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Abstract  

Sports associations play a very important role in the Swedish civil society, and since the 

1st of July 1987 they have been exempted from the duty to pay VAT. By introducing an 

exemption for sports associations the income tax field and VAT field correlate and the 

legislative change resulted in more favorable pre-close solutions for all of Sweden's non-

profit organizations.  

In June 2008 the European Commission launched a process concerning Swedish in-

fringement against EU-law, and with it the Swedish civil society, where all Swedish 

sports associations are included, is threatened. The European Commission wants to, 

among other things, force sports associations into the VAT system for the purpose of 

the VAT Directive to be achieved. The provisions of the Directive do not take into ac-

count that sports associations in Sweden are non-profit organization therefore no corre-

lation is found between the provisions of the VAT Directive and the Swedish 

Mervärdesskattelag. The fact that the principle of neutrality, which is central to the VAT 

system, is not subsequent is said to be the reason why the process of infringement exist.  

Although the infringement of the principle of neutrality can only be accepted partly 

since the exemption in the Swedish Mervärdesskattelag only partly contrary to the prin-

ciple of neutrality. Which is depending on the fact that some of the supplies that the 

sports associations provides is closely connected with the sporting activities which is 

consistent with the regulations in the Directive. Concurrently some supplies are not suf-

ficiently closely related. When the conflict of law exists, the directive will be accorded 

priority, which leads to the Swedish Sports Federation must examine and consider 

which of the supplies that sports associations provides that shall be considered ap-

proved on the basis of the requirement of close relation of the. 
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Sammanfattning 

Idrottsföreningar i Sverige utgör en viktig del av det svenska samhället och sedan den 1 

juli 1987 har de varit undantagna skyldigheten att erlägga mervärdesskatt. Genom att in-

föra ett undantag för idrottsföreningar kom skattelättnaderna inom inkomstskatteområ-

det och mervärdesskatteområdet att korrelera och lagändringen resulterade i mer gynn-

samma förutsättningar för Sveriges alla allmännyttiga ideella föreningar.  

Kommissionen inledde i juni 2008 en process om fördragsbrott mot Sverige och i och 

med den är det svenska civila samhället, vari Sveriges alla idrottsföreningar är inkludera-

de, hotat. Kommissionen vill att, bland annat, idrottsföreningar tvingas in i systemet för 

mervärdesskatt för att syftet med mervärdesskattedirektivet ska uppnås. Direktivsbes-

tämmelserna tar inte hänsyn till att idrottsföreningarna i Sverige inte har ett vinstsyfte 

med sin verksamhet varför det inte återfinns en korrelation mellan bestämmelserna i 

mervärdesskattedirektivet och ML:s bestämmelser. Att neutralitetsprincipen, vilken är 

central för mervärdesskattesystemet, inte efterföljs sägs vara anledningen till processen 

om fördragsbrott vilket kan bejakas till viss del.  

Att undantagsregleringen i ML endast delvis strider mot neutralitetsprincipen beror på 

att vissa av de tillhandahållanden som idrottsföreningen tillhandahåller har så pass nära 

anknytning till den idrottsliga verksamheten att de i enlighet med direktivsregleringen 

redan är undantagna mervärdesskatteskyldighet, medan vissa tillhandahållanden inte har 

tillräckligt nära anknytning. Då lagkonflikt existerar ska direktivet tillerkännas företräde 

vilket föranleder att idrottsrörelsen måste utreda och ta ställning till vilka av de tillhan-



dahållanden som idrottsföreningar tillhandahåller som ska anses vara godkända utifrån 

direktivets krav på nära anknytning till den idrottsliga verksamheten.  
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1 Inledningskapitel 

1.1 Bakgrund 

I 4 kapitlet 8 § mervärdeskattelagen1 (ML) tillerkänns ideella föreningar en generell särställ-

ning för mervärdesskatteskyldighet.2 Särställning infördes den 1 juli 1987 och har kvarstått 

sedan dess. När Sverige den 1 januari 1995 blev medlem av den Europeiska unionen (EU) 

fastställde en utredning3 att stadgandet i 4:8 ML behövde slopas för att den svenska mer-

värdeskattelagstiftningen skulle vara konform med, det då gällande, mervärdesskattedirekti-

vet4.  

Trots det faktum att utredningar5 har påvisat att stadgandet i 4:8 ML måste upphävas har 

ingen förändring skett varför den Europeiska kommissionen i juni 2008 inledde ett förfa-

rande om fördragsbrott mot Sverige.6 Förfarandet om fördragsbrott grundar sig i den risk 

för snedvriden konkurrens7 som uppstår i och med att medlemsstaterna tillämpar undantag 

som inte kan härledas ur mervärdesskattedirektivet.8 En snedvriden konkurrens kan också 

benämnas som motsatsen till konkurrensneutralitet vilket i sin tur är centralt för mervär-

desbeskattningen inom EU.9 Konkurrensneutralitet uppnås då skatteuttaget på jämförliga 

varor och tjänster belastas med identiska skatteuttag oberoende av längden på produktions- 

distributionskedjan.10  

Som nästföljande steg i förfarandet om fördragsbrott, samt för att undvika stämning, läm-

nade den svenska regeringen i januari 2011 in en ansökan om omsättningsgräns för moms-

redovisning. Gränsen sattes vid 1 miljon kronor vilket, enligt regeringen, skulle undanta 

1 Mervärdesskattelag (1994:200). 
2 I uppsatsens fortsatta framställning kommer 4 kapitlet 8 § mervärdesskattelagen benämnas som 4:8 ML. 
3 Se SOU 1994:88 Mervärdesskatten och EG. 
4 Rådets direktiv (77/388/EEG) om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemen-

samt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund. Numera ersatt av Rådets direktiv (2006/112/EG) om ett 
gemensamt system för mervärdesskatt. (Omnämnt som ’mervärdesskattedirektivet’ i uppsatsens fortsatta fram-
ställning.) 

5 Se SOU 1994:88 Mervärdesskatten och EG och SOU 2002:74 Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv. 
6 Se Europeiska unionens officiella hemsida 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1032&format=HTML&aged=1&langua
ge=SW&guiLanguage=en (hämtad 2011-04-05). 
En snedvriden konkurrens gör det omöjligt att säkerställa att medlemsstaterna bidrar på lika grund till unio-
nens egna resurser resurserna inte kan uppbäras på ett enhetligt sätt i alla medlemsstater. (inledande skäl till 
mervärdesskattedirektivet, p. (35) samt se Europeiska unionens officiella hemsida 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1032&format=HTML&aged=1&langua
ge=SW&guiLanguage=en (hämtad 2011-04-05).

Europeiska unionens officiella hemsida 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1032&format=HTML&aged=1&langua
ge=SW&guiLanguage=en (hämtad 2011-05-10). 

9 Se Inledande skäl till mervärdesskattedirektivet, p. (7).  
10 Se Inledande skäl till mervärdesskattedirektivet, p. (7). 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1032&format=HTML&aged=1&language=SW&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1032&format=HTML&aged=1&language=SW&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1032&format=HTML&aged=1&language=SW&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1032&format=HTML&aged=1&language=SW&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1032&format=HTML&aged=1&language=SW&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1032&format=HTML&aged=1&language=SW&guiLanguage=en


drygt 90 procent av de ideella föreningarna. I ett pressmeddelande11 informerade regeringen 

om sin ansökan om omsättningsgräns för ideella föreningar. I samma pressmeddelande 

passade de dessutom på att informera om att de i den pågående processen kring den så kal-

lade grönboken12 ska strida för att behålla den ideella sektorns generella undantag från 

mervärdesskatteskyldighet. Två månader senare, i mars 2011, fattade kommissionen beslut 

om att avslå regeringens ansökan om en momsredovisningsgräns för ideella föreningar var-

för utgången av det pågående fördragsbrottsförfarandet är ovisst.13  

1.2 Syfte och avgränsning 

Uppsatsen har till syfte att analysera huruvida ett i ML uppställt undantag är förenligt med 

mervärdesskattedirektivet, ergo; fastställa de lege lata.  

Ämnet för uppsatsen är idrottsföreningars generella undantag från mervärdesskatteskyldig-

het i 4:8 ML.14 Detta föranleder att det framförallt är undantagen i artikel 132.1 m) och o) i 

mervärdesskattedirektivet som är relevanta att sätta stadgandet i ML i relation till. De övri-

ga, i 132.1 a)– q) uppställda undantagen lämnas utanför uppsatsen.    

1.3 Metod och material 

Utgångspunkt för uppsatsen är 4:8 ML varför densamma skrivs ur ett svenskt perspektiv. 

