresse som hästverksamhet gör enligt Skatteverket. Att 
därmed ha helt skilda krav på hästverksamhet och konstnärlig verksamhet, även 
att detta följer av lagtext, kan inte anses vara skäligt, då det uttryckligen stadgas i 
lagtext att avdrag ej skall medges för personliga privata levnadskostnader.  

Givetvis måste Regeringsrättens ståndpunkt beaktas då den menar att omständig-
heten att någon fortsätter bedriva en förlusttyngd verksamhet år efter år kan vara 
en presumtion för att vinstsyfte saknas, men ändock måste det enligt min mening 
tas hänsyn till arten av verksamhet. Vid främst avelsverksamhet måste en längre 
tidsperiod beaktas då det i princip inte är möjligt att generera överskott direkt ef-
ter uppstarten. Som påpekats ovan säljs hästarna ofta först efter påbörjad utbild-
ning och deltagande i tävlingsverksamhet, vilket sker först vid fyra års ålder. Detta 
innebär att det tar minst fem år att få ut en färdig produkt på marknaden och först 
då kan verksamheten bli vinstgivande. Vid avelsverksamhet, men även vid annan 
hästverksamhet, har antalet hästar också varit avgörande för huruvida verksamhe-
ten är att anse som hobby eller näringsverksamhet. Enligt min åsikt är antalet häs-
tar irrelevant på grund av neutralitetsprincipen. Det ställs, mig veterligen, inga 
krav på att ett åkeri måste ha ett visst antal fordon i sin verksamhet för att verk-
samheten skall räknas som näringsverksamhet, avgörande är istället huruvida 
vinstsyfte föreligger. En diskussion kan föras kring att hästar har en närmre an-
knytning till ett personligt intresse än vad exempelvis lastbilar har och att närings-
idkarna därför ej befinner sig i likvärdiga situationer. Dock anser jag att om kraven 
på hästverksamhet är högre än för andra näringsverksamheter görs avsteg från 
neutralitetsprincipen. Återigen vill jag påpeka att jag inte på något vis vill att ett 
personligt intresse skall hänföras till inkomstslaget näringsverksamhet men reg-
lerna om uttagsbeskattning innebär i normalfallet att neutralitet uppnås. Uttagsbe-
skattning gör att det inte blir skattemässigt gynnsammare att nyttja företagets till-
gångar än att förvärva dem från någon annan. Därigenom neutraliseras, genom ut-
tagsbeskattning, de avdrag som gjorts i näringsverksamheten för anskaffningen av 
hästar.  

Vidare har Skatteverket tagit fasta på att personer helt eller delvis måste få sin för-
sörjning tillgodosedd från den bedrivna verksamheten. Detta stadgande tycker jag 
kan lämnas helt utan hänsyn då Kammarrätten i Jönköping har meddelat att det 
saknar relevans att den skattskyldige i nuläget inte är beroende av verksamheten 
för sin försörjning.240 Det framkommer ingenting i näringskriterierna, och då 
främst uppfyllandet av rekvisitet vinstsyfte, som kan kopplas till försörjning. Istäl-
let borde det anses vara positivt att ha stöd för sin försörjning från en anställning 
under främst uppbyggnadsperioden för hästverksamheten. Detta torde enligt min 

                                                        
239 Prop. 1989/90:110, s. 313 och s. 588. 

240 Kammarrätten i Jönköping, dom 10 april 2008, mål nr 3977-3978-07. 
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mening kunna leda till större ekonomisk satsning i den nya verksamheten, vilket är 
ett tecken på seriositet. 

