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Sammanfattning 
Med Sveriges medlemskap i EU följde en ny rättsordning, gemenskapsrätten. Denna 
rättsordning har företräde framför den nationella vilket innebär att medlemsstaterna 
är skyldiga att följa gemenskapsrätten och arbeta för de målsättningar som följer med 
den. Detta innebär även en skyldighet att implementera gällande direktiv i korrekt 
ordning.  

Mervärdesskatten är strikt harmoniserad av EG genom direktiv. Det första, andra 
och det sjätte direktivet är de viktigaste. I det sjätte direktivet återfinns de materiella 
reglerna som är relativt omfattande. Medlemsstaternas handlingsutrymme vid 
implementeringen av det sjätte direktivet är i hög grad begränsat. Flertalet av reglerna 
är tvingande utan möjligheter till valfrihet.  

Trots tio års medlemskap är sjätte direktivet ännu inte implementerat fullt ut i svensk 
rätt. En sådan implementering av direktivet kommer att särskilt påverka de ideella 
föreningar som idag är kvalificerade som allmännyttiga. Dessa är i stor omfattning 
undantagna skattskyldighet i nuvarande svensk mervärdesskattelagstiftning. En 
fullständig implementering av det sjätte direktivet kommer att innebära att 
allmännyttiga ideella föreningar istället blir betraktade som skattskyldiga personer. 
Det sjätte direktivet medger emellertid flera undantag för behjärtansvärda 
verksamheter vilka i viss mån kan vara tillämpliga på allmännyttiga ideella 
föreningar. I vilken utsträckning dessa är tillämpliga i praktiken är emellertid osäkert 
vilket leder till att det inte med säkerhet kan fastställas om allmännyttiga ideella 
föreningar i fortsättningen kan behålla sin befrielse från skattskyldighet.    
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Abstract 
The membership in the EU introduced a new set of rules, the European community 
law (EC law). If EC law and national law are colliding, the EC law has the right of 
priority. The member states are obliged to work for and follow the objectives that 
come with it. Within the area of VAT law the member states are obliged to 
implement the directives that are in force. 

VAT law is strictly harmonized by directives. The first, the second and the sixth 
directive are the two most important. The material rules are laid down in the sixth 
directive. The member states’ freedom of choice when implementing the sixth 
directive is few.  

The sixth directive is not yet in fully implemented in the Swedish legislation, despite 
ten years of membership. Such implementing will affect the today exempted non-
profit organisations in specific. The Swedish VAT legislation is, to a great extent, 
exempting non-profit organisations. An implementing of the sixth directive will 
imply that these non-profit organisations will be regarded as taxable persons. The 
sixth directive is though allowing several exemptions for certain activities in public 
interest which might be applicable to non-profit organisations. To what extent these 
exemptions are applicable in reality are though uncertain. It is therefore not possible 
to answer the question if non-profit organisations will be able to be exempted from 
tax liability after an implementation.         
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
Mervärdesskatt för ideella föreningar är ett aktuellt ämne. Medlemskapet i 
Europeiska Unionen (EU) innebär ett arbete för ett förverkligande av den inre 
marknaden som kräver fri rörlighet för varor och tjänster inom unionens gränser. 
För att uppnå sådant mål krävs att medlemsstaternas mervärdesskattelagstiftningar är 
enhetligt utformade. Europeiska gemenskaperna (EG) har därför harmoniserat 
mervärdesskatten genom direktiv vilka inte i alla delar är korrekt implementerade i 
den svenska mervärdesskattelagen1 (ML). Mervärdesskattereglerna för ideella 
föreningar är fortfarande, efter tio års medlemskap i EU, inte enhetliga med EG’s 
harmonisering. Kommissionen har ögonen på Sverige och kräver att Sverige 
implementerar gällande mervärdesskattedirektiv korrekt.2  

Problemet med mervärdesbeskattningen för de ideella föreningarna 
uppmärksammades redan innan Sveriges medlemskap i EU.3 Detta ledde emellertid 
inte till någon förändring av ML då det ansågs att problemet behövde utredas vidare.4 
Genom ett kommittédirektiv år 19995 gav Finansdepartementet i uppdrag att åter se 
över de begrepp i ML som avser skattskyldighet och yrkesmässig verksamhet. Även 
ML’s bestämmelser om undantag för ideella föreningar skulle ägnas särskild analys. 
Utredningen genererade i en SOU som utkom år 2002.6 Utredningen mötte viss 
kritik och oro. Den allmänna uppfattningen var att de förändringar som föreslogs 
skulle leda till att de ideella föreningar som idag är undantagna mervärdesbeskattning 
i framtiden skulle bli betraktade som skattskyldiga personer och mervärdesskatt 
skulle till och med behöva redovisas för kyrkkaffet.7  Finansdepartementet anser 
däremot att det finns så många möjligheter till undantag, i enlighet med gällande 
direktiv, att effekten till stora delar kommer att bli detsamma som idag.8 Kritiken 
mot förslagen i utredningen föranledde ytterligare utredning av problemet.9    

                                                
1 Mervärdesskattelag (1994:200). 

2 Mervärdesbeskattning av den ideella sektorn: Finansdepartementets konferens den 11 november 
2004. 

3 SOU 1994:88, s. 147-152.  

4 Prop. 1994/95:57, s. 106. 

5 Dir. 1999:10. 

6 SOU 2002:74 del 1. 

7 Öijer, Kristin Kyrkkaffet kan bli momsbelagt. 

8 Kierkegaard, Mårten Ideella föreningar slipper moms. Se även Mervärdesbeskattning av den ideella 
sektorn: Finansdepartementets konferens den 11 november 2004.  

9 En tjänstemannapromemoria skulle varit klar till julen 2004 och gått på remiss under de tre första 
månaderna år 2005. Efter en beredning av remissynpunkterna skall en proposition läggas fram. 
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1.2 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att redogöra för allmännyttiga ideella föreningars 
skattskyldighet till mervärdesskatt ur ett EG-rättsligt perspektiv. När är en sådan 
förening skattskyldig person? När kan sådan förening undantas från beskattning? Det 
skall slutligen generera i en egen bedömning om allmännyttiga ideella föreningar, 
inom EG-rättens ramar, kan behålla fortsatt befrielse från skattskyldighet.    

1.3 Metod 
Uppsatsen är problembaserad där problemet bottnar i den omfattning allmännyttiga 
ideella föreningar kan bli skattskyldiga efter en implementering av sjätte direktivet. 
Problemet grundas i de delade meningar och orosmoln som råder avseende 
möjligheterna för ideella föreningar att fortsättningsvis åtnjuta skattebefrielse. Vissa 
anser att det finns stora möjligheter till undantag medan andra fasar för motsatsen.  

Uppsatsen är framarbetad genom juridisk metod. Metoden skiljer sig emellertid för 
EG-rätten och den svenska rätten då EG-rätten inte influeras av förarbeten på samma 
sätt som den svenska. EG-rätten, vad gäller mervärdesskatten, regleras primärt av EG-
fördraget10. Hänvisningar till artiklar i EG-fördraget avser dess nya artikelindelning.  
Sekundärt gäller de mervärdesskattedirektiv som givits ut, där dess svenska 
översättning har använts. Till detta är EG-domstolen (EGD) den yttersta uttolkaren 
av EG-rätten varför denna har konsulterats i stor utsträckning. Även doktrinen kan 
vara av viss betydelse. I denna uppsats hänvisas inte till doktrin i någon större 
omfattning. Skälet är att dessa inte kommenterar problematiken kring ideella 
föreningar eller undantagsreglerna11 i någon större utsträckning. Däremot har 
doktrinen tillfört värdefulla hänvisningar till tolkningsdata och har med det tjänat 
som ledstjärna och utgångsläge. Därefter har domstolens egna referenser till andra 
rättsfall analyserats närmare för en bedömning om de är aktuella för uppsatsen eller 
inte. Rättsfall har därmed varit den största källan för uppsatsen.  

Den svenska rätten har analyserats genom svensk juridisk metod. Lagtext har belysts 
med hjälp av förarbeten, praxis och doktrin. Den svenska rätten är däremot inte 
föremål för samma djupgående analys som EG-rätten. Skälet är för det första att det 
är EG-rätten som är den primära måltavlan och för det andra att de svenska 
mervärdesskattereglerna angående ideella föreningar inom en snar framtid kommer 
att genomgå stora förändringar. Det vore slöseri med tid och energi att utreda regler 
som redan på ett tidigt stadium kan uppfattas som icke EG-konforma. Den svenska 

                                                                                                                                          

Promemorian är dock ännu under bearbetning och har ännu inte publicerats eller remitterats (senast 
uppdaterat den 23 april 2005). Se Mervärdesbeskattning av ideella sektorn: Finansdepartementets 
konferens den 11 november 2004. 

10 Fördraget d. 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska (ekonomiska) gemenskapen 
(Romfördraget). 

11 De undantag som avses återfinns i artikel 13(A)(1) sjätte direktivet. 



 Inledning 

 3

rätten presenteras således endast i syfte att skapa förståelse för problematiken och 
insikt i dess nuvarande omfattning.   

Uppsatsen är även framarbetad genom visst mentorskap. Peter Murman, Lars-Olof 
Cedergren och Marcus Hammarstrand vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB i 
Göteborg har bidragit med värdefulla kommentarer inför uppsatsens slutredigering.  

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen är begränsad till att endast avse mervärdesskatt för svenska privaträttsliga 
ideella föreningars omsättning inom Sveriges gränser. Endast legala verksamheter 
avses, den illegala marknaden lämnas därhän. Därutöver förbises även regler som har 
med fastighetsinnehav att göra. Skälet är att detta område är förenat med flera 
specialregelringar som inte ryms inom den tid som står till uppsatsens förfogande. 
Tidsaspekten har även avgränsat arbetet till att inte behandla eller jämföra andra 
medlemsländers lagstiftning.  

Behandlingen av EG-rätten är avgränsad till att endast analysera 
mervärdesskattereglerna för ideella föreningar som skattesubjekt. Det betyder att 
uppsatsen är fokuserad på regler som berör ideell förening som skattskyldig person. 
Därmed är inte varje enskild transaktion som kan företas av en ideell förening 
föremål för utredning. Den svenska rätten är avgränsad till att endast avse nödvändig 
information för att skapa förståelse för problematiken och omfattningen av de idag 
undantagna allmännyttiga ideella föreningarna.  

1.5 Disposition 
Närmast härefter följer kapitel 2, mervärdesskatten i Europa och Sverige. Där ges en 
presentation av EG-rättens inflytande på den svenska rätten. 

Därefter behandlas i kapitel 3, kvalificering av skattskyldig person, problematiken 
kring bestämningen av skattskyldig person. Kapitlet inleds med en analys av EG-
rätten. Därefter följer en beskrivning av den svenska motsvarigheten, det vill säga vad 
som krävs enligt svensk rätt för att bli betraktad som skattskyldig person.  

I kapitel 4, undantag för vissa verksamheter, analyseras de undantag i sjätte direktivet 
som kan vara tillämpliga på en allmännyttig ideell förening. Här kommenteras 
möjligheter och hinder för allmännyttiga ideella föreningar löpande.  

Uppsatsen avslutas i kapitel 5, slutsatser, med en presentation av de slutsatser som 
framkommit genom uppsatsen. Ett svar på frågan i syftet skall om möjligt fastställas. 
Sist i uppsatsen återfinns en referenslista. 
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2 Mervärdesskatten i Europa och Sverige  

2.1 Inledning 
Sveriges medlemskap i EU påverkar många områden i vårt samhälle. Med 
medlemskapet fördes en rad rättigheter och skyldigheter av olika grad in i vårt 
rättssystem vilka påverkar vår vardag mer än vad vi ibland tror. Mervärdesskatten är 
ett rättsområde som är starkt påverkat av EG. En rad direktiv har givits ut som syftar 
till att harmonisera alla medlemsstaters mervärdesskattesystem. Vad är då 
mervärdesskatt? Varför har just detta område blivit föremål för harmonisering? 
Vilken handlingsfrihet har Sverige i sin utformning av mervärdesskatten?   

2.2 Vad är mervärdesskatt? 
Mervärdesskatten är en generell indirekt beskattning på konsumtion. Att den är 
generell innebär att den har ett mycket brett tillämpningsområde där beskattning 
skall ske för allt tillhandahållande av varor eller tjänster om inte ett undantag är 
tillämpligt.12 Mervärdesskatten kännetecknas även som en indirekt beskattning vilket 
innebär att skattskyldig och skattebärare inte är samma person. Den person som 
uppbär och betalar in skatten (skattskyldig) till staten skall inte bära den ekonomiska 
bördan utan den skall istället träffa den slutliga konsumenten. Skattskyldiga 
övervältrar den ekonomiska bördan på konsumenterna genom att lägga till 
skattekostnaden till priset på varan eller tjänsten. Den höjningen är exakt 
proportionell mot priset på varorna och tjänsterna oberoende av hur många 
transaktioner som skett under produktions- och distributionsprocessen innan skatten 
slutligen tas ut.13 Det motiveras med att systemet skall vara så enkelt och neutralt som 
möjligt.14 För att den skattskyldige inte skall bli ekonomiskt belastad har den 
skattskyldige rätt att göra avdrag för den skatt som betalats för inköp i den 
skattepliktiga verksamheten (ingående skatt). Avdraget görs från den skatt som krävts 
in vid försäljningen (utgående skatt). Mervärdesskatten består då av mellanskillnaden 
mellan den skatt som betalats på inköp och det som erhållits vid försäljningen. På 
detta sätt beskattas endast det mervärde som tillförts varan eller tjänsten.  

Syftet med mervärdesskatten är att finansiera EG15, stat och kommun. 
Välfärdssamhällets utgifter är höga och måste tillgodoses genom någon form av 
intäkter där mervärdesskatten är en av de största inkomstkällorna.  