Vid fastställande av de lege lata används en problemorienterad ansats15 vari deskriptiva de-

lar är nödvändigt.16 Den deskriptiva kartläggningen genomförs med hjälp av den rättsdog-

matiska metoden, vilken har sin utgångspunkt i de befintliga rättskällornas juridiska digni-

tet.17 

Den huvudsakliga källan till uppsatsen är lagtext och då Sverige är anslutna till EU utgör 

unionsrätten en del av den svenska rättsordningen. Poängteras bör att unionsrätten har fö-

11 Se Regeringens hemsida 
http://www.regeringen.se/sb/d/14178/a/159373 (hämtad 2011-04-05). 
12 Grönbok (KOM(2010) 695 slutlig) om mervärdesskattens framtid – Ett enklare, stabilare och mera effektivt mervärdes-

skattesystem. 
13 Se Regeringens hemsida 
http://www.regeringen.se/sb/d/14482/a/165239 (hämtad 2011-04-05). 
14 I 4:8 ML tillerkänns ideella föreningar och registrerade trossamfund ett generellt undantagande från mer-

värdesskatteskyldighet. 
15 Se Westberg, Avhandlingsskrivande och val av forskningsansats – en idé om rättsvetenskaplig öppenhet, s. 436. 
16 Se Westberg, Avhandlingsskrivande och val av forskningsansats – en idé om rättsvetenskaplig öppenhet, s. 436. 
17 Se Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – ämne, material, metod och argumentation, s. 36-39. 

http://www.regeringen.se/sb/d/14178/a/159373
http://www.regeringen.se/sb/d/14482/a/165239


reträde framför nationell rätt vid lagkonflikt dem emellan.18 För att få en ändamålsenlig och 

mer förtydligad uppfattning av lagtext används förarbeten, utredningar och betänkanden.  

18 Se mål C- 6/64 Flamingo Costa mot E.N.E.L. 1964 ECR 1141, s. I-211.



2 EU-rätten och Sverige 

2.1 Inledning 

Syftet med kapitlet är att beskriva sambandet mellan mervärdesskattedirektivet och 4:8 ML 

och därigenom klargöra rättskällehierarkin. Detta inledande kapitel är relevant för att längre 

fram i uppsatsen kunna utreda huruvida det i ML uppställda undantaget är förenligt med 

mervärdesskattedirektivet.  

Sambandet har sin utgång i målsättningen med EU, vilken är att skapa en inre marknad.19 

En inre marknad är ett område utan inre gränser där det råder fri rörlighet för kapital, per-

soner, varor och tjänster.20 I strävan mot att upprätta en inre marknad är medlemsstaterna 

eniga om att en ökad sammanhållning krävs, vilket i sin tur främjar den ekonomiska och 

sociala miljön för unionsmedborgarna.21  

I skapandet av den inre marknaden tillåts unionen att företa fördragsenliga åtgärder.22 Insti-

tutionerna beviljas rätten att anta sekundärrätt.23 Samtidigt tillskrivs rådet uppdraget att 

harmonisera medlemsstaternas mervärdesskattelagstiftning.24  

2.2 Följder av Sveriges inträde i EU 

Den 1 januari 1995 blev Sverige medlem i EU vilket resulterade i att Sverige åtog sig att in-

förliva unionsrätten. Detta kom i si tur att innebära att delar av beslutsbefogenheten, tillika 

lagstiftningskompetens, övergick från Sverige till EU.25 Att Sverige, liksom de andra med-

lemsstaterna, väljer att överlåta delar av sin beslutsbefogenhet till EU är ett led i det har-

moniseringsarbete som pågår vilket syftar till att tillerkänna unionsrätten företräde framför 

nationell lag vid lagkonflikt.26   

Ett, inom EU, harmoniserat område är den indirekta beskattningen vari mervärdesskatten 

utgör en del. Att harmonisera mervärdesskatten inom EU har ansetts nödvändigt för att 

upprätta och upprätthålla den inre marknaden.27 Rådets direktiv 2006/112/EG28 om ett 

19 Se art. 3.3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) C 83/1, 30.03.2010.  
20 Se art. 26 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) C 83/47, 30.03.2010. 
21 Se ingressen till EU-fördraget. 
22 Se art 26 i EUF-fördraget. 
23 Se art. 288 EUF-fördraget. 
24 Se art. 113 EUF-fördraget. 
25 Se lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Framförallt 1-3 §§. 
26 Se art. 2 och 26 EUF- fördraget samt art. 3 EU-fördraget. Beträffande EU-rättens företräde framför natio-

nell rätt påvisades detta bland annat av EU-domstolen i mål 6/64 Costa mot E.N.E.L. 1964 ECR 1141, s. 
I-211. 

27 Se art. 113 EUF-fördraget. 



gemensamt system för mervärdesskatt utgör den viktigaste och mest centrala rättskällan 

inom området för mervärdesskatt.29  

2.3 Rättskällornas dignitet 

2.3.1 Allmänt 

EU- fördragen30 är utgångspunkten för unionsrätten. Fördragen fungerar som en ramlag-

stiftning innehållande värderingar och grundläggande principer för unionssamarbetet. EU:s 

olika institutioner har fyllt ut ramlagstiftningen med, bland annat, förordningar, direktiv 

och rättspraxis.31  

Unionsrätten är i sig en självständig rättsordning vilken är skild från såväl nationell rätt som 

folkrätt. Samtidigt är unionsrätten en integrerad del av medlemsstaternas rättsordningar, 

varför medlemsstaterna är förpliktade att följa både regler och principer som härleds ur 

unionsrätten.32 

2.3.2 Primärrätt 

Till primärrätten räknas unionens grundfördrag samt till de gjorda anpassningar och änd-

ringar som verkställts genom akter och fördrag. Fördraget om upprättandet av kol- och 

stålgemenskapen,33 Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen och 

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemskapen34 samt Fördraget om Europeiska 

unionen35 är de fördrag som går under benämningen grundfördrag. Ändringsfördragen ut-

görs av Europeiska enhetsakten, Amsterdamfördraget, Nicefördraget och Lissabonfördra-

get.36 

I grundfördragen stadgas vilka institutioner som ska finnas inom EU samt vilka befogenhe-

ter de har.37 Syftet med unionens institutioner är att förverkliga unionens mål, främja unio-

28 Rådets direktiv (2006/112/EG) av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt. 
29 Se art. 1 i Rådets direktiv (2006/112/EG) av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt. 
30 EU-fördraget och EUF-fördraget.  
31 Se EUF- fördraget, sjätte delen, framförallt art. 267, 288-292. Se även; Persson Österman och Ståhl, EG 

Skatterätt, s. 25. 
32 Se art. 4 EU-fördraget.  
33 Parisfördraget av den 18 april 1951. 
34 Romfördragen av den 25 mars 1957. 
35 Maastrichtfördraget av den 7 februari 1992. 
36 Se Europeiska unionens officiella hemsida 
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14530_sv.htm (häm-

tad 2011-04-14). 
37 Se art. 13.1 EU-fördraget.

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14530_sv.htm


nens värderingar, säkerställa konsekvens, effektivitet och kontinuitet i dess politik och 

verksamhet samt tjäna unionens, unionsmedborgarnas och medlemsstaternas intressen.38   

2.3.3 Sekundärrätt 

Som nämnts ovan utgör fördragen en ramlagstiftning vilken fylls ut med sekundärrätten.39 

EUF- fördraget föreskriver att institutionerna ska anta yttranden, rekommendationer, be-

slut, direktiv och förordningar.40 Vidare följer en kort beskrivning av vad som karaktäriserar 

respektive sekundärrättskälla. Det föreskrivs att en förordning ska vara bindande och direkt 

tillämplig i alla medlemsstater varför den ska anses ha allmän giltighet. Vad gäller direktiv är 

det direktivets mål och mening som ska vara vägledande för medlemsstaterna när deras na-

tionella myndigheter beslutar om form och tillvägagångssätt för implementering. Beträf-

fande beslut är de till alla delar bindande gentemot de som beslutet riktar sig till. Rekom-

mendationer och yttranden är däremot inte bindande.41 

EUF- fördraget tillerkänner dessutom EUD rätten att meddela förhandsavgöranden vad 

gäller …tolkning av fördragen… samt vad gäller …giltigheten och tolkningen av rättsakter som 

beslutats av unionens institutioner, organ eller byråer.”.42 EUD förhandsavgöranden har resulterat i 

allmänna rättsprinciper som används flitigt vid tolkning av unionsrätten.43 

2.4 Sammanfattande kommentarer 

Kapitlet beskriver följder av Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen 1995. 

Rättskällehierarkin beskrivs genom att beskriva förhållandet mellan EU-rätt och svensk 

rätt. Kapitlet är av vikt för att, i allmänhet, förstå sambandet mellan mervärdesskattedirek-

tivet och 4:8 ML och, i synnerhet, förstå resonemanget huruvida förenlighet mellan mer-

värdesskattedirektivet och det i ML uppställda undantaget återfinns. 