7.5 Analys av hästhållning vid innehav av näringsfastighet 

Innehav av näringsfastighet räknas alltid till näringsverksamhet och verksamheter 
som har ett naturligt samband med varandra skall anses utgöra en enda närings-
verksamhet. Skatteverket menar att brukshästar, vilka används för bearbetande av 
jord eller skog, kan ha sådan anknytning till fastigheten att de skall anses ingå i 
näringsverksamheten. Angående övrig hästhållning är Skatteverket av åsikten att 
denna per automatik inte skall ingå i näringsverksamheten. Skatteverket menar att 
dylik hästhållning inte har sådan naturlig anknytning att skäl att frångå rörelsekri-
terierna föreligger. Därmed är det inte tillräckligt att nyttja på fastigheten produ-
cerat foder eller bete samt ekonomibyggnader för uppstallning. Skatteverket moti-
verar egentligen inte alls varför hästar, som icke är brukshästar, skall behandlas 
annorlunda. Dock gör Skatteverket i sitt ställningstagande241 en hänvisning till RÅ 
1988 ref. 117. För mig ter sig denna hänvisning märklig då Skatteverket i målet yr-
kade att hästen, en vinstgivande travhäst, skulle ingå i näringsverksamheten. Detta 
är raka motsatsen till uttalandet ställningstagandet där ingen naturlig anknytning 
anses finnas mellan tävlingshästar och driften av en jordbruksfastighet. 

Vidare kommenterar inte Skatteverket förhållandet att hästar betar på fastigheten 
och därmed ger innehavaren av fastigheten möjlighet att erhålla näringsbidrag i 
form av betesstöd. Detta EU-stöd utgör inkomst av näringsverksamhet genom sin 
koppling till näringsfastigheten och således borde hästarna i den mån de används 
för att erhålla betesstöd ha en stark koppling till innehavet av näringsfastigheten. 
Det är inte rimligt att Skatteverket hävdar att betesstödet inte längre är ett stöd för 
näringsverksamheten då hästar nyttjas för uppfyllandet av stödets krav. Stödet ut-
går till innehavaren av en näringsfastighet och utgifterna för hästarna är utgifter 
för stödets erhållande. 

Paralleller kan också dras till Skatteverkets syn på biodling. Till och med 2006 års 
taxering ansåg Skatteverket biodling liksom hästhållning alltid hade naturlig an-
knytning till jordbruksfastighet.242 Numera är hästhållning borttaget ur uttalan-
det,243 utan att någon lagändring gjorts eller att ny praxis på området fastslagits. 
Skatteverket anser att det normalt krävs 16 bikupor för att verksamheten ensam 
skall anses som näringsverksamhet och inte som hobbyverksamhet. För det fall bi-
kupan finns på en jordbruksfastighet räcker det med endast en bikupa för att be-
skattning skall ske i inkomstslaget näringsverksamhet. Biodling torde enligt min 
mening inte ha en närmre anknytning till jordbruksfastighet än vad hästhållning 
har. Möjligen är den naturliga anknytningen motiverad på grund av biodlingens 

                                                        
241 Skatteverkets ställningstaganden, Avdrag för hästhållning vid innehav av jordbruksfastighet, 

2007-02-12, Dnr/målnr/löpnr: 131 104860-07/111. 

242 Skatteverket, Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2006 års taxe-
ring, del 2, s. 221. 

243 Skatteverket, Handledning för beskattning av inkomst vid 2009 års taxering, del 1, s. 415. 
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betydelse för pollinering och bevarande av biologisk mångfald. Huruvida det är det 
bakomliggande syftet för Skatteverket låter jag dock vara osagt. 

Måhända kan Skatteverket vilja förhindra att en förlusttyngd hästrelaterad verk-
samhet kvittas mot en vinstdrivande näringsverksamhet, vilket skulle kunna vara 
fallet vid ett driftsöverskott av jordbruksfastigheten. För det fall hästhållning anses 
ha en naturlig anknytning till jordbruksfastigheten och hästhållningen är en ny-
startad förlustgivande verksamhet, öppnas en möjlighet till underskottsavdrag för 
nystartad verksamhet. Detta förutsätter dock att hästhållning per automatik anses 
ingå i näringsverksamhet i samband med innehav av näringsfastighet. Jag anser 
det inte på något sätt motiverat att samhället subventionerar privata hästinnehav, 
då hästverksamhet i många fall är ett utlopp för ett stort personligt intresse för så-
dan verksamhet. Dock upprätthålls neutralitet mellan inkomstslaget näringsverk-
samhet och privat innehav genom att marknadsvärdet av privat nyttjande av häst-
verksamhetens tillgångar i princip ska tas upp som intäkt och uttagsbeskattas.  