                                                
12 Mål 348/87 Stichting Uitvoering Financiële Acties mot Staatssecretaris van Financiën, [1989] ECR s. 

01737, p. 13. 

13 Artikel 2 rådets första direktiv 67/227/EEG av den 11 april 1967 om harmonisering av 
medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter, (härefter refererat till som första direktivet). Se 
även exempelvis mål C-62/93 BP Soupergaz Anonimos Etairia Geniki Emporiki-Viomichaniki kai 
Antiprossopeion v Greek State, REG 1995, s. I-1883, p. 16. 

14 5 st. (beaktandemeningarna ej inräknade) preambeln första direktivet.   

15 2 st. (beaktandemeningarna ej inräknade) preambeln sjätte direktivet. 
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2.3 EG-harmonisering av mervärdesskatten 

2.3.1 En konkurrensneutral inre marknad 
Med medlemskapet i EU förband sig Sverige att ”bevara och utveckla unionen som 
ett område med frihet, säkerhet och rättvisa.”16 Medlemskapet innefattar även ett 
förverkligande av en inre marknad.17 Den inre marknaden kännetecknas i första hand 
av dess fria rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital. Målet med den fria 
rörligheten är att skapa en inre marknad som är befriad från interna 
handelsrestriktioner och är baserad på konkurrensfrihet.18 Medlemsstaternas 
nationella marknader skall fungera som en enda stor marknad där det råder 
etableringsfrihet och handeln kan flöda fritt. Syftet med att etablera en sådan 
marknad är att den leder till förbättrad ekonomi, större valmöjligheter för 
konsumenter och ökar gemenskapens konkurrenskraft mot övriga världen. För att 
upprätthålla en väl fungerande inre marknad krävs att alla faktorer som kan 
snedvrida konkurrensen åtgärdas så att fri konkurrens kan råda.     

Ett steg mot förverkligandet av en konkurrensneutral inre marknad var att 
harmonisera mervärdesskatten. Om medlemsstaterna ges fria händer att utforma sin 
egen mervärdesskattelagstiftning skulle det med stor sannolikhet leda till att alla 
medlemsländer skulle beskatta olika hårt och göra vitt skilda undantag. En sådan 
metod skulle kunna leda till att vissa aktörer eller varor/tjänster får 
konkurrensfördelar framför andra på samma marknad. Risken för 
konkurrenssnedvridningar har således motiverat EG att harmonisera 
mervärdesskatten.19 En harmonisering har även motiverats av rättviseskäl då en stor 
del av EG’s budget bygger på medlemsstaternas intäkter från mervärdesskatten.20 
Medlemsstaterna skall betala viss procentuell andel av sin mervärdesskattebas till 
gemenskapen. Om medlemsstaterna ges frihet att välja vad som skall beskattas kan 
vissa medlemsstaters bidrag till de gemensamma finanserna bli avsevärt mindre än för 
andra och på det sättet orättvist fördelat. 

Harmoniseringen har utarbetats under lång tid och genomförs i form av direktiv. 
Genom det första direktivet krävs för ett medlemskap i EU att medlemsstaterna 
tillämpar mervärdesskatt.21 Det innefattar däremot inte några materiella regler. Dessa 
återfinns istället i det sjätte direktivet.22 Det innehåller utförliga bestämmelser för hur 
                                                
16 Artikel 2 EU.  

17 Artikel 2 EG.  

18 Artikel 2 – 4 EG. 

19 Artikel 93 EG.  

20 10 st. (beaktandemeningarna ej inräknade) preambeln sjätte direktivet. Se även prop. 1994/95:57, s. 
93. 

21 2 st. (beaktandemeningarna ej inräknade) preambeln första direkitvet. 

22 Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas 
lagstiftning rörande omsättningsskatter (härefter refererat till som sjätte direktivet). 
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skattebasen för mervärdesskatt, det vill säga skattepliktens omfattning, skall 
utarbetas.23 Vid en jämförelse med andra direktiv är det sjätte tämligen detaljerat 
vilket stramar upp medlemsstaternas handlingsutrymmen vid implementeringen. Det 
första, andra och det sjätte direktivet är de tre viktigaste.24 Utöver dessa fogas även 
andra direktiv, ändringar och tillägg som utarbetas efterhand.25  

2.3.2 Grundläggande principer för mervärdesskatt 
Mervärdesskatten vilar på flera viktiga principer som måste tas i beaktande vid en 
värdering av gällande rätt. En av de viktigaste principerna är principen om 
konkurrensneutralitet. 26  Principen innebär att faktorer som kan snedvrida 
konkurrensen skall undanröjas, både på nationell såväl som på gemenskapsnivå. I 
nära anslutning till nämnda princip står principen om skatteneutralitet27 som 
genomsyrar hela mervärdesskatterätten och ofta är refererad till av domstolarna.28 
Innebörden är att ekonomiska aktörer som tillhandahåller liknande varor eller 
tjänster skall behandlas lika i mervärdesskattehänseende.29 

Utöver dessa specifika mervärdesskatteprinciper finns även flera rättsprinciper som är 
generellt tillämpliga över hela EG-rätten, även mervärdesskatterätten. Principerna är 
många och härstammar såväl ur fördrag som från praxis.30 Proportionalitetsprincipen31 
är fastlagd i fördraget och innebär att åtgärder inte skall vidtas utöver vad som är 
                                                
23 Prop. 1994/95:57, s. 92.  

24 Även det andra direktivet (Second Council Directive 67/228/EEC of 11 April 1967 on the 
harmonisation of legislation of Member States concerning turnover taxes) tillmäts viss betydelse. Det 
andra direktivet ersattes med det sjätte (artikel 37 sjätte direktivet) men EGD återgår ofta till det 
andra direktivet vid tolkningsfrågor avseende det sjätte. På så vis är det andra direktivet fortfarande 
av viss betydelse. 

25 Det sjätte direktivets utformning är idag komplicerat och fullt med övergångsregler. Ett stort antal 
bestämmelser har ändrats flera gånger och finns spridda på flera håll. Ett idogt arbete pågår därför för 
att formulera ett förbättrat direktiv som skall ”skapa klarhet, överskådlighet, läsbarhet och 
förenkling”. Denna förändring skall dock inte leda till några materiella ändringar av gällande 
lagstiftning. Se Förslag till Rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt, 
(KOM(2004) 246 slutlig), s. 2-3.  

26 2 st. (beaktandemeningarna ej inräknade) preambeln första direktivet. 

27 8 st. (beaktandemeningarna ej inräknade) preambeln första direktivet. 

28 8 st. (beaktandemeningarna ej inräknade) preambeln första direktivet. Se exempelvis mål C-216/97 
Jennifer Gregg och Mervyn Gregg mot Commissioners of Customs and Excise, REG 1999, s. I-
04947, p. 19-20. 

29 8 st. (beaktandemeningarna ej inräknade) preambeln första direktivet. 

30 En mer omfattande beskrivning av alla gällande principer skulle ta allt för mycket tid och plats 
vilket gör att endast ett urval kort kan presenteras här. För den som vill läsa mer om principerna 
rekommenderas bl. a. Bernitz, Ulf Europarättens grunder, s. 104-129 och Allgårdh, Olof Norberg, Sven 
EU och EG-rätten: En handbok och lärobok om EU och i EG-rätt, s. 89-105. 

31 Artikel 5(3) EG. 
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nödvändigt för att uppnå målen i fördragen. Rättssäkerhetsprincipen innebär att 
rättstillämpningen måste vara förutsägbar och att lagstiftning inte skall kunna ha 
retroaktiv verkan.32 Likabehandlingsprincipen33 sätter stopp för varje form av 
diskriminering som härrör av nationalitetsskäl och lojalitetsprincipen34 förpliktar   
medlemsstaterna att lojalt samarbeta med gemenskapens institutioner.  

2.4 Gemenskapsrättens förhållande till nationell rätt 

2.4.1 En egen rättsordning 
EG-rätten är en egen rättsordning som innehåller rättsregler av olika art och olika 
rättskraft. EG-fördraget gör gällande att en förordning är direkt och i sin helhet 
bindande för medlemsstaterna.35 Det innebär att en förordning gäller som den är 
skriven för alla medlemsstater. Ett direktiv är däremot endast bindande för den 
medlemsstat det är riktat till och skall implementeras i nationell rätt så att direktivets 
syfte uppnås. 36 Metod för att uppnå syftet är valfritt för medlemsstaterna.37 Beslut är i 
sin helhet bindande för dem som beslutet är riktat till.38 Dessa är ofta riktade till 
endast en speciell medlemsstat eller vissa namngivna juridiska eller fysiska personer 
och klargör en viss rättsfråga men kan även vara av mer generell natur.39 
Rekommendationer är däremot inte bindande alls.40 Kompetens att tolka dessa 
rättsregler har tilldelats EG-domstolen (EGD).41  

2.4.2 Suveränitet och direkt effekt 
Vid en konflikt mellan EG-rätten och nationella regler har EGD slagit fast att EG-
rätten har företräde.42 Det innebär att en enhetlighet tillämpning och respekt för 

                                                
32 Mål 43/75 Gabrielle Defrenne mot Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena, REG 

1976, s. 00455, p. 70-71. 

33 Artikel 12 EG. 

34 Artikel 10 EG. 

35 Artikel 249 st. 2 EG. 

36 Artikel 249 st. 3 EG. 

37 Artikel 249 st. 3 EG. 

38 Artikel 249 st. 4 EG. 

39 Bernitz, Ulf m.fl. Finna rätt: Juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 60. 

40 Artikel 249 st. 5 EG. 

41 Artikel 220 EG. 

42 Mål 26/62 NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos mot 
Nederländska skatteförvaltningen, svensk specialutgåva I s. 00161, p. 3. Se även mål 6/64 Flaminio 
Costa mot E.N.E.L., svensk specialutgåva I s. 00211, p. 3 st. 4.  
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gemensamt stadgade mål skapas vilket bidrar till en mer effektiv uppbyggnad av ett 
enat Europa. Det som har beslutats i gemenskap med andra nationer inom EG måste 
respekteras oberoende av om det är en rättighet eller skyldighet.  

Vissa gemenskapsrättsliga regler har direkt effekt vilket innebär att vissa 
bestämmelser kan ge upphov till individuella rättigheter och skyldigheter vilka kan 
åberopas av enskilda inför nationella domstolar och myndigheter.43 Fördragsartiklar 
har genom praxis tillerkänts både vertikal44 och horisontell45 direkt effekt. För detta 
krävs att artikeln är klar, precis, ovillkorlig.46 Det innebär att regeln inte får vara 
beroende av en lämplighetsbedömning inte heller får förbudet vara begränsat eller 
beroende av någon kompletterande åtgärd, varken av  nationell rätt eller EG-rätt.47 
För att en fördragsartikel skall kunna tillerkännas horisontell direkt effekt krävs 
dessutom att tiden för eventuella övergångsregler har löpt ut.48  

Direktivbestämmelser har av EGD endast tillerkänts vertikal direkt effekt.49 Att 
direktiv inte kan ha horisontell direkt effekt förklaras med att direktiv endast har 
bindande karaktär i förhållande till varje medlemsstat till vilken det är riktat.50 
Därmed kan inte enskilda vara ålagda skyldigheter genom ett direktiv och sådan 
bestämmelse kan då ej heller åberopas inför nationella domstolar och myndigheter av 
enskild mot enskild. För att direktivbestämmelser skall kunna tillmätas direkt effekt 
krävs, som vid fördragsartiklar, att bestämmelsen är tillräckligt klar, precis och 
ovillkorlig.51 Bestämmelsen skall även tilldela den enskilde rättigheter52 och det krävs 
att implementeringstiden har löpt ut.53 Detsamma gäller även om direktivet har blivit 

                                                
43 Mål 26/62, svensk specialutgåva I s. 00161, p. 18. 

44 Vertikal direkt effekt innebär att en regel kan åberopas av enskilda mot staten. Fördragsartiklars 
vertikala effekt slogs fast i mål 26/62, svensk specialutgåva I s. 00161. 

45 Horisontell direkt effekt innebär att en regel kan åberopas av enskilda mot andra enskilda, 
exempelvis en privatperson mot ett företag. Horisontell direkt effekt för fördragsartiklar grundades i 
mål 43/75 Gabrielle Defrenne mot Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena, REG 1976, 
s. 00455.  

46 Mål 26/62 NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos mot 
Nederländska skatteförvaltningen, svensk specialutgåva I s. 00161, p. 24-25. 

47 Bernitz, Ulf Europarättens grunder, s. 88. 

48 Mål 43/75, Gabrielle Defrenne mot Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena, REG 
1976, s. 00455, p. 59. 

49 Mål 41/74 Yvonne van Duyn mot Home Office, REG 1974, s. 01337, p. 12 st 3.  

50 Mål 152/84 M. H. Marshall mot Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority, 
REG 1986, s. 00723, p. 48. 

51 Mål 148/78 Pubblico Ministero mot Tullio Ratti, REG 1979, s. 01629, p. 23. 

52 Mål 41/74 Yvonne van Duyn mot Home Office, REG 1974, s. 01337, p. 15. 

53 Mål 148/78, REG 1979, s. 01629, p. 22, 44 och 46. 
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implementerat i nationell rätt tidigare än utgången av implementeringstidens slut54 
och om ett direktiv skulle vara felaktigt implementerat.55  

2.4.3 Indirekt effekt 
Gemenskapsrätten bär även egenskapen av indirekt effekt. Skyldigheten för 
medlemsstaterna att inom ramen för ett direktiv uppnå visst resultat, i kombination 
med skyldigheten att vidta lämpliga åtgärder, både allmänna och särskilda, för att 
säkerställa sådan skyldighet gäller inte bara medlemsstaterna som sådana utan även 
dess domstolar.56 Det innebär att nationella domstolar är skyldiga att tolka nationell 
rätt mot bakgrund av innehåll och syfte i de på området gällande direktiven57 och 
även övrig relevant gemenskapsrätt58.  