Det svenska medlemskapet i EU har resulterat i att den svenska lagstiftaren måste ta hän-

syn till unionsrätten. Anledningen till hänsynstagandet grundar sig i strävan efter en inre 

marknad inom EU.  För att uppnå målet om en inre marknad återfinns primär- och se-

kundärrätt. Primärrätten utgörs av fördragen som fungerar som en ramlagstiftning som 

38 Se art. 13.1 EU-fördraget. 
39 Se avsnitt 2.3.1. 
40 Se art. 288 EUF- fördraget. 
41 Se art. 288 EUF- fördraget. 
42 Se art. 267 EUF-fördraget. 
43 Se Allgårdh och Norberg, EU och EG-rätten – En handbok och lärobok om EU och i EG-rätt, s. 87.



fylls ut med sekundärrätt vilket exempelvis kan vara i form av förordningar, direktiv, beslut, 

rekommendationer eller yttranden.  

Unionsrätten har blivit en integrerad del av den svenska rätten och tillerkänns företräde vid 

en eventuell lagkonflikt mellan en nationell bestämmelse och EU-rättslig bestämmelse. Till 

detta följer att praxis från EUD får stor betydelse för tolkning av såväl primär- som se-

kundärrätt.   

 

 

 

 



3 Mervärdesskattedirektivet  

3.1 Inledning 

Avsikten med kapitlet är att behandla mervärdesskattedirektivets historiska utveckling, dess 

definitioner på centrala begrepp samt i direktivet stadgade undantag. Ett kortfattat histo-

riskt avsnitt återfinns för att förstå syftet med en harmonisering på området inom unionen. 

Det historiska avsnittet följs upp med definitioner av såväl ’beskattningsbar person’ som 

’beskattningsbar transaktion’, vilka är väsentliga begrepp för både mervärdesskattedirektivet 

och den fortsatta framställningen. Slutligen läggs betydande fokus på direktivets undan-

tagsbestämmelser i artikel 131-133 och särskilt belyses undantagsbestämmelserna i artikel 

132.1 m) och o). 

Då syftet med uppsatsen är att utreda konformiteten mellan ML:s undantagsstadganden 

och mervärdesskattedirektivets undantag fyller detta kapitel funktionen att mer ingående 

beskriva de i mervärdeskattedirektivet relevanta undantag.44  

3.2 Mervärdesskattens historik 

1967, 1977 och 2006 är årtal som fungerar som milstolpar i mervärdesskattens historia. 

1967 antogs det första mervärdesskattedirektivet av Europeiska unionens råd.45 1977 antog 

samma råd det sjätte mervärdesskattedirektivet och 2006 antogs det nu gällande mervärdes-

skattedirektivet.46 Samtliga direktiv har ansetts nödvändiga för att främja målet om upprät-

tandet av den inre marknaden. För att uppnå målet om en inre marknad krävs en marknad 

där sund konkurrens tillåts och där omsättningsskatten för varor och tjänster från olika 

medlemsländer inte är differentierad.47  

Mervärdesskattedirektivet från 2006 ersatte såväl det första som det sjätte mervärdesskatte-

direktivet. Direktivet var nödvändigt ur såväl en tydlighetsaspekt som en effektivitets-

aspekt.48 Vidare innebar det nya direktivet en reviderad struktur och lydelse, vilket syftade 

till att säkerställa en rationell och tydlig presentation av bestämmelserna i linje med princi-

44 Se avsnitt 1.2. 
45 Rådets direktiv (67/722/EEG) om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter.  
46 Se inledningen till Rådets direktiv (77/388/EEG) om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsätt-

ningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund samt inledningen till Rådets direktiv 
(67/227/EEG) om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter. 

47 Se inledningen till Rådets direktiv (77/388/EEG) om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsätt-
ningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund. 

48 Se inledande skäl till mervärdesskattedirektivet, p. (1) och (2). 



pen om en bättre lagstiftning.49 Det poängterades att de redaktionella förändringarna inte 

skulle resultera i materiella förändringar i den existerande lagstiftningen.50 

3.3 Begreppen ’Beskattningsbar person’ och ’beskattningsbar 

transaktion’  

I mervärdesskattedirektivet fastslås, bland annat, vad som avses med beskattningsbar per-

son samt vilka transaktioner som är beskattningsbara.51 Alla personer som självständigt be-

driver en ekonomisk verksamhet betraktas som ’beskattningsbar person’.52 Personer som 

genom ett anställningsavtal är bundna till en arbetsgivare undantas i och med rekvisitet 

’självständigt’.53 Till rekvisitet ’ekonomisk verksamhet’ ska intäkter som är hänförliga till 

användandet av immateriella- eller materiella tillgångar inkluderas, likväl som alla verksam-

heter som en tjänsteleverantör, en handlare eller en producent förvaltar.54  

En ’beskattningsbar transaktion’ kan bland annat uppstå vid leverans av varor eller vid till-

handahållande av en tjänst.55 En ’leverans av varor’ inträffar då en överföring av äganderät-

ten övergått från person X till person Y och person Y fritt förfogar över den materiella till-

gången.56 Som en komplettering till nyss nämnda huvudregel kan en ’leverans av varor’ 

även ske då (i) äganderätten till en vara har övergått som en följd av en order gjord av en 

offentlig myndighet, (ii) ett avtal om uthyrning eller ett avbetalningsköp föranlett ett fak-

tiskt överlämnande av en vara samt (iii) då ett kommissionsavtal avseende försäljning eller 

köp resulterat i överföring av en vara.57 De transaktioner som inte är en ’leverans av varor’ 

är ett ’tillhandahållande av en tjänst’.58 Exempelvis kan transaktioner såsom (i) tjänsteutfö-

rande till följd av en begäran av en offentlig myndighet, (ii) en formlös överlåtelse av till-

gångar av immateriell natur samt (iii) att tillåta ett handlande eller avstå från eget handlande 

efter överenskommelse klassificeras som ’tillhandahållande av tjänst’.59 

49 Se inledande skäl till mervärdesskattedirektivet, p. (3). 
50 Se inledande skäl till mervärdesskattedirektivet, p. (3).
51 Se avd. III, IV samt IX i mervärdesskattedirektivet. 
52 Se art. 9.1 1st mervärdesskattedirektivet. 
53 Se art. 10 mervärdesskattedirektivet. 
54 Se art. 9.1 2 st. och 9.2 mervärdesskattedirektivet. 
55 Se art. 14.1, 20 1st och 24.1 mervärdesskattedirektivet. 
56 Se art 14.1 mervärdesskattedirektivet. 
57 Se art 14.2 mervärdesskattedirektivet. 
58 Se art. 24.1 mervärdesskattedirektivet. 
59 Se art. 25 mervärdesskattedirektivet.



 

När det sjätte mervärdesskattedirektivet infördes stadgades, för första gången, vilka undan-

tag från mervärdesskatteskyldighet som skulle godkännas inom unionen. Innan dess fanns 

ingen förteckning över tillåtna undantag utan det var upp till varje medlemsstat att formule-

ra de undantag som de ansåg vara lämpliga.60 Den frihet som medlemsstaterna tillerkändes 

innan införandet av det sjätte mervärdesdirektivet innebar differentierade undantagsbe-

stämmelser i medlemsstaterna, vilket i sin tur inte överensstämmer med tanken om att uni-

onens ”… egna medel kan uppbäras på ett enhetligt sätt i alla medlemsstater.”. 61 Ergo; om alla 

medlemsstater tillåts uppställa egna undantag från skyldigheten att erlägga mervärdesskatt 

finns en överhängande risk för att det inte är samma, eller ens lika många, undantag som 

undantas i de olika medlemsstaterna. Detta kan i sin tur resultera i att momsbasen varierar 

från medlemsstat till medlemsstat till följd av ett adekvat samband med antalet undantags-

bestämmelser.  

I och med införandet av undantagen i mervärdesskattedirektivet kan enskilda åberopa rät-

tigheten till att undantas från skyldigheten att erlägga mervärdesskatt under förutsättning att 

de transaktioner som den enskilda företar återfinns bland undantagen.62 Även motsatsen, 

att enskilda som företar transaktioner som inte återfinns bland undantagen men som enligt 

nationell lagstiftning tillerkänns ett undantag från skyldighet att erlägga mervärdesskatt för-

pliktigas att erlägga mervärdesskatt, bör sannolikt var möjlig. Rubriceringen på det kapitel 

där undantagen återfinns är ’Undantag för vissa verksamheter av hänsyn till allmänintres-

set’. Denna rubricering statuerar två saker, dels (i) att undantag från att erlägga mervärdes-

skatt tillerkänns endast de i kapitlet preciserade verksamheterna samt (ii) att verksamhet av 

såväl kommersiell som icke kommersiell art kan undantas skyldighet att erlägga mervärdes-

skatt, under förutsättning att rekvisiten för det aktuella undantaget är uppfyllt.63  

I gällande mervärdesskattedirektiv uppställs undantag från skatteplikt i den nionde avdel-

ningen och de för uppsatsen aktuella undantagen återfinns i artiklarna 131-133.64 Inled-

ningsvis poängteras att de undantag som återfinns i direktivet endast får användas under 

60 Se art. 13 i Rådets direktiv (77/388/EEG) om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättnings-
skatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund.