7.6 Analys av hästhållning i aktiebolag 

Det finns regler för juridiska personer som gör gällande att all skattepliktig in-
komst är inkomst av näringsverksamhet, oavsett om inkomsterna eller utgifterna 
är hänförliga till näringsverksamheten. Inte heller behöver rörelsekriterierna vara 
uppfyllda då det rör sig om juridiska personer. Dessa regler medför ändock inte att 
problematiken med gränsdragningen mellan hobby och näringsverksamhet kan 
lämnas utan hänsyn. Trots att det i förarbeten244 stadgas att inkomster och utgifter 
för tillgång vid sidan av näringsverksamheten i aktiebolag skall hänföras till när-
ingsverksamheten och att bland annat Gäverth, Sandström och Svensson menar att 
det för tillgångar som är rörelsefrämmande, onyttiga för verksamheten, aldrig kan 
nekas avdrag har praxis utvecklats på området i fråga om hästhållning i aktiebolag 
som går emot dessa uttalanden. Detta medför att hästar ej per automatik anses 
ingå i näringsverksamhet enbart på grund av den anledningen att de är tillgångar i 
ett aktiebolag.  

Jag är av åsikten att då kostnaderna för hästhållningen uppstått för förvärvandet 
eller bibehållandet av inkomster kan aldrig ett aktiebolag förvägras avdrag för sina 
kostnader. Detta bör gälla oavsett om hästarna kan anses vara rörelsefrämmande 
egendom eller om hästhållning är den huvudsakliga sysselsättningen i aktiebola-
get. Om avdrag nekas görs ett avsteg från vad som stadgas i förarbeten245. Domsto-
len har, enligt min mening, felaktigt beaktat huruvida vinstsyfte ansetts föreligga i 
ett aktiebolag med hästverksamhet trots att all verksamhet som bedrivs av ett ak-
tiebolag i princip är näringsverksamhet. Rörelsekriterierna för näringsverksamhet 
är avsedda att särskilja näringsverksamhet från tjänst och kapital vid beskattning 
av fysisk person. Det som hos en privatperson skulle beskattas som exempelvis 
tjänst torde hos ett aktiebolag utgöra skattepliktig näringsverksamhet.  

Om emellertid vinstsyftet skall beaktas i aktiebolag för att avskilja delar av när-
ingsverksamheten från beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet, måste be-

                                                        
244 Prop. 1999/2000:2, s. 163. 

245 Prop. 1999/2000:2, s. 163. 
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dömningen av vinstsyftet göras ur ett långsiktigt perspektiv. Det bör sannolikt fö-
refalla naturligt att vinstsyfte inte kan härledas ur det faktiska resultatet, utan det 
måste vara det bakomliggande syftet som skall beaktas. Om det är lagstiftarens av-
sikt att det faktiska resultatet skall ligga till grund för bedömningen skulle under-
skottsavdrag per definition ej existera.  