2.4.4 Medlemsstaternas skadeståndsansvar 
Gemenskapsrätten vore tämligen tandlös utan någon form av sanktionssystem, 
särskilt i situationer där enskildas rättigheter är beroende av åtgärder från statens sida 
som vid implementering av direktiv.59 Enskilda har därför möjlighet att kräva en 
medlemsstat på skadestånd vid underlåtelser och överträdelser. Även rätten till 
skadestånd är villkorad med att direktivet måste tilldela enskilda rättigheter och 
innehållet i dessa rättigheter måste vara tillräckligt klara och precisa.60 Det krävs även 
att det föreligger ett orsakssamband mellan statens överträdelse och den enskildes 
skada.61 Medlemsstaternas skadeståndsansvar avser alla typer av brott mot 
gemenskapsrätten62, däribland även felimplementerade direktiv63.    

                                                
54 Mål 148/78, REG 1979, s. 01629, p. 45. 

55 Mål 152/84, REG 1986, s. 00723, p. 46. 

56 Mål 14/83 Sabine von Colson och Elisabeth Kamann mot Land Nordrhein-Westfalen, REG 1984, s. 
01891, p. 26. 

57 Mål 14/83 Sabine von Colson och Elisabeth Kamann mot Land Nordrhein-Westfalen, REG 1984, s. 
01891, p. 26. 

58 Mål C-106/89 Marleasing SA mot Comercial Internacional de Alimentacion SA, REG 1990, s. I-
04135, p. 8.  

59 Förenade målen C-6/90 och C-9/90 Andrea Francovich och Danila Bonifaci m.fl. mot Italienska 
republiken, REG 1991, s. I-05357, p. 33-34. 

60 Förenade målen C-6/90 och C-9/90, REG 1991, s. I-05357, p. 40. 

61 Förenade målen C-6/90 och C-9/90, REG 1991, s. I-05357, p. 40. 

62 Förenade målen C-46/93 och 28/93 Brasserie du Pêcheur SA mot Bundesrepublik Deutschland och 
The Queen mot Secretary of State for Transport, REG 1996, s. I-01029, p. 22-23 och 36. 

63 Mål C-392/93 the Queen mot H. M. Treasury, ex parte British Telecommunications plc, REG 1996, 
s. I-01631, p. 40.  
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2.5 Sammanfattning 
Mervärdesskatt är en generell och indirekt beskattning på konsumtion. 
Mervärdesskatterätten är strikt harmoniserad genom EG-direktiv där det första, 
andra och det sjätte är de viktigaste. Harmoniseringen har ansetts nödvändig för att 
nå en väl fungerande inre marknad utan konkurrenssnedvridningar. Den har också 
ansetts nödvändigt av rättviseskäl då EG’s budget finansieras av viss andel av 
medlemsstaternas mervärdesskattebas.  

Medlemsstaternas handlingsfrihet vid utformningen av harmoniserade regler 
begränsas på flera sätt och genom flera metoder. Till att börja med är EG-rätten en 
egen rättsordning som äger företräde framför nationell lagstiftning. Därutöver har 
vissa gemenskapsbestämmelser direkt effekt vilket innebär att sådana bestämmelser 
kan ge upphov till individuella rättigheter och skyldigheter som kan åberopas av 
enskilda inför nationella domstolar och myndigheter. Fördragsartiklar har direkt 
effekt och kan åberopas både vertikalt och horisontellt medan direktivbestämmelser 
endast har tillerkänts vertikal direkt effekt. Handlingsutrymmet för 
gemenskapsrätten begränsas ytterligare av dess indirekta effekt vilket innebär att 
medlemsstaternas domstolar är skyldiga att tolka nationell lagstiftning i ljuset av 
innehåll och syfte med den på området gällande gemenskapsrätten. Slutligen står 
medlemsstaterna även under skadeståndsansvar för alla typer av överträdelser av 
gemenskapsrätten, särskilt vid implementeringen av direktiv. Detta gemensamt 
skapar effektivitet och respekt för gemenskapsrätten. Det är inte meningen att en 
medlemsstat skall kunna plocka russinen ur kakan utan de är skyldiga och ansvariga 
för att uppfylla sina förpliktelser i enlighet med gemensamt stadgade normer. 

Detta betyder sammanfattningsvis att det för Sveriges (och alla andra medlemsstaters) 
del är svårt att forma svensk gällande rätt enbart efter egna intressen och Sveriges 
bästa. Hänsyn måste tas till EG-rätten vilken ständigt står i förgrunden.   
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3 Kvalificering av skattskyldig person 

3.1 Inledning 
Kvalificeringen av skattskyldig person är av stor betydelse. Begreppet skattskyldig 
person ingår som rekvisit för att falla innanför mervärdesskattens 
tillämpningsområde. För vissa ideella föreningar kan det vara en fördel att bli 
kvalificerad som skattskyldig person.64 Möjligheten att få göra avdrag ingående 
mervärdesskatt kan generera i ekonomiska fördelar. För övriga kan det emellertid ses 
som en belastning. Ingående mervärdesskatt uppgår inte till några större summor 
medan däremot den utgående kan vara omfattande.65 Det innebär att föreningar kan 
ha stora summor skatt att betala som inte reduceras genom avdrag för ingående skatt. 
Även den administrativa bördan kan vara betungande. Många ideella föreningar 
bedrivs av frivillig arbetskraft som många gånger inte besitter kunskaper inom 
redovisning. Redovisningen kan för många ta mycket tid vilket i dagens samhälle är 
en bristvara. Vad krävs då för att bli betraktad som skattskyldig person inom EG-
rättens ramar? Vilka möjligheter ger dessa ramar en ideell förening att undgå 
skattskyldighet?    

3.2 EG-rätt 

3.2.1 Allmänt 
En bedömning av ideell förenings skattskyldighet har sin utgångspunkt i att all 
leverans av varor och tillhandahållande av tjänster är skattepliktiga i den mån de skett 
mot vederlag av en skattskyldig person.66 Dessa rekvisit måste vara uppfyllda för att 
mervärdesskatt skall bli aktuellt för en ideell förening.67 Med leverans av varor menas 
en överföring av äganderätten av egendom.68 Tillhandahållande av tjänster avser alla 
transaktioner som inte betraktas som leverans av varor.69 Vad avses då med 
skattskyldig person? Det sjätte direktivet ger en mycket vid definition av begreppet. 
Varje person som självständigt70 någonstans bedriver någon form av ekonomisk 
verksamhet oberoende av syfte eller resultat, är kvalificerad som skattskyldig 
                                                
64 Dir. 1999:10. 

65 SOU 2002:74 del 1, s. 281. 

66 Artikel 2(1) sjätte direktivet. Leveransen eller tillhandahållandena skall även, enligt samma lagrum, 
ha skett inom landets territorium. Med det avses i princip att mervärdesskatt skall betalas för 
transaktioner som sker inom EG’s geografiska yta (artikel 3 sjätte direktivet). 

67 Ogely, Adrian Principles of value-added tax, s. 43. 

68 Artikel 5(1) sjätte direktivet. 

69 Artikel 6(1) st. 1 sjätte direktivet.  

70 Att  verksamheten skall bedrivas självständigt undantar anställda i den mån de är knutna till en 
arbetsgivare av ett anställningsavtal (artikel 4(4) sjätte direktivet). 
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person.71 Denna definition gör ingen åtskillnad mellan juridiska eller fysiska personer. 
Även en ideell förening omfattas i den mån de utför någon form av ekonomisk 
verksamhet.  

 

3.2.2 Ekonomisk verksamhet 
Ekonomisk verksamhet avser alla verksamheter av producenter, återförsäljare och 
personer som tillhandahåller tjänster.72 Det innebär enligt EGD att ekonomisk 
verksamhet kan omfatta flera på varandra följande handlingar, även förberedande 
verksamhet.73 Det är nödvändigt för att upprätthålla principen om mervärdesskattens 
skatteneutralitet. Skulle inte investeringskostnader betraktas som ekonomisk 
verksamhet skulle verksamheten belastas ekonomiskt på grund av mervärdesskatten.74 
Även ”utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar i syfte att fortlöpande 
vinna intäkter därav”75 anses vara ekonomisk verksamhet.  

Den ekonomiska verksamheten skall bedrivas med viss regelbundenhet. Det framgår 
jämförelsevis då direktivet tillåter en valmöjlighet för medlemsstaterna att även 
beskatta tillfälliga transaktioner.76 Även sjätte direktivets preambel stadgar att 
begreppet skattskyldig person måste klarläggas så att medlemsstaterna ges möjlighet 
att utvidga tillämpningen till även tillfälliga transaktioner.77 Syftet är att göra 
mervärdesskatten än mer neutral och icke-diskriminerande. Här ges det med andra 
ord ett visst utrymme för medlemsstaterna att själva välja i vilken omfattning de vill 
beskatta tillfälliga transaktioner.78   

3.2.3 Vederlag 
Den kanske viktigaste begränsningen av ekonomisk verksamhet utgörs av vederlaget. 
Vederlaget är en del av den ekonomiska aktiviteten som dessutom utgör 

                                                
71 Artikel 4(1) sjätte direktivet.  

72 Artikel 4(2) 1 men. sjätte direktivet. 

73 Mål 268/83 D.A. Rompelman och E.A. Rompelman-Van Deelen mot Minister van Financiën, REG 
1985, s. 00655, p. 22.  

74 Bördan uppkommer på så vis att om inte de investeringskostnaderna anses vara ekonomisk 
verksamhet kan inte heller avdragsrätt åberopas. Verksamheten får på så vis bära kostnaderna vilket 
inte är avsikten med mervärdesskatten (mål 268/83, REG 1985, s. 00655, p. 23). 

75 Artikel 4(2) 2 men. sjätte direktivet. 

76 Artikel 4(2) och (3) sjätte direktivet. Se även mål C-230/94 Renate Enkler mot Finanzamt Homburg, 
[1996] ECR s. I-04517, p. 20.  

77 5 st. (beaktandemeningarna ej inräknade) preambeln sjätte direktivet.  

78 Frågan är vad som avses med tillfälliga transaktioner. Görs en sådan bedömning utifrån ett visst antal 
transaktioner per år eller kanske per månad? 
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beskattningsunderlag.79 Finns inget vederlag finns av naturliga skäl inget att beräkna 
mervärdesskatten på och företaget/föreningen betraktas som slutkonsument och inte 
som skattskyldig person.80 Vederlaget är på så vis av stor vikt kvalificeringen som 
skattskyldig person. 

Vad som avses med vederlag kan vara av stor betydelse för vissa ideella föreningar då 
flera av dessa erhåller gåvor, bidrag eller annat som med tveksamhet kan ses som 
vederlag. Vad betraktas då som vederlag? En bedömning av begreppet görs med 
utgångspunkt i definitionen av beskattningsunderlaget. Beskattningsunderlaget 
innefattar ”allt som utgör det vederlag som leverantören har erhållit eller kommer att 
erhålla från kunden eller en tredje part för dessa inköp”.81 Denna formulering ger inte 
någon större vägledning för just vederlaget vilket istället får sökas i praxis. EGD har 
påpekat att begreppet är ett gemenskapsrättsligt begrepp där tolkningen inte kan 
överlåtas till medlemsstaternas bedömning.82  

Ett vederlag måste uppfylla tre villkor. Det framgår av ett mål som avsåg ett 
potatislager som drevs av en kooperativ jordbruksförening i Nederländerna.83 
Föreningen hade inte tagit ut någon lageravgift av medlemmarna under en viss 
tidsperiod och ansåg inte att de omfattades av mervärdesskatt. Skattemyndigheterna 
hävdade att föreningen ändå krävt en motprestation då värdet på medlemmarnas 
andelar minskade som en följd av att någon medlemsavgift inte tagits ut. Frågan var 
vad som innefattades i begreppet motvärde. EGD yttrade att det för det första måste 
finnas en direkt koppling mellan den vara  eller tjänst som tillhandahålls och det 
motvärde som erhålls.84 Dessutom måste ett vederlag kunna utryckas i pengar och 
motvärdet skall vara ett subjektivt värde.85 Någon närmare precisering av innebörden 
av dessa begrepp gavs däremot inte i detta mål. 

I målet Hong Kong Trade berördes begreppet direkt koppling.86 En organisation i 
Nederländerna hade till syfte att stärka handeln mellan Europa och Hong Kong. 
Detta genomfördes genom att tillhandahålla kostnadsfri information och råd till 

                                                
79 Mål 89/81 Staatssecretaris van Financiën mot Hong Kong Trade Development Council, [1982] ECR 

s. 01277, p. 11. 

80 Mål 89/81, [1982] ECR s. 01277, p. 10 - 11. 

81 Artikel 11(A)(1)(a) sjätte direktivet. 

82 Mål 154/80 Staatssecretaris van Financiën mot den kooperativa föreningen ”Coöperatieve 
Aardappelenbewaarplaats GA”, REG 1981, s. 445, p. 9. 

83 Mål 154/80, REG 1981, s. 445, p. 10-14. 

84 Mål 154/80, REG 1981, s. 445, p. 12. Angående tillhandahållande av varor se mål 230/87 Naturally 
Yours Cosmetics Limited mot Commissioners of Customs and Exciese, [1988] ECR s. 06365, p. 11-
12.  