61 Se inledande skäl till mervärdesskattedirektivet, p. (35). 
62 Se mål 8/81 Ursula Becker mot Finanzamt Münster-Innenstadt [1982] REG s. 53 svensk specialutgåva 00285, 
para 32-34. 
63 Se mål 107/84 Kommissionen mot Tyskland [1985] ECR s. 2655, para 17 samt Mål C-144/00 Brottmål mot 

Matthias Hoffmann[2003] REG s. I-2921, p. 38.  
64 Se avd. IX i mervärdesskattedirektivet. 



förutsättning att andra bestämmelser inom unionen inte inskränks eller på annat sätt påver-

kas.65 Undantagen får heller inte påverka de premisser som medlemsstaterna har uppställt 

för att (i) förhindra skatteflykt, skatteundandragande och missbruk samt (ii) för att säker-

ställa en enkel och korrekt tillämpning av de undantag som erkänns i mervärdesskattedirek-

tivet.66  Bland de 17 undantag som uppräknas i mervärdesskattedirektivet artikel 132 åter-

finns de två med yttersta relevans för uppsatsen under punkt m) och o).67  

Under artikel 132.1 m) stadgas att organisationer som saknar vinstsyfte och som gentemot 

personer, vilka sysselsätter sig med idrott eller fysisk träning, tillhandahåller tjänster med 

nära anknytning till de mottagande personernas sysselsättning ska undantagas från mervär-

desskatteskyldighet.68 I stadgandet återfinns tre rekvisit av kumulativ natur. Inledningsvis 

krävs att den som tillhandahåller är en ”… organisation utan vinstsyfte…”, dessutom krävs 

ett tillhandahållande av tjänst med en ”… nära anknytning till idrottslig eller fysisk träning…” 

och slutligen krävs att tillhandahållandet är riktat till utövare av ”… idrott eller fysisk trä-

ning.…”.69 För att avgöra huruvida en organisation saknar vinstsyfte ska organisationens 

samlade verksamhet tas i beaktande.70 Dessutom kan en organisation både sträva efter och 

de facto generera ett positivt resultat utan att automatiskt klassificeras som en ’organisation 

med vinstsyfte’ under förutsättning att vinsten inte fördelas bland organisationens med-

lemmar.71 Vid avgörande av huruvida den tillhandahållna tjänsten innehar nära anknytning 

till idrottslig eller fysisk träning ska en samlad bedömning göras där samtliga faktorer som 

karaktäriserar transaktionerna tas i beaktande.72 När det slutligen ankommer att bedöma 

huruvida tillhandahållandet är direkt riktat till de personer som ägnar sig åt idrott eller fy-

sisk träning efterlyses de mottagare som har ett samband med organisationen som tillhan-

dahåller tjänsten.73 

I artikel 132.1 o) stadgas att då en organisation som saknar vinstintresse handhar ett pen-

ninginsamlingsevenemang till förmån för organisationen i sig är såväl leverans av varor som 

65 Se art. 131 mervärdesskattedirektivet. 
66 Se art. 131-133 mervärdesskattedirektivet. 
67 Se art. 132.1 m) och 132.1 o) mervärdesskattedirektivet.  
68 Se art. 132.1 m) mervärdesskattedirektivet. 
69 Se art. 132.1 m) mervärdesskattedirektivet. 
70 Se mål C- 174/00 Kennemer Golf mot Staatssecretaris van Financiën [2002] REG s. I-3293, para. 21-22. 
71 Se mål C- 174/00 Kennemer Golf mot Staatssecretaris van Financiën [2002] REG s. I-3293, para. 28 och 35. 

ål C-150/99 Svenska staten mot Stockholm Lindöpark AB och Stockholm Lindöpark AB mot Svenska staten 
[2001] REG s. I-493, para. 26. 

73 Se mål C-246/04 Turn- und Sportunion Waldburg mot Finanzlandesdirektion für Oberösterreich [2006] REG s. I-589, 
para. 37. 



tillhandahållande av tjänster befriade från mervärdesskatteskyldighet.74 Restriktioner beträf-

fande högsta tillåtna insamlingsbelopp eller antalet penninginsamlingsevenemang är upp till 

respektive medlemsstat att besluta om.75  

Mervärdesskattedirektivets artikel 133 tillskriver medlemsstaterna en möjlighet att tillerkän-

na organisationer som är ytterst vinstdrivande ett undantag från skyldigheten att erlägga 

mervärdesskatt.76 De, i artikeln, uppräknade alternativa rekvisiten är uttömmande varför 

medlemsstaterna inte kan uppställa ett större antal rekvisit för att möjliggöra ytterligare un-

dantag från mervärdesskatteplikt.77  

3.5 Sammanfattande kommentarer 

I kapitlet beskrivs den historiska utveckling som mervärdesskattedirektiven har gjort, be-

greppen ’beskattningsbar person’ och ’beskattningsbar transaktion’ definieras och undan-

tagsbestämmelserna i artikel 131-133 lyfts fram. Genom att beskriva mervärdesskattedirek-

tivens historiska utveckling ges en förklaring till varför en harmonisering på området var 

nödvändig. Utgångspunkten är det övergripande målet om upprättandet av en inre mark-

nad.  

Två väsentliga begrepp för mervärdesskattedirektivet och på så sätt även för den fortsatta 

framställningen är ’beskattningsbar person’ och ’beskattningsbar transaktion’. Det först-

nämnda är en person som självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet och det senare 

kan inträffa exempelvis vid leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster. Det som ka-

raktäriserar en transaktion är en överföring av äganderätten från person X till person Y.  

Avslutningsvis belyses undantagen i artikel 131-133 och särskilt fokus läggs på de undantag 

som återfinns i artikel 132.1 m) och o). Syftet med och funktionen av mervärdesskattedi-

rektivets undantag formulerades i samband med införandet av det sjätte mervärdesskattedi-

rektivet och fastställs vara strävan mot samtliga medlemsstaters adekvata bidragande till 

unionens egna medel. En ingående analys av rekvisiten i undantagen fastställer (i) att orga-

nisationens vinstsyfte ska bedömas utifrån en samlad bedömning av organisationens verk-

samhet, (ii) att den karaktäristiska transaktionen är avgörande vid bedömning av huruvida 

74 Se art 132.1 o) mervärdesskattedirektivet. 
75 Se art. 132.2 mervärdesskattedirektivet.
76 Jfr. Art 133 mervärdesskattedirektivet samt se Mål C-144/00 Brottmål mot Matthias Hoffmann[2003] REG  s. 

I-2921, p. 38.  
77 Se mål C-124/96 Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien [1998] REG s. I-2501, para 18.  



en nära anknytning till idrottslig eller fysisk träning återfinns samt (iii) att ett samband mel-

lan organisationen som tillhandahåller tjänsten och den mottagande parten finns.  

Undantagsbestämmelserna i mervärdesskattedirektivet är klara, precisa och ovillkorliga var-

för direkt effekt föreligger. Detta resulterar i att organisationer som, enligt direktivet, ska 

undantas från skyldighet att erlägga mervärdesskatt ska tillerkännas ett undantagande. 

Dessutom ska organisationer som enligt nationell lagstiftning är undantagen skyldighet att 

erlägga mervärdesskatt, men som enligt direktivet företar transaktioner som inte är undan-

tagna skyldigheten erlägga mervärdesskatt. 

 



4 Undantaget i 4:8 ML  

4.1 Inledning 

Kapitlet behandlar mervärdesskattens framväxt i Sverige sedan införandet 1969. Genom att 

beskriva framväxten av mervärdesskatten kan syftet med densamma utrönas vilket kan för-

klara varför kommissionen inte anser att den svenska regleringen på mervärdesskatteområ-

det är konform med unionens reglering inom samma område. Inledningsvis görs en histo-

risk återblick vilken följs upp med definitioner av ’omsättning av vara’, ’omsättning av 

tjänst’ samt ’yrkesmässig verksamhet’ och avslutningsvis belyses det i 4:8 ML uppställda 

undantaget. 