7.7 Analys av F-skattsedelns koppling till vinstsyftet 

Innehavet av en F-skattsedel är avgörande för vem som bär ansvaret för såväl skat-
teavdrag som inbetalning av socialavgifterna. En F-skattsedel utfärdas av Skatte-
verket för den som bedriver eller har för avsikt att bedriva näringsverksamhet. In-
nebörden av detta är det föreligger en avsikt att bedriva självständig och varaktig 
verksamhet i syfte att generera vinst. Detta betyder att det är fullt möjligt att avslå 
F-skattansökningar som inte kan antas uppfylla kravet på vinstsyfte. Detta görs i 
praktiken också av Skatteverket. En följd av att F-skattsedel beviljas är därmed att 
Skatteverket anser att rörelsekriteriet vinstsyfte är uppfyllt och att näringsverk-
samhet i och med det föreligger. Eftersom tilldelningen av F-skattsedel endast är 
en preliminär bedömning är det dock möjligt att återkalla en F-skattsedel. I sam-
band med taxeringen görs normalt en kontroll av om den som tilldelats F-
skattsedel påbörjat sin verksamhet. Har verksamheten vid detta tillfälle påbörjats 
återkallas normalt inte F-skattsedeln. Skatteverket självt anser i praktiken inte till-
delningsbeslutet som preliminärt, utan istället är utgångspunkten att personen 
skall kunna förlita sig på tilldelningsbeslutet då verksamheten bedrivs på sådant 
vis som angivits i ansökan. Det ter sig märkligt att Skatteverket anser att den skatt-
skyldige skall kunna förlita sig på sitt tilldelningsbeslut, samtidigt som det uttryck-
ligen stadgas i förarbeten att detta är preliminärt. Därtill utgör inte F-skattsedeln i 
sig ett bevis på vilket inkomstslag en viss ersättning är hänförlig till. Då intentio-
nen med att tilldela någon F-skattsedel är att denna skall bli beskattad i inkomst-
slaget näringsverksamhet, torde det enligt min mening vara rimligt att ställa krav 
på att inkomster och utgifter på grund av näringsverksamhet skall vara hänförliga 
till inkomstslaget näringsverksamhet. 

Omständigheten att det i förarbeten fastslås att tilldelningen av F-skattsedel en-
dast är en preliminär bedömning gör att vinstsyftet på samma sätt endast är upp-
fyllt på preliminär basis. Av detta drar jag slutsatsen att någon avgörande koppling 
mellan tilldelning av F-skattsedel och att en näringsverksamhet anses bedrivas i 
vinstsyfte inte existerar. Om tilldelningen skulle garantera uppfyllande av kriteriet 
vinstsyfte, skulle effekten bli att all hobbyverksamhet fångas upp och blir hänförlig 
till inkomstslaget näringsverksamhet. Detta gäller dock endast under förutsättning 
att även kraven på självständighet och varaktighet är uppfyllda. Ett sådant förfa-
rande skulle i och för sig gagna förutsebarheten för den skattskyldige, men effek-
ten att all hobbyverksamhet skulle bli beskattad som näringsverksamhet måste 
väga tyngre. Dock skall även här påpekas att enbart av den anledningen att inne-
hav av F-skattsedel inte per automatik medför att vinstsyfte föreligger, får inte reg-
lerna för nystartad näringsverksamhet och underskottavdrag frångås.  

7.8 Avslutande reflektioner 

Kvittningsförbudet och reglerna för rullning av underskott i hobbyverksamhet är 
striktare än de regler som föreligger inom ramen för inkomstslaget näringsverk-
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samhet. Av denna anledning går det på goda grunder anta att strävan efter att få 
sin verksamhet bedömd som näringsverksamhet har blivit allt större sedan skatte-
reformen 1991, vilken medförde att hobbyinkomster ej längre kom att undgå be-
skattning. Hästhållaren vill genom att få sin verksamhet bedömd som näringsverk-
samhet uppnå såväl tidsmässig obegränsad kvittning inom verksamheten som 
kvittning mot andra aktiva näringsverksamheter. Detta kan resultera i att oseriösa 
aktörer, i den mening att de inte har någon avsikt att få några inkomster av sin 
hästhållning, vill bolagisera sin hästhållning och på sätt få rätt att göra avdrag för 
uppkommet underskott, för nystartad näringsverksamhet, mot sin tjänsteinkomst. 
Detta är en tänkbar anledning till Skatteverkets och domstolens restriktiva inställ-
ning när rättsläget skall fastställas. Skatteverket har ett fiskalt syfte och vill således 
inte att någon skall undgå att beskattas samtidigt som rättsläget kanske inte möj-
liggör skydd för undvikandet av utnyttjandet av reglerna.  