85 Mål 154/80, REG 1981, s. 445, p. 13. 

86 Mål 89/81 Staatssecretaris van Financiën mot Hong Kong Trade Development Council, [1982] ECR 
s. 01277. 
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företagare som planerade att bedriva handel mellan dessa länder. Organisationen 
finansierades genom att erhålla årliga bidrag från Hong Kongs styrande organ och en 
viss andel av intäkterna av det som importerades och exporterades till och från Hong 
Kong. Frågan var om organisationen trots att de tillhandahöll kostnadsfri rådgivning 
kunde vara betraktad som skattskyldig person. EGD framhöll för det första att 
kostnadsfria tillhandahållanden inte kan utgöra beskattningsunderlag att beräkna 
mervärdesskatt på och faller på så vis utanför mervärdesskattens 
tillämpningsområde.87 Dessutom måste det finnas en direkt koppling mellan 
tillhandahållaren och mottagaren av tjänsterna eller varorna som härrör ur någon 
form av kontraktuellt förhållande.88 I detta fall ansåg EGD att organisationen inte var 
en skattskyldig person eftersom organisationen endast tillhandahöll kostnadsfria 
tjänster.89 Att det fanns ett avtalsförhållande mellan Hong Kong och organisationen, 
där organisationen faktiskt erhåller en form av ersättning för att tillhandahålla dessa 
kostnadsfria tjänster (vilket enligt min mening i sig torde kunna ses som en tjänst mot 
ersättning), verkar har förbisetts. Istället har domstolen till synes gjort bedömningen 
utifrån organisationens tillhandahållande i nästa led, det vill säga utifrån förhållandet 
mellan organisationen och företagarna som erhöll de kostnadsfria tjänsterna och 
därmed ansett att då organisationen inte tar betalt för tjänsterna finns det inte heller 
något att beräkna mervärdesskatt på. Varför domstolen inte har bedömt förhållandet 
mellan Hong Kong och organisationen kan inte besvaras och det som kan utläsas ur 
detta mål blir således endast att den direkta kopplingen mellan tillhandahållaren och 
mottagaren måste härröra ur ett avtalsförhållande. Vidare kan även utläsas att då 
tillhandahållanden sker helt kostnadsfritt är inte tillhandahållaren betraktad som 
skattskyldig person.     

Ett annat mål som tydligare visade på innebörden av direkt koppling genom ett 
avtalsförhållande var målet Tolsma.90 Tolsma var gatumusikant i Nederländerna och 
frågan var om de intäkter han erhöll genom frivilliga donationer av förbipasserande 
var skattepliktiga. Tolsma menade att det inte fanns någon förpliktelse för 
förbipasserande att betala honom för tillhandahållna tjänster i form av musik vilket 
gjorde intäkterna skattebefriade. Den nederländska skattemyndigheten hävdade å sin 
sida att det fanns en direkt koppling mellan tillhandahållandet och de pengar Tolsma 
erhöll och att avsaknaden av förbipasserandes betalningsförpliktelse inte var av 
betydelse. EDG argumenterade i linje med Tolsma. Med anledning av att det inte 
fanns någon överenskommelse mellan parterna, vilken då även kan vara konkludent, 
de förbipasserande donerade en summa pengar på egen fri vilja, och summan inte var 
fastställd var ett sådant erhållande inte ett vederlag för tillhandahållen tjänst.91 
Orsaken till betalningen berodde inte på den musikaliska tjänsten utan på sympatiska 

                                                
87 Mål 89/81, [1982] ECR s. 01277, p. 10-11. 

88 Mål 89/81, [1982] ECR s. 01277, p. 10. 

89 Mål 89/81, [1982] ECR s. 01277, p. 13. 

90 Mål C-16/93 R.J. Tolsma v Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden, [1994] ECR s. I-0743. 

91 Mål C-16/93, [1994] ECR s. I-0743, p. 16-17. 
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skäl vilket gjorde att vissa betalade och andra inte.92 Det fanns därmed inte någon 
direkt länk mellan musiken (den tillhandahållna tjänsten) och betalningarna 
(vederlaget). Frivilliga donationer där summan inte är fastställd eller går att fastställa 
utgör således inte vederlag.93 Tolsma föll med detta utanför mervärdesskattens 
tillämpningsområde. 

I målet Kennemer Golf & Country Club var frågan om årsavgifter som betalats av 
medlemmarna i en idrottsförening utgjorde vederlag för tillhandahållna tjänster, även 
om vissa medlemmar som erlade årsavgifter inte tog de erbjudna tjänsterna i 
anspråk.94 EGD pekade åter på att det måste finnas en direkt koppling mellan tjänsten 
och vederlaget och ett rättsförhållande som innebär ett ömsesidigt utbyte av 
prestationer.95 I detta mål ansågs det finnas en direkt koppling. Den tjänst som 
medlemmarna betalat för stod ständigt till förfogande och var inte beroende av att 
medlemmarna på egen begäran tog enstaka tjänster i anspråk.96 De årsavgifter som 
medlemmar betalar utgör således vederlag även om vissa medlemmar inte utnyttjar 
det de betalat för.97  

Att ett vederlag måste kunna utryckas i pengar betyder inte att vederlaget måste 
utgöras av pengar, även naturaprestationer kan vara vederlag.98 I målet om 
potatislagret påpekade EGD att direktivets lydelse avseende beskattningsunderlaget, 
det vill säga att allt som tillhandahålls som motprestation skall anses vara vederlag99, 
innebär att även varor och beloppet av annan ersättning som erhålls skall anses vara 
vederlag.100 Det krävs emellertid att motprestationen kan uttryckas i pengar. Det är 
nödvändigt då mervärdesskatten beräknas som viss procentsats av 
beskattningsunderlaget.101 Går det inte fastställa ett visst monetärt värde blir det svårt 
att även fastställa beloppet för mervärdeskatten. I målet Goldsmiths prövade EGD 
om diskriminering i viss nationell lagstiftning förelåg då återbetalning av erlagd 
mervärdesskatt var tillåten då vederlag erlagts i pengar men inte då den vara erlagd i 

                                                
92 Mål C-16/93, [1994] ECR s. I-0743, p. 17. 

93 Mål C-16/93, [1994] ECR s. I-0743, p. 20. 

94 Mål C-174/00 Kennemer Golf & Country Club mot Staatssecretaris van Financiën, REG 2002, s. I-
03293. 

95 Mål C-174/00, REG 2002, s. I-03293, p. 39. 

96 Mål C-174/00 Kennemer Golf & Country Club mot Staatssecretaris van Financiën, REG 2002, s. I-
03293 p. 40. 

97 Mål C-174/00, REG 2002, s. I-03293 p. 42. 

98 Mål 154/80 Staatssecretaris van Financiën mot den kooperativa föreningen ”Coöperatieve 
Aardappelenbewaarplaats GA”, REG 1981, s. 445, p. 10.  

99 Artikel 11(A)(1)(a) sjätte direktivet. 

100 Mål 154/80, REG 1981, s. 445, p. 10. 

101 Mål 154/80, REG 1981, s. 445, p. 13. 
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natura.102 EGD ansåg att sådan skillnad mellan ersättning i pengar och natura var 
diskriminerande och otillåten vilket ytterligare stärker resonemanget om att vederlag 
kan utgöras av pengar likväl som naturaprestationer.103 Att det föreligger tekniska 
svårigheter att bestämma sådant vederlags belopp är inget hinder för att det ändå 
anses vara vederlag.104  

För det tredje skall, enligt målet om potatislagret, motvärdet representera ett 
subjektivt värde.105 Det innebär att vederlaget skall utgöras av det som faktiskt erhålls 
och inte av någon form av objektiv värdering som exempelvis ett marknadsvärde.106 
Frågan är hur utfallet skulle bli om värdet inte går att fastställa på annat vis än genom 
en objektiv bedömning. Kan sådan förutsättning leda till att skatteplikt undgås? 

Det sagda om vederlag medför således att gåvor och bidrag som härrör ur benefika 
avtal inte betraktas som vederlag för tillhandahållen vara eller tjänst. Sådana avtal har 
inte karaktären av ömsesidiga förpliktelser och konstituerar inte skattskyldighet. I 
övrigt har även begreppet vederlag tillerkänts samma vidsträckta betydelse som 
övriga begrepp avseende skattskyldigheten i sjätte direktivet. Det mesta faller 
innanför dess betydelse.     Ideell verksamhet finansieras ofta genom gåvor eller 
bidrag.107 Om en ideell förening skulle tillhandahålla varor och tjänster kostnadsfritt 
eller om sådan förening är finansierad enbart av gåvor och/eller bidrag innebär det att 
föreningen inte är betraktad som skattskyldig person.  

3.2.4 Utan hänsyn till syfte eller resultat   
Den ekonomiska verksamheten skall bedömas utan hänsyn till syfte eller resultat.108 
Denna begreppsbildning innebär att ekonomisk verksamhet har ett mycket brett 
tillämpningsområde. Det är inte nödvändigt att den ekonomiska verksamheten 
resulterar i vinst för att vara beskattningsbar.109 Inte heller om syftet med 
verksamheten är att vara icke vinstgivande är intressant utan all ekonomisk 
verksamhet beskattas. Därmed kan till och med en ideell förening eller 
välgörenhetsorganisation som bedriver sin verksamhet på en icke vinstgivande basis 

                                                
102 Mål C-330/95 Goldsmiths (Jewellers) Ltd mot Commissioners of Customs & Excise, REG 1997, s. 

I-03801. 

103 Mål C-330/95, REG 1997, s. I-03801, p. 24. 

104 Mål C-172/96 Commissioners of Customs & Excise mot First National Bank of Chicago, REG 
1998, s. I-04387, p. 31. 

105 Mål 154/80 Staatssecretaris van Financiën mot den kooperativa föreningen ”Coöperatieve 
Aardappelenbewaarplaats GA”, REG 1981, s. 445, p. 13. 

106 Mål 154/80, REG 1981, s. 445, p. 13.   

107 SOU 2004:74 del 1, s. 202. 

108 Artikel 4(1) sjätte direktivet. Se även mål C-230/94 Renate Enkler mot Finanzamt Homburg, [1996] 
ECR s. I-04517, p. 25. 

109 Ogely, Adrian Principles of value-added tax, s. 44. 
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vara skattskyldig person.110 Motivet är att det gemensamma systemet för 
mervärdesskatt skall säkerställa att all ekonomisk verksamhet beskattas på ett 
fullständigt neutralt sätt för att uppnå konkurrens- och beskattningsneutralitet.111  

Sjätte direktivets generella skatteplikt och skattskyldighet där i princip allt och alla 
beskattas inom ramen för ekonomisk verksamhet betyder att ideella föreningar i 
detta inledande skede, i direktivets mening, är betraktade som skattskyldiga personer. 
Ideella föreningar utövar vanligen någon form av ekonomisk verksamhet där 
inkomsterna används för att finansiera föreningens aktiviteter. Då syftet med den 
ekonomiska verksamheten inte är av betydelse får ideella föreningar istället pröva om 
beskattning kan undgås enligt något av sjätte direktivets undantag. Bland dessa 
medges undantag för vissa tillhandahållanden av varor och tjänster som tillhandahålls 
av vissa specificerade organisationer utan vinstsyfte.112 Sjätte direktivet gör även 
undantag för vissa tillhandahållanden av varor och tjänster som tillhandahålls av vissa 
organ vilka kan vara tillämpliga på en ideell förening.113 Om en ideell förening anses 
vara undantagen enligt något av de nämnda undantagen kan även tillhandahållanden 
av varor och tjänster som tillhandahålls i samband med penninginsamlingsevenemang 
under vissa förutsättningar vara undantagna mervärdesbeskattning.114 Dessa 
möjligheter till undantag ger ytterligare stöd för att ideella föreningar inte är ämnade 
att undgå en kvalificering som skattskyldig person.   

3.3 Svensk rätt 

3.3.1 Yrkesmässig verksamhet  
Skattskyldigheten enligt ML är till viss del annorlunda utformad jämfört med det 
sjätte direktivet. Frågan är då om den svenska modellen om yrkesmässig verksamhet 
ryms inom de ramar sjätte direktivet ställer upp avseende ideella föreningar. I svensk 
rätt uppkommer skattskyldighet vid skattepliktig omsättning inom landet som görs i 
en yrkesmässig verksamhet.115 Med yrkesmässig verksamhet avses näringsverksamhet 
enligt inkomstskattelagen116 (IL).117 Enligt IL kännetecknas en näringsverksamhet av 
att den bedrivs varaktigt och självständigt.118 Utöver dessa två ställs det även upp ett 
                                                
110 Ogely, Adrian Principles of value-added tax, s. 44. 

111 Mål 268/83 D.A. Rompelman och E.A. Rompelman-Van Deelen mot Minister van Financiën, REG 
1985, s. 00655, p. 19. 

112 Artikel 13(A)(1)(l) och (m) sjätte direktivet. Se nedan kap. 4. 

113 Artikel (13)(A)(1)(g-i) och (n) sjätte direktivet. Se nedan kap. 4. 

114 Artikel 13(A)(1)(o) sjätte direktivet. Se nedan kap. 4. 

115 1 kap. 1 § 1 st 1 p. ML.  

116 Inkomstskattelag (1999:1229). 

117 4 kap. 1 § 1 p. ML.  

118 13 kap. 1 § 1 st. IL.  
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krav på vinstsyfte.119 Alla tre rekvisit måste vara uppfyllda för att beskattning skall 
ske.120  

3.3.2 Vinstsyfte 
Den skillnad som direkt framgår av definitionen, och som inskränker omfattningen 
av skattskyldiga ideella föreningar, är kravet på vinstsyfte. Inom sjätte direktivets 
ramar skall den ekonomiska verksamheten bedömas oavsett vilket syfte eller det 
resultat den uppvisar. I doktrinen är uppfattningen att kravet på vinstsyfte i svensk 
rätt genom praxis har uttunnats och existerar i praktiken knappast alls för juridiska 
personer.121 Betyder det att den svenska rätten i detta avseendet ändå är EG-konform 
och att omfattningen av skattskyldiga personer i realiteten är densamma?  

Regeringsrätten har uttalat att när det gäller juridiska personer betyder inte 
avsaknaden av vinstsyfte att verksamheten hindras från att vara betraktad som 
näringsverksamhet, under förutsättning att verksamheten inte bedrivs i en allt för 
begränsad omfattning.122 Detta innebär att verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte, 
exempelvis i en ideell förening, ändå kan bli betraktad som skattskyldig person men 
endast om verksamheten bedrivs i viss omfattning. Det medför, enligt min mening, 
att kravet på vinstsyfte förvisso förefaller vara lågt för juridiska personer men är ändå 
föremål för viss bedömning av i vilken omfattning verksamheten bedrivs. Att kravet 
då ställts lågt har ingen betydelse eftersom det enligt sjätte direktivet inte skall beaktas 
alls. I princip all ekonomisk verksamhet skall beskattas.  