Det föregående kapitlet syftade till att beskriva de i mervärdesskattedirektivet uppräknade 

undantag som är relevanta för uppsatsens syfte. Detta kapitel syftar till att beskriva andra 

sidan av myntet; det vill säga att beskriva de undantag som finns i ML och vars konformitet 

ska jämförs med undantagsstadgandena i mervärdesskattedirektivet.78  

4.2 Historik 

Den 1 januari 1969 trädde lagen om mervärdesskatt79 i kraft vilket också resulterade i att 

mervärdesskatt för första gången infördes i Sverige.80 Lagen om mervärdesskatt ersatte den 

sedan 1 januari 1960 existerande förordningen81 om en allmän varuskatt som infördes för 

att finansiera ett budgetunderskott.82  

Sedan ML infördes 1969 har ett flertal förändringar skett i densamma.83 Under åren 1971-

1987 gjordes en fortlöpande teknisk översyn vilket mynnade ut i ett slutbetänkande84 som 

efter beslut resulterade i en förändrad lagstiftning.85 Kommittén för indirekta skatter (KIS) 

föreslog86 1989 att beskattningsområdet skulle utvidgas vilket det också gjorde.87 Då KIS 

förslag inte innehöll några lagtekniska förändringar påbörjades en lagteknisk översyn av ML 

78 Se avsnitt 1.2 samt avsnitt 4.1. 
79 Lag (1968:430) om Mervärdesskatt. 
80 Se prop. 1993/94:99 om ny mervärdesskattelag, s. 100. 
81 Se förordningen (1959:507) om allmän varuskatt. 
82 Se förordningen (1959:507) om allmän varuskatt samt Melz, Peter, Mervärdesskatt, s. 24. 
83 Se prop. 1993/94:99 om ny mervärdesskattelag, s. 100. 
84 Se SOU 1987:45, Mervärdesskatteutredningen, s. 7. 
85 Se prop. 1993/94:99 om ny mervärdesskattelag, s. 100. 
86 Se SOU 1989:35, Reformerad mervärdesskatt m.m., s. 25. 
87 Se prop. 1989/90:50 om inkomstskatten för år 1990, m.m. och Prop. 1989:90:111 om reformerad mervärdesskatt, 

m.m. 



i januari 1990. Översynen skulle göra ML både lättöverskådlig och mer begriplig.88 Den lag-

tekniska översynen skulle dessutom syfta till att, i möjligaste mån, uppnå en konformitet 

med den rådande direktivsreglering på området.89 Denna tekniska översyn låg till grund för 

den proposition90 som resulterade i en ny mervärdesskattelag.91 

4.3 Begreppen ’omsättning av vara’, ’omsättning av tjänst’ 

samt ’yrkesmässig verksamhet’ 

ML består av 22 kapitel som är uppdelade på två avdelningar. Den första avdelningen be-

står av lagens tio första kapitel och innehåller materiella bestämmelser om mervärdesskatt.92 

De resterande tolv kapitlen är samlade i den andra avdelningen och består av övriga be-

stämmelser.93 

ML fastslår att om omsättning av varor eller tjänster sker i en yrkesmässig verksamhet ska 

mervärdesskatt betalas till staten.94 Om en vara överlåts mot ersättning eller om den tas i 

anspråk genom uttag är det fråga om ’omsättning av vara’.95 Motsvarade reglering gäller för 

tjänster varför ’omsättning av tjänst’ ska anses föreligga om en tjänst utförs, tillhandahålls 

eller överlåts gentemot ersättning alternativt om en tjänst, genom uttag, tas i anspråk.96   

Med ’yrkesmässig verksamhet’ förstås verksamhet som utgör näringsverksamhet i enlighet 

med den definition som följer av 13 kapitlet inkomstskattelagen (IL).97 Väl i IL används yr-

kesmässig och självständig förvärvsverksamhet som tre kumulativa rekvisit för att definie-

ras ’näringsverksamhet’.98 Vidare fastslås att den verksamhet som en ideell förening bedri-

ver inte ska klassificeras som yrkesmässig, förutsatt att inkomsten från densamma är un-

dantagen skattskyldighet enligt IL.99 

88 Se SOU 1992:6 Ny mervärdesskattelag : slutbetänkande. D. 2, Författningstext och bilagor, Utredningen om teknisk över-
syn av mervärdesskattelagen, s. 11.

89 Se SOU 1992:6 Ny mervärdesskattelag : slutbetänkande. D. 2, Författningstext och bilagor, Utredningen om teknisk över-
syn av mervärdesskattelagen, s. 19. 

90 Se prop. 1993/94: 99 om ny mervärdeskattelag, s. 101.  
91 Se Mervärdesskattelag (1994:200) och Prop. 1993/94:99, s. 101. 
92 Se prop. 1993/94:99 om ny mervärdeskattelag, s. 101. 
93 Se prop. 1993/94:99 om ny mervärdeskattelag, s. 101 vari domstolsförfarandet, registrering och deklarationer 

omnämns som ’övriga bestämmelser’.  
94 Se 1 kapitlet 1 § 1 stycket 1 punkten ML. 
95 Se 2 kapitlet 1 § 1 stycket ML. 
96 Se 2 kapitlet 1 § 3 stycket ML. 
97 Se Inkomstskattelagen (1999:1229) samt 4 kap. 1 § 1 st. 1 p. ML.  
98 Se 13 kapitlet 1 § 1 stycket IL. 
99 Se 4 kapitlet 8 § ML.



4.4 Undantaget i 4:8 ML 

4.4.1 Bakgrund 

I 4 kapitlet 8 § ML tillerkänns ideella föreningar en generell skattebefrielse. Stadgandet här-

rör från en lagändring som gjordes i 1968-års mervärdesskattelag100 den 1 juli 1987. Lagänd-

ringen föregicks av en proposition101 och ett utredningsbetänkande102  vari det framgår att 

allmännyttiga ideella föreningar ska befrias från mervärdesskatt i sådan utsträckning att det 

korrelerar med de skattelättnader som samma föreningar tillerkänns inom inkomstskatte-

området. Att uppnå denna korrelation konstateras vara lagändringens syfte.103  

Inför Sveriges inträde som medlem av EU utsågs en utredare som hade till uppgift att kart-

lägga vilka förändringar av ML som var nödvändiga inför det stundande medlemskapet. 

”Utredningen om teknisk EG-anpassning av de indirekta skatterna”104 (EGA-utredningen) pekade 

på att reglerna i ML beträffande ideella föreningars generella särställning för mervärdesskat-

teskyldighet behövde förändras och förslaget var att upphäva bestämmelsen i 4 kapitlet 8 § 

ML. När den, till EGA-utredningen, efterföljande propositionen105 lades fram ansåg den 

dåvarande regeringen att fortsatta analyser beträffande ideella föreningars status i mervär-

desskattehänseende var nödvändiga att företa innan dess att förslag på förändringar kunde 

framföras i frågan.106  

4.4.2 Ideell förening 

Som tidigare nämnts tillerkänns ideella föreningar rätten att inte erlägga mervärdesskatt.107 

Vad som avses med ideella föreningar går däremot inte att utröna med hjälp av mervärdes-

skattelagen eftersom organisationsformen ideell förening inte lyder under någon civilrättslig 

lagstiftning. 

Om en sammanslutning, vars huvudsakliga uppgift är att främja det gemensamma intresset 

hos föreningens medlemmar, har valt styrelse samt antagit stadgar är densamma att anse 

som en ideell förening.108  De organisationer som har erhållit rättskapacitet som en ideell 

förening kan i huvudsak uppdelas i två grupper. Den ena gruppen består av föreningar som 

100 Lag (1968:430) om mervärdesskatt. 
101 Prop. 1986/87:44 om mervärdesskattskyldighet för ideella föreningar m.m. 
102 Se Ds Fi 1985:14 Översyn av mervärdesskatten Del X Skattskyldighet för ideella föreningar och för vissa kommunala 

verksamheter. 
103 Se prop. 1986/87:44 om mervärdesskattskyldighet för ideella föreningar m.m., s. 1, 5-7 samt 16. 
104 Se SOU 1994:88 Mervärdesskatten och EG. 
105 Se prop. 1994/95:57 Mervärdesskatten och EG. 
106 Se prop. 1994/95:57 Mervärdesskatten och EG, s. 94 samt SOU 1994:88 Mervärdesskatten och EG, s. 147. 
107 Se avsnitt 4.4.1. 
108 Se prop. 1976/77:135 om ändrade regler för beskattning av ideella föreningar, m.m., s. 24 och 27.  



främjar sina medlemmars ekonomiska intressen och den andra gruppen består av förening-

ar som syftar till att främja de övriga intressen som dess medlemmar kan inneha.109 Den se-

nare beskrivna gruppen omnämns som ’allmännyttiga ideella föreningar’ och kännetecknas 

av att en samverkan mellan enskilda personer föreligger för att de gemensamt ska arbeta 

för ett ”…ändamål som i regel utan vidare brukar anses…”110 allmännyttigt.111 

Vad som avses med ’allmännyttigt ändamål’ är diffust varför ledning får hämtas ur praxis. 