Det framgår varken ur lagtext eller genom förarbeten var gränsen mellan hobby-
verksamhet och näringsverksamhet går. Huruvida Skatteverkets nya promemoria 
leder till mer enhetlighet låter jag vara osagt, då utbudet av praxis efter det att den 
nya styrsignalen började tillämpas är magert. En helhetsbedömning i varje enskilt 
fall vore önskvärd, dock medför denna att kravet på förutsebarhet åsidosätts. Om 
vissa faktorer bestäms ha större betydelse än andra så skulle däremot förutsebar-
heten öka. Exempelvis skulle avgörande faktorer för att vinstsyfte skall anses upp-
fyllt kunna vara omsättning om minst A kr per år, intäkter om minst B kr per år 
och detta skall ha skett under minst C antal år under den tidsperiod som är att be-
trakta som uppstartsskede. Om verksamhet är inriktad på avel går det att addera 
faktorer som D antal uppfödda hästar och E antal sålda hästar under den femåriga 
uppbyggnadsperioden. Om flera faktorer beaktas samtidigt minimeras risken för 
kringgående av reglerna.  

Ett annat alternativ är att helt låta bruttointäkten styra gränsdragningen. Därmed 
skall all intäkt som understiger en viss beloppsgräns helt vara hänförlig till in-
komstslaget tjänst, under förutsättning att verksamheten inte är i en uppbyggnads-
fas. Under uppbyggnaden skall sedvanliga regler för beskattning i inkomstslaget 
näringsverksamhet tillämpas. Då beloppsgränsen överskrids är verksamheten all-
tid att betrakta som aktiv näringsverksamhet och tillämpliga regler för sådan verk-
samhet skall åtföljas. För hästhållaren betyder detta att gränsdragningsproblema-
tiken minimeras. Om en verksamhet genererar intäkter som understiger belopps-
gränsen beskattas verksamheten alltid i inkomstslaget tjänst. Om verksamhetens 
intäkter istället överstiger beloppsgränsen är verksamheten att anse som närings-
verksamhet och hela intäkten skall då beskattas i inkomstslaget näringsverksam-
het. För den enskilde verksamhetsutövaren torde förutsebarheten vara bäst till-
fredställd genom objektivt fastställda kriterier för vad som skall anses utgöra när-
ingsverksamhet respektive hobbyverksamhet. Detta tillgodoses i båda de ovan 
presenterade exemplen.  
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8 Slutsats 

Uppsatsen syftar till att belysa gränsdragningen mellan näringsverksamhet och 
hobbyverksamhet med inriktning på hästsport. Därtill undersöks huruvida ett in-
nehav av F-skattsedel per automatik innebär att näringsrekvisitet vinstsyfte anses 
vara uppfyllt. Det har fram tills våren 2009 inte funnits några enhetliga riktlinjer 
vid inkomstbeskattningen av hästrelaterad verksamhet, varför det är av stor vikt 
att försöka bringa klarhet i vilka faktorer som är avgörande för beskattning i in-
komstslaget näringsverksamhet. 

Det synes som om vinstsyftet med en verksamhet innehar en central roll vid 
gränsdragningen av hästrelaterad verksamhet. Med vinstsyfte menas att verksam-
heten skall ha att avsikt att generera ett överskott. För nystartad hästverksamhet 
gäller dock, i de flesta fall, att verksamheten måste uppvisa ett faktiskt överskott 
för att bli beskattad i näringsverksamhet. Både domstolen och Skatteverket menar 
att om ett överskott ej kan visas, har den skattskyldige svårt att göra sannolikt att 
vinstsyfte föreligger på grund av verksamhetens nära anknytning till fritidssyssel-
sättning. 

Då Skatteverket utfärdar en F-skattsedel anses näringsrekvisitet vinstsyfte vara 
uppfyllt i den aktuella verksamheten, vilket resulterar i beskattning i inkomstsla-
get näringsverksamhet. Dock är tilldelningen av F-skattsedel endast preliminär, 
varför vinstsyftet kan anses uppfyllt endast på preliminär basis. Detta medför att 
ett tilldelningsbeslut av F-skattsedel inte garanterar ett uppfyllande av vinstsyftet. 
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