Det svenska kravet på vinstsyfte utlöser således befrielse från skattskyldighet för 
många ideella föreningar, vilka till sin natur är sådana att de arbetar för ett ideellt 
syfte, vilket inte är förenligt med sjätte direktivets omfattande tillämpningsområde. 
Detta är inte heller förenligt med principen om skatteneutralitet då dessa föreningar 
har möjlighet att undgå beskattning medan kommersiella företag på samma marknad 
är förpliktade att redovisa och betala in mervärdesskatt.  

3.3.3 Undantag för allmännyttig ideell förening 
Den kanske mest uppseendeväckande skillnaden mellan sjätte direktivets generella 
skattskyldighet och ML är att allmännyttiga ideella föreningars verksamhet inte 
räknas som yrkesmässig verksamhet.123 ML hänvisar här till IL. Denna hänvisning 
innebär att en tolkning av yrkesmässig verksamhet enligt ML måste göras utifrån en 

                                                
119 Prop. 1993/94:99, s. 164-165. 

120 Lodin, Sven –Olof m.fl. Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt del 1, s. 229.  

121 Ståhl, Kristina & Österman P, Roger EG-skatterätt, s. 172.  

122 RÅ 1998 ref. 10. 

123 4 kap. 8 § 1 st. ML och 7 kap. 7 § 1 st IL. 
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bedömning av begreppet näringsverksamhet enligt IL. Detta är ingen bra lösning då 
tolkningen av EG-rätten och domar från EGD försvåras.124 

Vad är då en ideell förening och vad krävs för att den skall vara allmännyttig? I 
Sverige finns ingen skattemässig definition av ideell förening. I IL definieras endast 
vilka villkor som skall vara uppfyllda för att sådan förening skall vara allmännyttig. 
Vid inkomstbeskattning har det inte ansetts lämpligt att införa ett särskilt 
skattemässigt föreningsbegrepp utan det skall bedömas enligt civilrättliga regler.125   

För ideella föreningar saknas lagreglering.126 Trots avsaknaden av lagregler står inte de 
ideella föreningarna helt utan rättsregler. Dessa får istället sökas i andra rättskällor. 
Vissa regler i lagen om ekonomiska föreningar127 (FL) kan tolkas e contrario eller 
analogiskt för vägledning.128 Då lagen avser ekonomiska föreningar kan sådana 
metoder i vissa fall vara olämpliga varför stor försiktighet bör iakttas. Störst 
vägledning ges genom praxis.129 

En ideell förening är betraktad som juridisk person utan att den behöver 
registreras.130 Det innebär att föreningen kan förvärva rättigheter ikläda sig 
skyldigheter och föra talan inför domstol och andra myndigheter. Att kvalificeras 
som juridisk person innebär även att medlemmarna går fria från ansvar för 
föreningens förbindelser varför kvalificeringen i vissa fall kan vara av avgörande 
betydelse.131 Att bli betraktad som ideell förening är inte förbehållslöst. För att vinna 
sådan rättskapacitet krävs enligt praxis att föreningen antagit stadgar av viss 
fullständighet och utsett styrelse.132 Det är inte tillräckligt att det finns fasta 
arbetsformer, en väl utvecklad fast organisation och en utsedd styrelse.133 Stadgarna 
skall åtminstone innehålla föreningens namn, ändamål (eller syfte), och bestämmelser 
om hur beslut i föreningens intressen skall åstadkommas.134 Det är inget ovillkorligt 
                                                
124 SOU 2002:74 del 1, s. 43. 

125 SOU 1995:63, s. 180. 

126 I riksdagen har det vid flertalet tillfällen lagts fram motioner med yrkanden om lagstiftningsåtgärder 
vad gäller ideella föreningar. Det har dock ansetts att det saknas skäl för sådan lagstiftning. Se SOU 
1995:63 s. 178. 

127 Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. 

128 Hemström, Carl Bolag – Föreningar – Stiftelser: En introduktion, s. 96. Hemström, Carl 
Organisationernas rättsliga ställning: Om ekonomiska och ideella föreningar, s. 35. 

129 SOU 1995:63, s. 178. 

130 NJA 2000 s. 365. Det skall dock påpekas att en ideell förening kan behöva registreras av 
skattemässiga skäl. 

131 SOU 1995:63, s. 179. 

132 NJA 1973 s. 341. 

133 NJA 1973 s. 341. 

134 NJA 1987 s. 394. 
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krav att stadgarna skall vara skriftliga.135 För tydlighetens skull och ur bevishänseende 
är ändå skriftliga stadgar att rekommendera. Om en förening skulle bedriva både 
ekonomisk och ideell verksamhet görs en bedömning av vilken typ av verksamhet 
som i huvudsak bedrivs och det finns enligt praxis ett ”inte obetydligt utrymme” att 
bedriva ekonomisk verksamhet inom ramen för en ideell förening.136 

Om villkoren ovan anses uppfyllda och föreningen är betraktad som ideell är frågan 
vad som krävs för att den skall vara allmännyttig och därmed vara befriad från 
mervärdesskatt. För att bli betraktad som allmännyttig uppställs fyra krav; ändamåls-, 
verksamhets-, fullföljds- och öppenhetskravet.137  Ändamålskravet innebär att 
föreningen skall ha till huvudsakligt syfte att främja ändamål som vård och 
uppfostran av barn, lämna bidrag för undervisning eller utbildning, bedriva 
hjälpverksamhet bland behövande, främja vetenskaplig forskning, främja nordiskt 
samarbete eller stärka Sveriges försvar under samverkan med militär eller annan 
myndighet.138 Även ändamål som religiösa, välgörande, sociala, politiska, idrottsliga, 
konstnärliga eller liknande kulturella ändamål avses.139 Dessa sistnämnda ändamål 
torde vara exemplifierande.140 Verksamhetskravet innebär att  den ideella föreningen i 
sin faktiska bedrivna verksamhet skall tillgodose ett allmännyttigt ändamål.141 
Fullföljdskravet betyder att föreningen måste bedriva en verksamhet som skäligen 
motsvarar avkastningen av föreningens tillgångar.142 Öppenhetskravet innebär 
slutligen att föreningen måste vara öppen för alla och inte vägra någon inträde om det 
inte föreligger särskilda skäl.143  

3.3.4 Är det svenska undantaget för allmännyttiga ideella föreningar 
EG-konformt?  

Det svenska undantaget för allmännyttiga ideella föreningar för med sig att många 
föreningar inte ses som skattskyldiga personer. Detta kan i vissa situationer innebära 
att ideella föreningar kan bedriva verksamhet utan någon skyldighet att betala 
mervärdesskatt i konkurrens med andra mervärdesskatteskyldiga näringsidkare.144 
Det uppfyller med andra ord inte den så viktiga principen om skatteneutralitet. Den 

                                                
135 SOU 1995:63, s. 179. 

136 NJA 2000 s. 365.  

137 7 kap. 7 § 1 st IL. 

138 7 kap. 4 § IL. 

139 7 kap. 8 § 1 st. IL.  

140 SOU 2004:74 del 1, s. 227. 

141 7 kap. 9 § IL. 

142 7 kap. 10 § IL. 

143 7 kap. 13 § IL.  

144 Meltz, Peter Mervärdesskatt, s. 29. 
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svenska rätten inskränker omfattningen av skattskyldiga personer på ett sätt som inte 
är konformt med sjätte direktivet.  

Undantaget för även med sig att föreningar inte har rätt att göra avdrag för ingående 
mervärdesskatt. För föreningar med stora summor ingående mervärdesskatt kan detta 
leda till ekonomiska nackdelar.145 Frågan är om en förening skulle kunna åberopa 
direkt effekt för att bli betraktad som skattskyldig person i sjätte direktivets mening. 
I ett förhandsbesked från skatterättsnämnden146 (SRN) har denna fråga prövats.147 En 
förening drev en museijärnväg och var betraktad som en allmännyttig ideell förening. 
Föreningen ville utnyttja avdragsmöjligheterna och menade att föreningen enligt 
sjätte direktivet var skattskyldig person och åberopade direkt effekt av tillämpliga 
regler.148 SRN slog fast att bestämmelsen i ML om allmännyttiga ideella föreningar 
inte är enhetlig med sjätte direktivet. Vidare ansåg nämnden att berörda 
bestämmelse149 i sjätte direktivet är tillräcklig klar, precis och ovillkorlig för att den 
skall kunna tillmätas direkt effekt. Dessutom innebar en klassificering som 
skattskyldig person en fördel för föreningen, det vill säga föreningen tilldelades en 
rättighet genom direktivet som nekas denna genom den svenska bestämmelsen. SRN 
beslutade således att föreningen hade rätt att bli betraktad som skattskyldig person 
enligt principen om direkt effekt. Detta förhandsbesked har inte överklagats av 
skatteverket hos Regeringsrätten. Det torde betyda att den som har rätt till en 
kvalificering som skattskyldig person enligt sjätte direktivet är betraktad som sådan 
även i svensk rätt.  

Problem återstår däremot för de allmännyttiga ideella föreningar som önskar fortsatt 
skattebefrielse. Med hänsyn till EG-rättens suveränitet och att sjätte direktivet inte 
tillåter några som helst undantag från tillämpningsområdet om de inte är specifikt 
reglerade ryms inte undantaget för allmännyttiga ideella föreningar inom EG-rättens 

                                                
145 Dir. 1999:10. 

146 I Sverige finns möjligheten att ansöka om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden. Bestämmelserna 
om förhandsbesked ges i lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor (härefter refererad till som 
förhandsbeskedslagen) som är tillämplig även angående frågor om mervärdesskatt (1 § 1 st. 3 p. 
förhandsbeskedslagen). Syftet med förhandsbesked är att skapa en snabbare prejudikatsbildning 
vilket bidrar till förbättrad rättssäkerhet (prop. 1997/98:65, s. 22-23). En enskild kan ansöka om 
förhandsbesked om det är av vikt för denne ( 5 § 1 st. förhandsbeskedslagen). Skatteverket får också 
ansöka om förhandsbesked men frågan måste då avse en enskild, beslut av skattemyndigheten måste 
ha gått emot den enskilde och förhandsbeskedet skall vara av vikt för en enhetlig lagtolkning eller 
rättstillämpningen (6a § förhandsbeskedslagen). Ett förhandsbesked som vunnit laga kraft är 
bindande för skattemyndigheten och allmän förvaltningsdomstol om den enskilde yrkar det (16 § 1 
st. förhandsbeskedslagen). Förhandsbesked får överklagas hos Regeringsrätten (22 § 1 st. 
förhandsbeskedslagen). 

147 Skatterättsnämndens förhandsbesked 11 mars 2004, skattskyldighet till mervärdesskatt. 

148 De regler som åberopades var artikel 4(1) och (2) sjätte direktivet. 

149 Artikel 4(1) sjätte direktivet. 
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ramar avseende skattskyldig person. Inte heller i Sveriges anslutningsfördrag150 finns 
stöd för att ideell verksamhet medges särbehandling i mervärdesskattehänseende. Vid 
en implementering av sjätte direktivet kan det bli svårt, för att inte säga omöjligt att 
undvika att allmännyttiga ideella föreningar omfattas av rekvisitet skattskyldig 
person. Enda möjligheten att falla utanför tillämpningsområdet är om föreningen 
tillhandahåller varor eller tjänster mot ersättning som inte kan betraktas som 
vederlag, om föreningen endast utövat tillfällig ekonomisk verksamhet eller är 
föremål för något av direktivets undantag.151    

3.4 Sammanfattning 
Det sjätte direktivet stadgar en generell skatteplikt. Det innebär att all 
tillhandahållande av varor och tjänster är skattepliktig i den mån de utförs av 
skattskyldig person. Även begreppet skattskyldig person är av generell natur. Alla 
kan bli betraktade som skattskyldiga personer i den mån de utövar någon form av 
ekonomisk verksamhet. Som ekonomisk verksamhet betraktas all verksamhet som 
sker mot vederlag, även förberedande verksamhet.  

För att en ersättning skall vara ansedd som vederlag i gemenskapsrättslig bemärkelse 
måste det föreligga en direkt koppling mellan vederlaget och tillhandahållen tjänst 
vilken måste härröra ut ett avtalsförhållande med ömsesidiga förpliktelser. Ett 
vederlag måste också kunna uttryckas i pengar och representera ett subjektivt värde. 
Uppfylls inte detta föreligger inget tillhandahållande mot vederlag. Därmed föreligger 
ingen ekonomisk verksamhet och personen kan inte betraktas som skattskyldig. Den 
ekonomiska verksamheten skall också bedömas utan hänsyn till syfte eller resultat 
vilket innebär att även ideella föreningar utan vinstsyfte är betraktade som 
skattskyldiga personer.  

I svensk rätt är ideella föreningar i stor omfattning undantagna från skattskyldighet. 
Den svenska rätten ställer för det första upp ett krav på vinstsyfte för att vara 
betraktad som skattskyldig person. För det andra skall omsättning göras i en 
yrkesmässig verksamhet. Allmännyttiga ideella föreningar anses inte utöva 
yrkesmässig verksamhet vilket undantar ett stort antal olika föreningstyper från 
skattskyldighet. Detta inskränker omfattningen av skattskyldiga personer på ett sätt 
som inte är förenligt med det sjätte direktivet. 

Medlemstaterna ges inte heller något större handlingsutrymme när det gäller 
utformningen av skattskyldiga personer. Inga villkorande regler luckrar upp termen 
utan begreppet är, med hänsyn till konkurrens- och skatteneutralitet, tämligen snävt 
hållet. Av konkurrensneutrala skäl är därmed sjätte direktivets generella 
skattskyldighet svår, för att inte säga omöjlig, att bortse från vid en implementering. 
Sjätte direktivets innebörd av skattskyldig person kan således inte undgås tillämpning. 