Däri fastslås att ett ’allmännyttigt ändamål’ är ett ändamål som av gemene man anses utgöra 

allmännytta. Detta föranleder att de föreningar vars ändamål är alltför särpräglat utesluts 

från den förmånliga behandling som föreningar med allmännyttigt ändamål tillerkänns. Vid 

bedömning av huruvida organisationens ändamål är allmännyttigt eller ej ska föreningens 

samlade karaktär och inriktning tas i beaktande. Med andra ord genomförs en mer generell 

bedömning än om endast stadgarna för föreningen skulle studeras.112 Om en förening be-

driver en verksamhet som syftar till att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen ska 

den föreningen inte anses ha ett allmännyttigt ändamål.  Dock är det inte omöjligt att en fö-

rening som har ett allmännyttigt ändamål ändå gynnar medlemmarnas ekonomiska intresse. 

Om så är fallet ska bedömningen grunda sig på föreningens huvudsakliga ändamål och det 

ekonomiska främjandet får då endast utgöra en ringa del av den samlade verksamheten.113 

En förening ska fortsättningsvis anses bedriva allmännyttig verksamhet även då det, till 

följd av verksamhetsutövandet, uppstår indirekta effekter vilka är ekonomiskt gynnande för 

föreningens medlemmar.114  

En kategori av allmännyttiga ideella föreningar är idrottsföreningar.115 De idrottsföreningar 

som ingår i ’den svenska idrottsrörelsen’ är samlade under paraplyorganisationen Riksid-

rottsförbundet.116 Den svenska idrottsrörelsen består av approximativt tre miljoner med-

lemmar varav drygt 600 000 är ideellt arbetande så som bland annat tränare och förtroen-

devalda.117 De allmännyttiga ideella föreningarna inom idrottsrörelsen har såväl en lång tra-

109 Se prop. 1976/77:135 om ändrade regler för beskattning av ideella föreningar, m.m., s. 27. 
110 Se prop. 1976/77:135 om ändrade regler för beskattning av ideella föreningar, m.m., s. 71. 
111 Se SOU 2006:23 Nya skatteregler för idrotten, s. 65 samt prop. 1976/77:135 om ändrade regler för beskattning av 

ideella föreningar, m.m., s. 71. 
112 Se RÅ83 1:63 (I, IV). 
113 Se RÅ83 1:63 (II, III). 
114 Se RÅ 1988 not. 555. 
115 Se prop. 1976/77:135 om ändrade regler för beskattning av ideella föreningar, m.m., s. 66. 
116 Se Riksidrottsförbundets hemsida 
http://rf.se/Vi-arbetar-med/Om-Riksidrottsforbundet/ (hämtad 2011-05-04). 
117 Se SOU 2006:23 Nya skatteregler för idrotten, s. 52 och 58. 

http://rf.se/Vi-arbetar-med/Om-Riksidrottsforbundet/


dition som en stark folklig förankring i det svenska samhället, samtidigt som de bidrar till 

välfärd, trygghet, livskvalité och hälsa i Sverige.118  

4.4.3 Varför finns undantaget i 4:8? 

Som ovan119 anförts härleds undantaget i ML 4:8 ur en ändring som kom till stånd den 1 

juli 1987. I den proposition120 som föregick lagändringen utreddes huruvida det var möjligt 

att skapa mer gynnsamma förutsättningar beträffande mervärdesskatteskyldighet för all-

männyttiga idrottsföreningar.121 Det konstaterades att bland annat intäkter från basarför-

säljning och entréavgifter samt utgivande av organisationstidskrifter, program och kataloger 

inte var förknippade med mervärdesskatt under förutsättning att intäkterna skett inom ra-

men för verksamheten i den allmännyttiga idrottsföreningen.122 Denna mervärdesskattebe-

frielse skulle utvidgas till att omfatta all omsättning av varor och tjänster som var undanta-

gen skattskyldighet i enlighet med IL.123  

De tre typer av inkomster för allmännyttiga idrottsföreningar som ansågs vara för handen 

vid en utvidgning av mervärdesskattebefrielsen var (i) inkomster av servicekaraktär, (ii) in-

komster som av hävd finansierat ideellt arbete samt (iii) inkomster med naturlig anknytning 

till den ideella verksamheten.124  Beträffande inkomster av servicekaraktär ansågs befrielse 

från mervärdesskatt redan överensstämma med skattefriheten från inkomstskatt.125 Inkoms-

ter som av hävd finansierat ideellt arbete konstaterades, i stor utsträckning, redan vara un-

dantagen mervärdesbeskattning.126 Dock framhölls att intäkter till följd av att idrottsföre-

ningen ställer reklamutrymmen på såväl idrottsplatser till klubbdräkter till förfogande inte 

är befriade från mervärdesskatt trots att de inte åläggs med inkomstskatt.127 Praktiska förde-

lar, så som att undanröja administrativa bekymmer för allmännyttiga idrottsföreningar, 

finns då man behandlar skattskyldighet för mervärdesskatt och inkomstskatt på samma 

sätt.128 Inkomster vilka har en naturlig anknytning till den verksamhet som den allmännytti-

118 Se svar på formell underrättelse angående mervärdesskatt (KOM:s ref. SG-Greffe(2008)D/204187) ären-
denummer 2007/2311. 

119 Se avsnitt 4.4.1. 
120 Prop. 1986/87:44 om mervärdesskattskyldighet för ideella föreningar m.m.  
121 Se prop. 1986/87:44 om mervärdesskattskyldighet för ideella föreningar m.m., s. 7.  
122 Se prop. 1986/87:44 om mervärdesskattskyldighet för ideella föreningar m.m., s. 7.
123 Se prop. 1986/87:44 om mervärdesskattskyldighet för ideella föreningar m.m., s. 8. 
124 Se prop. 1986/87:44 om mervärdesskattskyldighet för ideella föreningar m.m., s. 8. 
125 Se prop. 1986/87:44 om mervärdesskattskyldighet för ideella föreningar m.m., s. 9. 
126 Se prop. 1986/87:44 om mervärdesskattskyldighet för ideella föreningar m.m., s. 9. 
127 Se prop. 1986/87:44 om mervärdesskattskyldighet för ideella föreningar m.m., s. 9. 
128 Se prop. 1986/87:44 om mervärdesskattskyldighet för ideella föreningar m.m., s. 9. 



ga idrottsföreningen bedriver är inkomster där överensstämmelse mellan undantagande 

från skyldighet att erlägga såväl inkomstskatt och mervärdesskatt existerar.129 

Det framhålls att de ideellt arbetande kassörerna i de allmännyttiga idrottsföreningarna i 

och med en utökad mervärdesskattelättnad befrias från en komplicerad skatteredovis-

ning.130 Därtill blir det lättare för de myndigheter som kontrollerar inkomna skatteredovis-

ningar att avgöra huruvida redovisningarna är korrekta eller inte.131 Dessutom understryks 

att konkurrensneutraliteten påverkas föga av en utökad befrielse från mervärdesskattskyl-

dighet för allmännyttiga idrottsföreningar och det resulterar heller inte i något skattebortfall 

av betydelse.132  

4.5 Sammanfattande kommentarer 

I kapitlet beskrivs framväxten av mervärdesskatten i Sverige vilket underlättar fastställandet 

av syftet med densamma. Genom att konstatera att mervärdesskatten inom Sverige och 

inom EU tillkommit av olika anledningar kan en förståelse av differentierade syften mellan 

mervärdesskattedirektivet och ML förstås.  Den historiska återblicken följs upp med defini-

tioner av begreppen ’omsättning av vara’, ’omsättning av tjänst’ och ’yrkesmässig verksam-

het’. 

Om varor eller tjänster omsätts i en yrkesmässig verksamhet ska mervärdesskatt erläggas till 

staten. Den verksamhet som en ideell förening bedriver är inte att anse som yrkesmässig 

verksamhet varför de undantas från skyldighet att erlägga mervärdesskatt enligt bestämmel-

serna i ML. Associationsformen ideell förening lyder inte under någon civilrättslig lagstift-

ning, men karaktäriseras av en sammanslutning av enskilda som gemensamt arbetar mot ett 

allmännyttigt ändamål. Ett allmännyttigt ändamål fastslås vara ett ändamål som gemene 

man anser utgöra allmännytta. Det är den ideella föreningens huvudsakliga ändamål som 

ska vara avgörande vid bedömning av huruvida det är fråga om en allmännyttig ideell före-

ning eller en förening där medlemmarnas ekonomiska intresse ska tillgodoses. 

Idrottsföreningar utgör en kategori av allmännyttiga ideella föreningar vilka är samlade un-

der benämningen ’den svenska idrottsrörelsen’ i paraplyorganisationen Riksidrottsförbun-

det. Den svenska idrottsrörelsen utgör en stor del av det svenska samhället och har en stark 

129 Se prop. 1986/87:44 om mervärdesskattskyldighet för ideella föreningar m.m., s. 8 och 9. 
130 Se prop. 1986/87:44 om mervärdesskattskyldighet för ideella föreningar m.m., s. 10. 
131 Se prop. 1986/87:44 om mervärdesskattskyldighet för ideella föreningar m.m., s. 11. 
132 Se prop. 1986/87:44 om mervärdesskattskyldighet för ideella föreningar m.m., s. 11.



förankring då den har ett ungefärligt medlemsantal om tre miljoner, varav drygt 600 000 är 

ideellt arbetande. Idrottsrörelsen bidrar till välfärd, trygghet, livskvalité och hälsa i Sverige.  