                                                
150 Tillkännagivande (1994:1501) av fördrag och andra instrument med anledning av Sveriges anslutning 

till Europeiska unionen.  

151 Se nedan kap. 4. 
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Det innebär slutligen att allmännyttiga ideella föreningar i fortsättningen kommer att 
bli kvalificerade som skattskyldiga personer och att undantag istället får sökas bland 
de undantag som sjätte direktivet medger. 
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4 Undantag för vissa verksamheter 

4.1 Inledning 
Huvudregeln är att ideella föreningar är betraktade som skattskyldiga personer om de 
utövar ekonomisk verksamhet. En skattskyldig persons verksamhet kan däremot 
vara föremål för undantag från skatteplikt. Skulle en viss verksamhet ägna sig enbart 
åt sådana undantagna transaktioner, det vill säga om inga skattepliktiga transaktioner 
förekommer, kan det inte heller föranleda skattskyldighet.152 Därmed är dessa 
undantag nödvändiga och relevanta att beakta för att kunna bedöma om ideella 
föreningar kan behålla fortsatt befrielse från skattskyldighet.   

4.2 Undantagsreglernas karaktär 
Det sjätte direktivet gör undantag för vissa behjärtansvärda verksamheter som kan 
vara tillämpliga för allmännyttiga ideella föreningar. Medlemsstaterna skall göra 
undantag för vissa verksamheter av hänsyn till allmänintresset och fastställa de villkor 
som krävs för att säkerställa en riktig och enkel tillämpning och förhindra eventuell 
skatteflykt, skatteundandragande eller missbruk.153 Undantagen är flera och avser 
olika tillhandahållanden av varor och tjänster om de tillhandahålls av vissa 
specificerade verksamheter till (i vissa fall) viss mottagare. Att undantag skall göras av 
hänsyn till allmänintresset innebär inte att alla aktiviteter som utförs i allmänt 
intresse är undantagna mervärdesskatt. Endast de verksamheter som detaljerat anges 
och beskrivs i undantagen kan bli föremål för undantag.154  

Rekvisiten i undantagsreglerna skall ges en gemenskapsrättslig tolkning. I målet The 
Institute of Motor Industry hade termen fackligt syfte fått en egen språklig innebörd i 
England. Domstolen hänvisade till tidigare rättspraxis och förklarade att en 
gemenskapsrättslig term som den förevarande inte kan ges olika innebörd i olika 
medlemsstater.155 Det skulle strida mot kravet på en enhetlig tillämpning av 
gemenskapsrätten.  

I målet SUFA stadgades flera viktiga principer vad gäller undantagsreglernas 
karaktär.156 Stichting Uitvoering Financiële Acties (SUFA) var en stiftelse som 
tillhandahöll tjänster åt en annan stiftelse (ALN). ALN var föremål för undantag från 

                                                
152 Mål 89/81 Staatssecretaris van Financiën mot Hong Kong Trade Development Council, [1982] ECR 

s. 01277, p. 10 1-2 men. Se även Westberg, Björn Nordisk mervärdesskatt, s. 155. 

153 Artikel 13(A)(1) sjätte direktivet. 

154 Mål 107/84 Commission v Germany, [1985] ECR s. 02655, p. 17. Se även mål 348/87 Stichting 
Uitvoering Financiële Acties mot Staatssecretaris van Financiën, [1989] ECR s. 01737, p. 12. 

155 Mål C-149/97 the Institute of the Motor Industry mot Commissioners of Customs and Excise REG 
I-1998, s. 07053, p. 16. 

156 Mål 348/87, [1989] ECR s. 01737. 
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mervärdesskatt och frågan var om SUFA då också var undantagen. EGD framhöll 
åter att undantagen utgör självständiga gemenskapsrättsliga begrepp.157 Dessutom 
innebär undantagsreglerna avsteg från den allmänna principen om att mervärdesskatt 
skall betalas för alla tillhandahållanden av varor och tjänster som utförs av 
skattskyldig person mot vederlag och måste då också tolkas restriktivt.158 Regler som 
breddar undantagsreglernas tillämpningsområde är inte tillåtna. Att hålla skattebasen 
så bred som möjligt med så få undantag som möjligt är nödvändigt om en 
konkurrensneutralitet skall kunna bevaras.159 En inskränkning av skattebasen leder 
även till att sådan medlemsstats andel till de gemensamma finanserna blir mindre i 
förhållande till andra medlemsstater. En restriktiv hållning är, enligt min mening, 
även nödvändig av rättviseskäl. 

Om en undantagsregel implementeras på så sätt att den antar en mer generell natur än 
vad som stadgas i sjätte direktivet kan det leda till att medlemsstaten blir 
skadeståndsskyldig. Det blev Sverige varse om i målet Lindöpark.160 Lindöpark var ett 
bolag som drev en anläggning för företagsgolf. I den lydelse som ML hade vid den 
omtvistade tidpunkten var Lindöparks verksamhet undantagen mervärdesskatteplikt 
och var därmed inte berättigad till avdrag för ingående mervärdesskatt. Lindöpark 
hävdade att det generellt utformade undantaget var i strid med sjätte direktivet och 
yrkade skadestånd för felaktig implementering av sjätte direktivet. EGD dömde till 
Lindöparks fördel och svarade att undantagen i nationell rätt inte får införa nya 
kategorier med undantag som inte anges i sjätte direktivet.161 Sådan överträdelse kan 
leda till att medlemsstaten blir skadeståndskyldig för den enskildes skada, vilket också 
blev utgången i Lindöpark.162   

Detta ger ytterligare stöd för att den regel i ML som generellt undantar allmännyttiga 
ideella föreningar inte kan kvarstå. Den bör upphävas och istället stadgas i fler och 
mer specifikt beskrivna regler som är enhetliga med de undantag som medges i sjätte 
direktivet.   

                                                
157 Mål 348/87, [1989] ECR s. 01737, p. 11. 

158 Mål 348/87 Stichting Uitvoering Financiële Acties mot Staatssecretaris van Financiën, [1989] ECR 
s. 01737, p. 13. 

159 Meltz, Peter Mervärdesskatt s. 15. 

160 Mål C-150/99 Svenska staten mot Stockholm Lindöpark AB och Stockholm Lindöpark AB mot  
Svenska staten, REG 2001, s. I-00493. 

161 Mål C-150/99, REG 2001, s. I-00493, p. 22. 

162 Mål C-150/99, REG 2001, s. I-00493, p. 42. 
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4.3 Undantag för organisationer utan vinstsyfte 

4.3.1 Allmänt 
Någon regel som generellt undantar ideella föreningar finns inte enligt det sjätte 
direktivet. Inte heller talar det sjätte direktivet i termen ideella föreningar utan om 
organisationer utan vinstintresse. För sådana organisationer finns emellertid flera 
undantag som kan möjliggöra undantag för allmännyttiga ideella föreningar.  

Tre av undantagen är tillämpliga för just organisationer utan vinstsyfte. 
Medlemsstaten skall göra undantag för varor och tjänster med nära anknytning därtill 
som en organisation utan vinstintresse som verkar i vissa politiskt, fackligt, religiöst, 
patriotiskt, filosofiskt, filantropiskt eller medborgarrättsligt syfte tillhandahåller i 
sina medlemmars intresse i utbyte mot en medlemsavgift som bestäms i enlighet med 
organisationens stadgar, om undantaget inte kan befaras leda till 
konkurrenssnedvridningar.163 Medlemsstaterna skall också göra undantag för vissa 
tjänster som är nära kopplade till idrottslig eller fysisk träning som tillhandahålls av 
organisationer utan vinstsyfte till personer som ägnar sig åt idrott eller fysisk 
träning.164 

4.3.2 Hur kvalificeras en organisation utan vinstsyfte?  
Vad som avses med organisation utan vinstsyfte är inte alldeles självklart. I målet 
Kennemer Golf & Country Club165 (härefter refererat till som Kennemer Golf) 
uppkom flera frågor av betydelse. Kennemer Golf var en förening i Nederländerna 
som enligt sina stadgar hade som syfte att främja utövandet av idrott och spel, särskilt 
golf. Medlemmarna betalade en årlig medlemsavgift, inträdesavgift och var skyldiga 
att teckna ett obligationslån. Anläggningarna användes emellertid inte enbart av 
medlemmarna utan även av utomstående som då fick betala viss dagsavgift vilket 
inbringade betydliga summor. Kennemer Golf ansåg att de sistnämnda intäkterna 
skulle undantas mervärdesskatt166 vilket inte vann medhåll hos de nederländska 
skattemyndigheterna. Inte heller den nederländska domstolen biföll talan med 
motivationen att om Kennemer Golf systematiskt uppnår vinst är verksamheten 
egentligen bedriven med vinstsyfte. Kennemer Golf överklagade till Nederländernas 
överrätt vilken ställde flera tolkningsfrågor, angående undantagsreglerna i sjätte 
direktivet, till EGD. 

Skall kvalificeringen av en organisation utan vinstsyfte göras endast med hänsyn till 
de tjänster som omnämns i ifrågavarande artikel eller skall organisationens totala 

                                                
163 Artikel 13(A)(1)(l) sjätte direktivet. 

164 Artikel 13(A)(1)(m) sjätte direktivet. 

165 Mål C-174/00 Kennemer Golf & Country Club mot Staatssecretaris van Financiën, REG 2002, s. I-
03293. 

166 Enligt artikel 13(A)(1)(m) sjätte direktivet. 
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verksamhet beaktas? EGD klargjorde att det framgår tydligt av bestämmelsens 
ordalydelse att begreppet utan vinstsyfte avser organisationerna och inte 
transaktionerna.167 Det innebär att  det är organisationen som är föremål för 
bedömning och inte de transaktioner som stadgas i undantagsbestämmelserna.168 Det 
är organisationens totala verksamhet som skall beaktas.169 En annan tolkning skulle 
kunna leda till att organisationer med vinstsyfte ges möjlighet att göra undantag som 
inte är avsedda för dem.170  

När är en organisation bedriven utan vinstsyfte? EGD framhöll att det är 
organisationens verksamhetsföremål som utgör bedömningsgrunden för om en 
organisation är bedriven med eller utan vinstsyfte.171 Organisationer utan vinstsyfte 
skall till skillnad från kommersiella företag inte ha som verksamhetsföremål att 
generera vinst till medlemmarna.172 Det ankommer sedan på de nationella 
domstolarna att göra en stadgeenlig bedömning av organisationens 
verksamhetsföremål för att avgöra om organisationen är kvalificerad som 
organisation utan vinstsyfte eller ej.173 För ideella föreningar är det därmed viktigt att 
stadgarna tydligt anger att syftet inte är av ekonomisk art för att kunna åtnjuta 
undantag som är tillämpliga på organisationer utan vinstsyfte.174  

Kan en organisation kvalificeras som en organisation utan vinstsyfte även om 
organisationen systematiskt strävar efter att generera viss vinst? EGD anförde att en 
organisation utan vinstsyfte är inte förhindrad att systematiskt sträva efter att eller 
uppnå vinst så länge som vinsten inte delas ut till medlemmar.175 Organisationer 
måste få visa ett positivt resultat så att de kan avsätta reserver för framtida underhåll 
och förbättringar av anläggningarna.176 Begreppet organisation utan vinstsyfte innebär 
således inte motsatsvis att en organisation inte får gå med vinst. 

Det förtjänar emellertid att uppmärksammas att medlemsstaterna har tilldelats 
möjligheten att för vissa av undantagen, bland annat de som gäller organisationer 
utan vinstsyfte, tillfoga villkoret att organ som inte är offentligrättsliga (exempelvis 
en ideell förening) inte får eftersträva att uppnå vinst men om så ändå skulle ske får 
                                                
167 Mål C-174/00, REG 2002, s. I-03293, p. 18. 

168 Mål C-174/00, REG 2002, s. I-03293, p. 21. 

169 Mål C-174/00, REG 2002, s. I-03293, p. 21. 

170 Mål C-174/00, REG 2002, s. I-03293, p. 19-20. 

171 Mål C-174/00, REG 2002, s. I-03293, p. 26. 

172 Mål C-174/00 Kennemer Golf & Country Club mot Staatssecretaris van Financiën, REG 2002, s. I-
03293, p. 26. 

173 Mål C-174/00, REG 2002, s. I-03293, p. 27. 

174 Vikten av skriftliga stadgar berördes även i kap. 3.3.3, s 17.   

175 Mål C-174/00, REG 2002, s. I-03293, p. 28. 

176 Mål C-174/00, REG 2002, s. I-03293, p. 28. 
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vinsten inte delas ut till medlemmarna.177 Detta kan tillsynes få samma effekt som 
utfallet i Kennemer Golf men enligt min mening torde skillnaden ligga i att om 
villkoret tillämpas kan en vinst tillåtas så länge den inte eftersträvas systematiskt 
medan huvudregeln faktiskt tillåter sådant systematiskt förfarande. Det följer av 
ordvalet i artikeln där det tydligt stadgas att systematisk eftersträvan av vinst inte 
tillåts men om vinst ändå skulle uppkomma så ska den tillföras verksamheten. Detta 
är som sagt ett villkor som medlemsstaterna frivilligt kan införa vid 
implementeringen av sjätte direktivet. Införs det inte gäller huvudregeln som stadgats 
genom Kennemer Golf.     