Idrottsföreningarnas generella undantag från skyldigheten att erlägga mervärdesskatt stad-

gades (i) för att skapa mer gynnsamma förutsättningar för de allmännyttiga ideella före-

ningarna och (ii) för att undantag från skattskyldighet i IL och ML skulle överensstämma. 

Genom att tillerkänna idrottsföreningar ett generellt undantag från att erlägga mervärdes-

skatt underlättades arbetet för alla de ideellt arbetande kassörerna. Det framhålls dessutom 

att konkurrensneutraliteten påverkas i mycket liten utsträckning samt att skattebortfallet 

inte är av betydande storlek. 

 

 

 

 

 



5 Finns konformitet mellan mervärdesskattedirektivet 

och ML?  

5.1 Inledning 

Kapitlet är tänkt att framhålla skillnader mellan mervärdesskattedirektivet och ML som är 

relevanta för uppsatsen. Genom att belysa dessa skillnader kan en vidare diskussion föras 

huruvida konformitet återfinns eller ej.  

Som nämnts ovan har flertalet förändringar av ML skett sedan införandet 1969 och dessa 

förändringar har resulterat i att den svenska mervärdesskattelagstiftningen i huvudsak över-

ensstämmer och är harmoniserad med mervärdesskattedirektivet.133  Kommissionen anser 

dock att Sveriges definition av beskattningsbar person inte korresponderar med mervärdes-

skattedirektivets definition och således är ett generellt undantag för allmännyttig ideell 

verksamhet något som inte är förenligt med mervärdesskattedirektivet.134   

Inledningsvis beskrivs begreppet beskattningsbar person utifrån Unionsrätten framarbeta-

de135 definition. Unionsrättens begreppsförklaring följs upp med vem som enligt ML är 

mervärdesskattskyldig. Kopplingen till IL samt centrala begrepp för att fastställa mervär-

desskattskyldighet framhålls. Slutligen framhålls skillnader mellan regelsystemen och uni-

onsrättens företräde vid lagkonflikt. 

5.2 Beskattningsbar person enligt unionsrätten 

Som nämnts ovan ska medlemsstaterna lojalt följa vad som fastställs i såväl primärrätt som 

sekundärrätt.136 Vikten av att tolka och tillämpa unionsrätten på ett uniformt sätt har bland 

annat resulterat i att unionsrättsliga begrepp vuxit fram.137 EUD har betonat att differentie-

rande definitioner av unionsrättsliga begrepp motverkar syftet med desamma varför be-

greppsbestämningar återfinns i såväl praxis138 från EUD som i, av rådet utfärdade, direk-

tiv.139   

133 Se avsnitt 4.2 samt SOU 2002:74 Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv, s. 43. 
134 Se Fi 2008/4218/SKA/S2 samt Fi 2008/4219/SKA/S2. 
135 EUD har genom avgöranden definierat vad som utgör en ’beskattningsbar person’. 
136 Se avsnitt 2.2 samt Art. 3 EU-fördraget samt art. 2 och 26 EUF-fördraget.  
137 Se mål C-291/92 Finanzamt Uelzen mot Dieter Armbrecht 1995 REG I-02775, p. 13. 
138 Se exempelvis mål C-291/92 Finanzamt Uelzen mot Dieter Armbrecht 1995 REG I-02775, p. 13. 
139 Se SOU 2002:74 Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv, s. 40. Exempelvis återfinns begreppsdefinition i 

art. 9 i mervärdesskattedirektivet där både beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet definieras.  



I mervärdesskattedirektivet statueras både vad som avses med ’beskattningsbar person’ och 

’ekonomisk verksamhet’.140 

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

ekonomisk verksamhet, oberoende av dess syfte eller resultat.  

Med ’ekonomisk verksamhet’ avses varje verksamhet som bedrivs av en producent, en handlare 

….”141  

Unionsbegreppet ’beskattningsbar person’ ska ha ett omfångsrikt tillämpningsområde, var-

för likväl fysiska som juridiska personer ska kategoriseras som ’beskattningsbara perso-

ner’.142 Till följd av ett brett tillämpningsområde innefattas även personer som utför tempo-

rär affärsverksamhet.143 Medlemsstaternas nationella reglering huruvida ett rättssubjekt är 

skattesubjekt saknar betydelse.144 De kumulativa rekvisit som uppställs för att någon ska ut-

göra en ’beskattningsbar person’ är bedrivande av ’ekonomisk verksamhet’ samt ’självstän-

dighet’.  

Det ena begreppet, ’självständighet’, avser all verksamhet som svarar självt inför lagen och 

där ett beroendeförhållande gentemot någon annan inte existerar.145 Relationer, som ett fast 

driftställe har med den organisation som det fasta driftstället tillhör, är inte att anse som en 

ekonomisk verksamhet som är självständig.146 Om däremot uthyrning av en byggnad sker 

av en enskild fysisk person till ett bolag vari den enskilda fysiska personen har delägarrätt i 

anses självständighet föreligga.147 Vidare kan en fysisk person som är anställd av ett privat-

ägt bolag inte anses utföra ekonomisk verksamhet som är självständig, medan en fysisk 

person som är anställd av staten anses utföra ekonomiska tjänster som är självständiga.148 

Det andra begreppet ’ekonomisk verksamhet’ inkluderar både verksamhet av kontinuerlig 

140 Se art. 9.1 mervärdesskattedirektivet. 
141 Se art. 9.1 mervärdesskattedirektivet. 
142 Se mål 235/85 Kommissionen mot Nederländerna, ECR 1987 s. 1471, para. 7 och 8 samt inledande skäl till 

mervärdesskattedirektivet p. (13).  
143 Se inledningen till mervärdesskattedirektivet, p. (13). Vad gäller termen ’temporär affärsverksamhet’ avses 

exempelvis då en transaktion vilken innefattar förvärv och leverans sker under en och samma dag. 
144 Se kommissionens första steg i förfarande om fördragsbrott mot bland annat Sverige; IP/08/1032, 

26.6.2008. 
145 Se mål 235/85 Commission of the European Communities v Kingdom of the Netherlands, ECR 1987 s. 1471, para. 4. 
146 Se mål C-210/04 Ministero dell'Economia e delle Finanze och Agenzia delle Entrate mot FCE Bank plc, REG 2006 

s. I-2803, para. 41. 
147 Se mål C-23/98 Staatssecretaris van Financiën mot J. Heerma, REG 2000 s. I-419, para. 19.

ål C-210/04 Ministero dell'Economia e delle Finanze och Agenzia delle Entrate mot FCE Bank plc, REG 2006 
s. I-2803, para. 14, 15 och 22.



art och verksamhet som endast sker vid ett enstaka tillfälle.149 Detta innebär att begreppet 

ska tolkas objektivt, det vill säga utan att hänsyn tas till det resultat eller syfte som verksam-

heten har, varför verksamhet bedriven av både ideella föreningar och kommersiella organi-

sationer kan inkluderas.150  

5.3 Skattskyldighet enligt ML 

Enligt ML, och som även nämnts ovan, ska en organisation som bedriver ’yrkesmässig 

verksamhet’ erlägga mervärdesskatt till staten. Vad som däremot inbegrips i begreppet ’yr-

kesmässig verksamhet’ ska avgöras utifrån de kriterier som återfinns i IL för att avgöra hu-

ruvida inkomst av näringsverksamhet föreligger. Kriterierna som återfinns i IL är tre till an-

talet och av kumulativ art. De tre kumulativa rekvisiten är yrkesmässighet, självständighet 

och förvärvsverksamhet.  

’Yrkesmässighet’, det första kumulativa rekvisitet, föreligger då verksamheten är bedriven 

varaktigt, självständigt och med ett vinstsyfte.151 Vad gäller vinstsyfte ska detta bedömas ut-

ifrån en objektiv helhetsbedömning där en faktisk vinst inte är nödvändigt, utan endast en 

målsättning att generera vinst är tillräckligt.152 Om en verksamhet som riktar sig till allmän-

heten och normalt sett bedrivs i förvärvssyfte presumeras att vinstsyfte föreligger.153  

’Självständighet’ är det andra kumulativa rekvisitet som återfinns i IL. Vad som avses med 

’självständig verksamhet’ definieras i IL och överensstämmer med vad som avses med 

’självständig verksamhet’ i mervärdesskattedirektivet.154 Detta innebär att inget beroende-

förhållande får föreligga och den verksamhet som betecknas som självständig ska vara den 

som, vid behov, självt ska ställas till svars inför lagen. 