4.3.3 Tillhandahållande till medlemmar 
Som ovan nämnts skall medlemsstaten göra undantag för varor och tjänster med nära 
anknytning därtill som en organisation utan vinstintresse som verkar i politiskt, 
fackligt, religiöst, patriotiskt, filosofiskt, filantropiskt eller medborgarrättsligt syfte 
tillhandahåller i sina medlemmars intresse i utbyte mot en medlemsavgift som 
bestäms i enlighet med organisationens stadgar, om undantaget inte kan befaras leda 
till konkurrenssnedvridningar.178 De uppräknade syftena torde vara uttömmande och 
inte exemplifierade.179 Det finns ingen formulering, någon generell begreppsbildning, 
i artikeln som tyder på exemplifiering. Att undantag skall tolkas restriktivt stärker, 
enligt min mening, resonemanget ytterligare. Det betyder att det endast är de 
organisationer som verkar för de uppräknade syftena som är föremål för undantag. 
Dessa syften omfattar till stor del de allmännyttiga ideella föreningar som idag är 
generellt undantagna i ML. Inskränkningar görs däremot genom det hänsyn som skall 
tas till konkurrenssnedvridningar. Formuleringen i artikeln torde betyda att 
toleransnivån är tämligen låg. Det räcker med att det kan befaras att undantaget kan 
leda till konkurrenssnedvridning för att det inte anses tillämpligt. Det krävs således 
inte att det är bevisat att det snedvrider konkurrensen.  

I målet Assurandør-Societetet prövades innebörden av rekvisitet befaras snedvrida 
konkurrensen och om ett undantag skall nekas även om det föreligger en hypotetisk 
risk att undantaget vållar sådan snedvridning.180 Frågan ställdes av den danska 
domstolen då en sammanslutning av små och medelstora försäkringsbolag 
(Taksatorringen) blev nekad undantag med hänsyn till befarad snedvridning av 
konkurrensen. Taksatorringen hävdade att ett nekande till undantag från skatteplikt 
måste grundas på att det föreligger en faktisk eller konkret risk för att konkurrensen 
snedvrids. En tolkning som innebär att bedömningen istället skall grundas på om 

                                                
177 Artikel 13(A)(2)(a) första strecksatsen sjätte direktivet. 

178 Artikel 13(A)(1)(l) sjätte direktivet. 

179 Se SOU 2002:74 del 1, s. 210. Jfr. SOU 1994:88 s. 154. 

180 Frågan ställdes inom ramen för undantaget för fristående grupper i artikel 13(A)(1)(f) sjätte 
direktivet. Formuleringen av det ifrågavarande rekvisitet (befaras snedvrida konkurrensen) är dock 
detsamma som i artikel 13(A)(1)(l) sjätte direktivet (tillhandahållande till medlemmar) och torde 
därmed ha liknande tolkning. 
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undantaget i framtiden kan vålla snedvridning skulle göra undantaget innehållslöst då 
det aldrig med säkerhet kan uteslutas att det en dag uppstår verksamhet som skulle 
kunna konkurrera på samma marknad. Skatteministeriet ansåg att det är tillräckligt 
att det finns en potentiell risk för snedvridning av konkurrensen. Kommissionen 
argumenterade i linje med skatteministeriet och ansåg att en potentiell risk är 
tillräckligt för att undantagsmöjligheten skulle förfalla. EGD påpekade att 
undantagen inte skall tillmätas en tolkning som leder till att de i praktiken nästan 
aldrig kan bli tillämpliga.181 Vidare yttrade domstolen att ordalydelsen faktiskt avser 
snedvridning som kan vållas för närvarande likväl som i framtiden.182 Det krävs 
emellertid att det föreligger en verklig risk för snedvridning och inte en risk som är 
hypotetisk.183 Detta förefaller något motsägelsefullt. Om undantaget förfaller då det 
kan vålla snedvridning nu eller i framtiden (vilket ger en tämligen vidsträckt 
tillämpning) är det svårt att se när undantaget kan bli tillämpligt. En stor del av de 
tillhandahållanden som en förening företar kan säkert anses snedvrida konkurrensen, 
om inte nu så i framtiden. Om rekvisitet inte skall tolkas så restriktivt att undantaget 
i praktiken inte kan tillämpas är det i stället svårt att se hur konkurrensrekvisitet 
skall kunna uppfylla den tolkning och innebörd den givits. Frågan är vilken av dessa 
två motsättningar som skulle väga tyngst.   

Undantaget för tillhandahållanden till medlemmar fångar upp många av de 
allmännyttiga ideella föreningar som riskerar att i fortsättningen vara skattskyldiga. 
Enligt min mening kan däremot detta undantag komma att bli svårtillämpat på grund 
av det omfattande hänsyn som skall tas till konkurrenssnedvridningar vilket kan 
innebära att undantaget får en tämligen begränsad räckvidd. Om 
konkurrensrekvisitet skulle komma att tillämpas restriktivt och med stor försiktighet 
finns det genom detta undantag stora möjligheter för allmännyttiga ideella föreningar 
att i fortsättningen kunna vara undantagna från skattskyldighet.  

 

4.3.4 Idrottslig verksamhet 
Medlemsstaterna skall också göra undantag för vissa tjänster som är nära kopplade till 
idrottslig eller fysisk träning som tillhandahålls av organisationer utan vinstsyfte till 
personer som ägnar sig åt idrott eller fysisk träning.184 Undantaget belastas inte med 
något villkor om snedvridning i konkurrensen. Inte heller är undantaget endast avsett 
tillhandahållanden i medlemmarnas intresse utan avser tillhandahållanden till 
personer som ägnar sig åt idrott eller fysisk aktivitet. Däremot avser det endast 
undantag för vissa tjänster, det vill säga undantag skall inte göras för tillhandahållande 
av varor.   

                                                
181 Mål C-8/01 Assurandør-Societetet et mot Skatteministeriet, REG 2003, s. 00, p. 62. 

182 Mål C-8/01, REG 2003, s. 00, p. 63. 

183 Mål C-8/01, REG 2003, s. 00, p. 63. 

184 Artikel 13(A)(1)(m) sjätte direktivet. 
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Frågan är då var gränserna för ett direkt samband går. Enligt Lindöpark skall tjänster 
som har samband med idrott eller sport i möjligaste mån kvalificeras utifrån en 
samlad bedömning av de omständigheter som kännetecknar transaktionerna i fråga.185 
Sådan bedömning torde behövas göras av EGD. I Lindöpark gjorde nämligen EGD 
en prövning av om tillhandahållandet av golfbanan hade nära samband med idrottslig 
verksamhet och gav den nationella domstolen vissa bedömningskriterier. EGD 
överlämnade inte tolkningen till Svea hovrätts egen bedömning. Domstolens ställning 
att undantagen i sjätte direktivet utgör gemenskapsrättsliga begrepp186, för att inte 
mervärdesskatten skall variera mellan medlemsstaterna, tyder ytterligare på att det 
vid ovisshet är EGD som ytterst avgör vad som avses med direkt samband med 
idrottslig verksamhet. 

Allmännyttiga ideella föreningar som bedriver idrottslig verksamhet har med detta 
undantag i fortsättningen vissa möjligheter att åtnjuta undantag. Det gäller då bara för 
tjänster vilket inskränker det generella undantag som gäller idag.  

4.3.5 Penninginsamling 
För organisationer utan vinstsyfte skall också undantag göras för tillhandahållande av 
varor och tjänster i samband med penninginsamlingar som anordnas uteslutande till 
förmån för organisationen själv.187 Sådan penninginsamling torde vara vanligt 
förekommande i föreningslivet genom att exempelvis arrangera en loppmarknad, 
konserter eller annat till förmån för sin egen verksamhet. Undantaget gäller bara 
sådana organisationer utan vinstsyfte som är undantagna för tillhandahållande till 
medlemmar och idrottslig verksamhet enligt ovan. Det innebär att de villkor som 
krävs för att falla innanför de undantagens tillämpningsområde först måste beaktas 
för att kunna ta del av undantaget för penninginsamling.  

Undantaget om penninginsamling är inte villkorslöst. Det förfaller om det kan 
befaras snedvrida konkurrensen.188 Det betyder att även detta undantag skulle kunna 
bli svårtillämpat. Jag har svårt att se vilken form av penninginsamling som inte skulle 
kunna befaras snedvrida konkurrensen. Det är åter beroende av var nivån för befarat 
snedvriden konkurrens läggs. Utöver detta ges medlemsstaterna även en valfrihet att 
inskränka undantaget genom att införa restriktioner avseende antalet evenemang eller 
de intäktsbelopp som kan undantas.189  

                                                
185 Mål C-150/99 Svenska staten mot Stockholm Lindöpark AB och Stockholm Lindöpark AB mot 

Svenska staten, REG 2001, s. I-00493, p. 26. 

186 Mål C-149/97 the Institute of the Motor Industry mot Commissioners of Customs and Excise REG 
I-1998, s. 07053, p. 16. Mål 348/87 Stichting Uitvoering Financiële Acties mot Staatssecretaris van 
Financiën, [1989] ECR s. 01737, p. 11. 

187 Artikel 13(A)(1)(o) sjätte direktivet. 

188 Angående innebörden av detta, se ovan kap. 4.3.3, s. 24. 

189 Artikel 13(A)(1)(o) sjätte direktivet. 
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4.4 Övriga undantag och villkor av betydelse 

4.4.1 Allmänt 
Det finns ytterligare undantag inom sjätte direktivets ramar som kan vara tillämpliga 
för allmännyttiga ideella föreningar. Bland annat skall undantag göras för 
undervisning och fostran av barn och ungdomar, däribland tillhandahållande av varor 
och tjänster som är nära besläktade därmed och som tillhandahålls av en organisation 
som av medlemsstaten är definierad som organ med liknande syften.190 Undantag 
skall även göras för vissa kulturella varor och tjänster med nära anknytning därtill 
som tillhandahålls av organ som är erkända av medlemsstaten som ett kulturellt 
organ.191  Även tillhandahållande av varor och tjänster som är nära kopplade till 
socialt bistånd eller socialförsäkring, däribland sådant som tillhandahålls av 
ålderdomshem eller av organisationer som av medlemsstaten är erkända som 
välgörenhetsorganisationer är föremål för undantag.192 För sådana organisationer skall 
även undantag göras för tillhandahållande av varor och tjänster som är nära kopplade 
till skydd av barn och ungdomar.193 Dessa undantag är inte kopplade till några 
begränsningar som konkurrenssnedvridning eller annat.  

Vidare gäller även undantaget om penninginsamling även dessa verksamheter.194 Om 
en allmännyttig ideell förening kan kvalificeras under något av dessa undantag kan de 
även bli undantagna för penninginsamling som anordnas uteslutande för till förmån 
för organisationen själv. Till detta fogas emellertid, som tidigare sagts, villkoret att 
undantaget förfaller om det kan befaras snedvrida konkurrensen.195 Dessutom får 
medlemsstaterna inskränka undantaget genom att införa restriktioner avseende 
antalet evenemang eller de intäktsbelopp som kan undantas.  

4.4.2 Vad innebär begreppet organ? 
Den gemensamma nämnaren för dessa undantag är att de är tillämpliga på ”organ”. 
Vad avses då med begrepp som organ? Kan en allmännyttig ideell förening betraktas 
som ett sådant organ? I målet Bulthuis-Griffioen var frågan om en 

                                                
190 Artikel 13(A)(1)(i) sjätte direktivet. 

191 Artikel 13(A)(1)(n) sjätte direktivet. 

192 Artikel 13(A)(1)(g) sjätte direktivet. I förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för 
mervärdesskatt, KOM(2004) 246 slutlig, har termer välgörenhetsorganisation ändrats till att 
undantaget istället skall avse organ som av medlemsstaten är erkänd som organ av social karaktär, s. 
163. 

193 Artikel 13(A)(1)(h) sjätte direktivet. Även detta undantag föreslås ändra termen 
välgörenhetsorganisation till organ som är erkända som organ av social karaktär, KOM(2004) 246 
slutlig, s. 163. 

194 Artikel 13(A)(1)(o) sjätte direktivet. 

195 Angående penninginsamling, se ovan kap. 4.3.5, s. 25. Angående betydelsen av att undantaget inte 
får befaras snedvrida konkurrensen, se kap. 4.3.3, s. 24. 
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daghemsverksamhet som bedrevs i privat regi, som fysisk person, i Nederländerna 
var betraktad som ett sådant organ som var undantagen mervärdesskatteplikt enligt 
direktivet.196 EGD påpekade att undantagen i direktivet utgör självständiga begrepp 
särskilt ifråga om de villkor som rör egenskaper eller identiteten hos den 
verksamhetsutövare som tillhandahåller tjänster som omfattas av undantaget.197 Då 
vissa undantag uttryckligen hänvisar till begrepp som organ eller organisation, medan 
sådan specificering saknas i andra, följer att undantag som i förstnämnda fallet endast 
kan åberopas av juridisk person.198 Denna tolkning har i ett senare mål ändrats. 

I målet Gregg drev ett gift par en verksamhet på Irland i en form vilken där inte var 
betraktad som juridisk person. De avsåg att utveckla sin verksamhet och ville då bli 
registrerade till mervärdesskatt. De nekades detta med motivationen att deras 
verksamhet var föremål för undantag från mervärdesbeskattning.199 Makarna 
hänvisade då till målet Bulthuis-Griffioen och påpekade att undantagen bara avsåg 
juridiska personer. EGD tillbakavisade argumentet att då vissa undantag hänvisar till 
organ skulle innebära att sådana undantag endast är reserverade för juridiska 
personer.200 Begrepp som organ är tillräckligt omfattande för att även inbegripa 
fysiska personer.201 Om gemenskapslagstiftaren hade velat göra en sådan begränsning 
skulle begreppet juridisk person ha använts i sjätte direktivet.202 Däremot skall det 
vara fråga om en individuell enhet som har en viss funktion men det utesluter inte 
fysiska personer.203 Dessutom hänvisade domstolen till den så viktiga principen om 
skatteneutralitet. Denna princip skulle åsidosättas om den rättsliga form som 
verksamheten bedrivs i skulle vara avgörande för om undantag tillåts eller ej.204 Med 
detta klargjorde EGD att paret Greggs verksamhet var undantagen 
mervärdesbeskattning och de kunde inte utnyttja avdragsrätten.205    

I målet Hoffman var frågan om solister kunde omfattas av undantaget för 
tillhandahållande av kulturella tjänster.206 EGD upprepade det som fastslogs i Gregg 
                                                
196 Mål C-453/93 W. Bulthuis-Griffioen v Inspecteur der Omzetbelasting, REG 1995, s. I-2341. 

197 Mål C-453/93, REG 1995, s. I-2341, p. 18. 

198 Mål C-453/93, REG 1995, s. I-2341, p. 20. 

199 Enligt artikel 13(A)(1)(b) och (g) sjätte direktivet. 

200 MålC-216/97 Jennifer Gregg och Mervyn Gregg mot Commissioners of Customs and Excise, REG 
1999, s. I-04947, p. 15. 

201 MålC-216/97, REG 1999, s. I-04947, p. 16. 

202 MålC-216/97, REG 1999, s. I-04947, p. 16. 

203 MålC-216/97, REG 1999, s. I-04947, p. 18. 

204 MålC-216/97, REG 1999, s. I-04947, p. 20. 

205 Ur rättsäkerhetssynpunkt är det anmärkningsvärt och oroväckande när sådana här fall uppdagas. 
Hur skall den enskilde kunna förutse vilka rättigheter han har när domstolen dömer mot sig själv på 
detta sätt? I mervärdesskattemål kan det få omfattande konsekvenser.  

206 Mål C-144/00 Brottmål mot Matthias Hoffman, REG 2003, s. I-02921. 
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och gjorde klart att detta även var tillämpligt på kulturella tjänster.207 Även här 
hänvisas till principen om skatteneutralitet vilket måste innebära att även solister som 
uppträder individuellt skall omfattas av undantaget.208  

Det sagda innebär att ideella föreningar klart kan betraktas som organ. Domstolen är 
tydlig med att om principen om skatteneutralitet skall kunna upprätthållas måste alla 
individuella enheter falla under undantagen. Härmed öppnas ytterligare dörrar för 
allmännyttiga ideella föreningars möjligheter till undantag.   

4.4.3 Tvingande och frivilliga villkor 
Flera av undantagsreglerna i sjätte direktivet är förenade med ytterligare villkor. Det 
gäller i stor omfattning de undantag som är aktuella för allmännyttiga ideella 
föreningar. Medlemsstaterna får inte undanta vissa tillhandahållande av varor och 
tjänster om det inte är väsentligt för de undantagna verksamheterna eller om det 
grundläggande syftet är att vinna ytterligare intäkter åt organisationen genom att 
verksamheten direkt konkurrerar med företag som är skyldiga att betala 
mervärdesskatt.209  

För det första är frågan hur en väsentlighetbedömning skall göras. Med hänsyn till att 
mervärdesskatten skall tillämpas enhetligt och omfatta samma skattesubjekt i hela 
gemenskapen och att de flesta begrepp således har en egen gemenskapsrättslig 
innebörd210 förefaller det omöjligt att ge medlemsstaterna befogenheter att göra en 
egen bedömning. Det skulle kunna leda till olika tolkningar i olika länder vilket inte 
är i linje med den harmonisering som avses. I brist på referenser och kommentarer 
kring detta lämnar jag frågan öppen.  

För det andra är frågan även hur konkurrensrekvisitet skall tolkas. Vad skall beaktas 
vid en bedömning om syftet att vinna ytterligare intäkter är grundläggande eller ej? 
Konkurrensrekvisitet är dessutom annorlunda formulerat än det som tidigare har 
redogjorts för. Detta är uppdelat i två delar som skulle kunna tolkas så att det endast 
aktiveras då de båda kombineras tillsammans. En sådan tolkning skulle innebära att  

• en undantagen verksamhet som har som grundläggande syfte att vinna 
ytterligare intäkter har möjlighet att göra det så länge det inte konkurrerar 
med mervärdeskattskyldiga företag eller 

• en undantagen verksamhet som konkurrerar med mervärdeskattskyldiga 
företag kan göra det så länge inte det grundläggande syftet är att vinna 
ytterligare intäkter åt organisationen 

                                                
207 Mål C-144/00 Brottmål mot Matthias Hoffman, REG 2003, s. I-02921, p. 24-25. 

208 Mål C-144/00, REG 2003, s. I-02921, p. 27.  

209 Artikel 13(A)(2)(b) sjätte direktivet. 

210 Mål C-149/97 the Institute of the Motor Industry mot Commissioners of Customs and Excise REG 
I-1998, s. 07053, p. 16. 
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Det ovan nämnda är bara ett exempel på hur en tolkning skulle kunna göras. Då det 
även här råder brist på praxis och kommentarer lämnas även denna diskussion öppen. 
Jag anser att det är berättigat att upplysa om att villkoren finns, att de är tvingande 
och kan komma att åberopas vid skäligt tillfälle. Rättsläget är osäkert men det kan 
just därför vara värdefullt att beakta dessa i förväg.  

Utöver dessa tvingande villkor finns även vissa villkor som medlemsstaterna får 
utnyttja avseende organisationer som inte är offentligrättsliga, det vill säga villkoren 
är frivilliga för medlemsstaterna att utnyttja.211 Artikeln avser villkor om vinstsyfte, 
förvaltning på frivillig basis, prissättning och konkurrerande verksamhet och 
medlemsstaterna kan välja att tillämpa ett eller flera av dem eller inte tillämpa dem 
alls. Dessa villkor kan inskränka undantagens tillämplighet om en medlemsstat väljer 
att införa dem. Att Sverige skulle utnyttja dessa frivilliga villkor förefaller inte särskilt 
sannolikt då implementeringsarbetet är inriktat på att undanta ideella föreningar i 
mesta möjliga mån.     

4.5 Sammanfattning 
Sjätte direktivet medger flera undantag som kan vara tillämpliga på allmännyttiga 
ideella föreningar. Dessa regler är inte utformade som generella undantag utan de är 
tvärtom synnerligen specificerade. För att kunna bevara mervärdesskattens karaktär 
som en generell beskattning och bevara principen om skatteneutralitet är det viktigt 
att ha en så bred skattebas som möjligt med så få undantag som möjligt vilket kräver 
att undantagsreglerna tolkas restriktivt. Det är endast de verksamheter som klart och 
tydligt beskrivs i respektive regel som kan bli föremål för undantag. För att 
upprätthålla en enhetlig tillämpning av mervärdesskatten är det också nödvändigt att 
termerna i undantagen inte ges olika innebörd mellan medlemsländerna. Därför är de 
flesta termer betraktade som gemenskapsrättsliga och skall uttolkas av EGD. Det ges 
inga större utrymmen för medlemsstaternas egna bedömningar. Om en medlemsstat 
utformar generella undantag kan de bli skadeståndsskyldiga.  

De undantag som först och främst är av intresse för ideella föreningar är de som är 
tillämpliga på organisationer utan vinstsyfte. För att kvalificeras för sådant får en 
förening inte ha syftet att generera vinst till sina medlemmar. Det betyder inte att 
organisationen inte får vara vinstgivande utan endast att sådan vinst inte får delas ut 
till medlemmarna. En organisation utan vinstsyfte får även systematiskt eftersträva 
vinst. Förutsättningen är åter att vinsten inte delas ut till medlemmarna utan den 
skall avsättas för underhåll och förbättringar av eventuella anläggningar.  

En organisation utan vinstsyfte skall undantas mervärdesbeskattning för varor och 
tjänster med nära anknytning därtill som tillhandahålls av sådan organisation som 
verkar i politiskt, fackligt, religiöst, patriotiskt, filosofiskt, filantropiskt eller 
medborgarrättsligt syfte. Detta undantag fångar upp många av de allmännyttiga 
ideella föreningarna. Undantaget får emellertid inte befaras snedvrida konkurrensen, 
vaken nu eller i framtiden. Denna tolkning begränsar tillämpningen betydligt men 
                                                
211 Artikel 13(A)(2)(a) sjätte direktivet. 
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domstolen har också sagt att undantagen inte får tolkas så restriktivt att de nästan 
aldrig kan bli tillämpliga. Skall konkurrensrekvisitet tillämpas utifrån ett så brett 
tidsperspektiv (som både nu och i framtiden) kan undantaget bli svårtillämpat. Om 
det anses viktigare att undantagen fyller en faktisk funktion kan många av de 
allmännyttiga ideella föreningarna fångas upp under detta undantag. Vidare skall 
tillhandahållande av tjänster som är nära kopplade till idrottslig verksamhet och som 
tillhandahålls av organisation utan vinstsyfte också undantas mervärdesbeskattning. 
Detta undantag begränsas till att endast vara tillämpligt på tillhandahållande av 
tjänster. Organisationer utan vinstsyfte är även föremål för undantag för anordnande 
av penninginsamling till förmån för organisationen själv. Inte heller sådan insamling 
får undantas om det kan befaras snedvrida konkurrensen.  

Tillhandahållande av varor och tjänster som är nära kopplade till socialt bistånd, 
socialförsäkring, till skydd av barn och ungdom, undervisning och uppfostran av 
barn och ungdom och vissa kulturella varor och tjänster kommer däremot med stor 
sannolikhet att i fortsättningen vara föremål för undantag. Dessa omfattar emellertid 
bara viss del av de allmännyttiga ideella föreningar som är undantagna i ML. 

Det sammantagna innebär att allmännyttiga ideella föreningar har vissa möjligheter 
att genom dessa undantag undgå beskattning. Undantagsmöjligheterna är i hög grad 
beroende av i vilken omfattning hänsyn skall tas till konkurrensen. Den frågan är 
inte helt klarlagd och rättsläget är oklart. 
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5 Slutsats 
De ideella föreningarnas skattesituation vad gäller mervärdesskatt står inför 
förändringens tid. Det sjätte direktivet skall nu fullt ut implementeras i svensk 
lagstiftning vilket till stor del kommer att påverka allmännyttiga ideella föreningar. 
Sådana föreningar är idag generellt undantagna skattskyldighet för mervärdesskatt 
vilket står i strid med gällande mervärdesskattedirektiv. Generella undantag är inte 
tillåtna då de inte främjar principen om skatteneutralitet.  

Implementeringen kommer att innebära att allmännyttiga ideella föreningar så gott 
som oavkortat blir betraktade som skattskyldiga personer, om de utövar ekonomisk 
verksamhet. Enda möjligheten att undgå en klassificering som skattskyldig person är 
att tillhandahålla varor och tjänster mot sådant som inte betraktas som vederlag vilket 
utgörs av sådant som härrör ur avtal utan ömsesidiga förpliktelser, det vill säga gåvor 
och bidrag. Vidare kan föreningar som endast sporadiskt bedriver ekonomisk 
verksamhet undgå att vara skattskyldig person. Tillfälliga transaktioner får undantas 
en definition som ekonomisk verksamhet. Utöver detta ges det inte några möjligheter 
att undgå att bli betraktad som skattskyldig person. Huvudregeln är således att 
allmännyttiga ideella föreningar kommer att bli skattskyldiga för allt 
tillhandahållande av varor eller tjänster om dessa inte faller under något av sjätte 
direktivets undantag. 

Undantagen i sjätte direktivet är många och kan vid en första anblick tyckas omfatta 
de flesta av de allmännyttiga ideella föreningar som är undantagna i ML. Flera av 
undantagen är också tillämpliga vilket innebär att det öppnas en hel del möjligheter 
att falla under ett undantag. Ett av dem, tillhandahållande till medlemmar, omfattar 
många av de föreningsslag som inbegrips av definitionen av allmännyttig ideell 
förening. Problemet med detta är emellertid att det är förenat med ett 
konkurrensrekvisit som kan komma att grusa tillämpligheten. EGD har förvisso sagt 
att undantagen inte skall tillmätas en tolkning som gör att de nästan aldrig kan bli 
tillämpliga, men tillmätte just det ifrågavarande konkurrensrekvisitet en tämligen 
vidsträckt tillämpning genom att det kan tillämpas på befarad snedvridning av 
konkurrensen både för närvarande och i framtiden. Detta förefaller något 
motsägelsefullt och det är inte helt klart vad som skall ha företräde. Många 
föreningars verksamhet kan säkert betraktas som konkurrenssnedvridande, om inte 
nu så i framtiden. Med detta är det ovisst i vilken utsträckning detta undantag kan 
tillämpas i praktiken.  

Föreningar som tillhandahåller varor och tjänster som är nära kopplade till socialt 
bistånd, socialförsäkring, till skydd av barn och ungdom, undervisning och 
uppfostran av barn och ungdom och vissa kulturella varor och tjänster kommer 
däremot med stor sannolikhet att i fortsättningen vara föremål för undantag. Dessa 
omfattar emellertid bara viss del av de allmännyttiga ideella föreningar som är 
undantagna i ML. Även idrottsföreningar är föremål för undantag men bara vad 
gäller tillhandahållande av tjänster. Det inskränker den omfattande 
undantagsmöjlighet som dessa ges i dag.   
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Det skall slutligen åter påminnas om att allmännyttiga ideella föreningar enligt 
huvudregeln är skattskyldiga personer. För att helt undgå skattskyldighet enligt 
undantagen krävs att föreningens hela verksamhet är föremål för undantag. Om 
sådan förening tillhandahåller varor eller tjänster som inte är undantagna föreligger 
mervärdesskatteplikt och komplikationerna som följer med att bli betraktad som 
skattskyldig (i synnerhet de administrativa) kan därmed inte helt undgås. Däremot 
kan eventuella ekonomiska problem reduceras till viss del.   

Med detta är min samlade bedömning att det i fortsättningen kan bli svårt för de idag 
undantagna allmännyttiga ideella föreningar att erhålla undantag i samma 
utsträckning som idag. Om de ändå blir betraktade som undantagna verksamheter 
enligt sjätte direktivet gäller detta endast vissa tillhandahållanden vilket begränsar 
omfattningen av undantagen betydligt.     
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