Vad som avses med ’förvärvsverksamhet’, det i IL sista kumulativa rekvisitet för att definie-

ra ’näringsverksamhet’, är en verksamhet som bedrivs med ett syfte att resultera i ett eko-

ål 268/83 D.A. Rompelman och E.A. Rompelman-Van Deelen mot Minister van Financiën ECR 1985 s. 655, 
svensk specialutgåva s. 83, para. 22.

ål 268/83 D.A. Rompelman och E.A. Rompelman-Van Deelen mot Minister van Financiën ECR 1985 s. 655, 
svensk specialutgåva s. 83, para. 19. 

151 Se SKV 324 utgåva 17, s. 5.
152 Se SOU 2002:74 Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv, s. 83. 
153 Se SOU 2002:74 Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv, s. 83. 
154 Jfr.  13 kap. 1 § 2 st. IL med art. 10 mervärdesskattedirektivet.  



nomiskt utbyte, ergo; ett vinstsyfte.155 Med andra ord finns ett förvärvssyfte med verksam-

heten varför exempelvis hobbyverksamhet hamnar utanför tillämpningsområdet.156 

5.4 Sammanfattande kommentarer 

Inledningsvis kan konstateras att skyldighet att erlägga mervärdesskatt enligt mervärdes-

skattedirektivet föreligger då ekonomisk verksamhet bedrivs och enligt ML föreligger skyl-

dighet att erlägga mervärdesskatt då yrkesmässig verksamhet bedrivs. Den huvudsakliga 

skillnaden mellan de båda bestämmelserna är att ideella föreningar är skyldiga att erlägga 

mervärdesskatt enligt den ena men inte enligt den andra. 

Ideella föreningar anses vara skyldiga att erlägga mervärdesskatt enligt mervärdesskattedi-

rektivet då de tillämpar en objektiv tolkning av begreppet ekonomisk verksamhet vilket re-

sulterar i att hänsyn inte tas till varken det resultat eller det syfte som verksamheten har. 

Yrkesmässighet, vilket är rekvisitet för att anses vara skyldig att erlägga mervärdesskatt, an-

ses karaktäriseras av ett vinstsyfte. Redan här undantas ideella föreningar från mervärdes-

skatteskyldighet.  

Som nämnts i tidigare delar av framställningen har unionsrätten företräde framför nationell 

rätt vid en eventuell lagkonflikt.157 En lagkonflikt kan konstateras föreligga vad gäller uni-

onsrättens och den svenska rättens skilda definitioner på vem som är mervärdesskatteskyl-

dig. Då en lagkonflikt existerar ska unionsrättens begrepp ’ekonomisk verksamhet’ tiller-

kännas företräde framför ML:s begrepp yrkesmässig verksamhet. Alternativt kan begreppet 

ekonomisk verksamhet anses innefatta begreppet yrkesmässig verksamhet. 

155 Se Skatteverkets skrivelse Hästverksamhet - gränsdragningen mellan hobby- och näringsverksamhet, 
Dnr/målnr/löpnr: 131 342327-09/111.  
156 Se Alhager, m fl., Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 34. 
157 Se avsnitt 2.4. 



6 Slutsatser  

Uppsatsen syftar till att fastställa de lege lata genom att analysera huruvida, ett i ML upp-

ställt, undantag är förenligt med mervärdesskattedirektivet. Då det rör sig om ett förhållan-

de mellan unionsrätt och nationella rättsregler är det konstaterat att unionsrätten äger före-

träde. Dock krävs att det föreligger en lagkonflikt vilket i förevarande fall är fallet om en-

skilda åberopar rättigheter enligt unionsrätten som inte återfinns i den svenska rättsord-

ningen. Då uppsatsen avgränsar sig till att i allmänhet utreda ideella föreningars generella 

undantag från mervärdesskatteskyldighet och i synnerhet utreda idrottsföreningars generel-

la undantag från samma skyldighet är det inte ovanligt att idrottsföreningarna bortser från 

de rättigheter som tillerkänns dem i och med unionsrätten. Anledningen till att idrottsföre-

ningarna bortser från unionsrättigheterna är på grund av den enkla anledningen att de 

svenska reglerna tillerkänner idrottsföreningarna ett generellt undantag från mervärdesskat-

teskyldighet, medan unionsrätten inte gör det. Unionsrätten anser att idrottsföreningarna 

bedriver ekonomisk verksamhet vilket är unionsrättens kriterium för att betraktas som 

mervärdesskatteskyldig. 

Att differentierade regler återfinns beträffande vem som är mervärdesskatteskyldig är kon-

staterat, men hur påverkar denna differentiering mervärdesskattedirektivets syfte? Som be-

kant är syftet med mervärdesskattedirektivet att (i) bidra till bildandet av den inre markna-

den och (ii) att samtliga medlemsstater bidrar till unionens egna medel på ett uniformt sätt. 

Jag anser inte att bildandet av en inre marknad, primärt, störs av att idrottsföreningar i Sve-

rige tillerkänns ett undantag från att erlägga mervärdesskatt. Vilket jag även anser bekräftat 

då Kommissionen inte inleder en fördragsbrottsprocess gentemot Sverige på grund av det-

ta. Den, eventuella, problematik det innebär lägger jag åt sidan för att fokusera på neutrali-

tetsproblemet vilket är det som Kommissionen trycker på i sin formella underrättelse till 

Sverige. 

Det faktum att Sverige, i och med sitt generella undantag för ideella föreningar, inte bidrar 

till unionens egna medel på ett, tillsammans med de övriga medlemsstaterna, enhetligt sätt 

tyder på att neutralitetsprincipen inte efterföljs. Att neutralitetsprincipen är central för mer-

värdesbeskattningen är otvivelaktigt då den lyfts fram i såväl direktivet, praxis och doktrin, 

men är undantaget i ML verkligen ett neutralitetsproblem? Både ja och nej skulle jag vilja 

besvara den frågan. Ja utifrån det perspektiv att vissa av de tillhandahållanden som idrotts-

föreningen tillhandahåller inte har en nära anknytning till den idrottsliga verksamheten i id-

rottsföreningen. Och nej utifrån det perspektiv att en del av de varor och tjänster som id-



rottsföreningen tillhandahåller inte konkurrerar med någon motsvarande verksamhet just 

där och då. För att åskådliggöra kan exempelvis korvförsäljning vid en fotbollsmatch an-

vändas. Korvförsäljning i sig är, i högsta grad, en ekonomisk verksamhet, men då den före-

kommer i samband med en fotbollsmatch sker den i nära anslutning till idrottslig verksam-

het och då försäljningen endast sker i samband med fotbollsmatchen torde inte konkur-

rensneutraliteten inskränkas. För enligt min synvinkel köper ingen korv under en fotbolls-

match till följd av att korven försäljs utan mervärdesskatt, utan snarare till följd av att det 

just är en fotbollsmatch.  Dessutom resulterar inte avsaknaden av mervärdesskattepåslag att 

personer kommer till fotbollsarenan för att köpa en korv då det inte är en fotbollsmatch. 

Vad gäller de tillhandahållanden som, mer uppenbart, strider mot konkurrensneutraliteten 

är det ett allt för vidsträckt område för att analysera efter den ovan lydande framställningen, 

varför jag nöjer mig med att konstatera ett visst inskränkande gentemot konkurrensneutra-

liteten föreligger.   

Den huvudsakliga anledningen till att olika former av tillhandahållanden tillhandahålls av 

idrottsföreningen vågar jag påstå är en ekonomisk fråga i den bemärkelsen att desto mer re-

surser en idrottsförening innehar desto mer aktiviteter kan genomföras i föreningen och 

desto fler personer kan inkluderas i densamma. Jag anser att antingen tillåts, fortsättnings-

vis, ett generellt undantag från mervärdesskatteskyldighet för ideella föreningar eller så 

måste det civila samhällets verksamhet radikalt förändras.158 Radikalt förändras utifrån det 

perspektiv att det civila samhället lämnas till att förlita sig på kommersiella organisationer 

då det är ifrån dem som ekonomiska resurser framöver kommer erhållas. Dock finns det i 

dagsläget en möjlighet för idrottsföreningarna att påverka framtidens mervärdesskattesy-

stem i och med en grönboksprocess som pågår maj månad ut. Desto fler som engagerar sig 

och påvisar vikten av ett bibehållet undantag, desto större blir trycket på Kommissionen att 

bibehålla dagens direktivsreglering samt, eventuellt, godkänna Sveriges reglering i 4:8 ML. 

158 Inom begreppet ’det civila samhället’ inkluderas idrottsföreningar. Se Regeringens hemsida; 
http://www.sweden.gov.se/sb/d/12163/a/136226 (hämtad 11-05-15)

http://www.sweden.gov.se/sb/d/12163/a/136226
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Bilaga 1: Artikel 9 mervärdesskattedirektivet 

2006/112/EG  

Artikel 9 

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

ekonomisk verksamhet, oberoende av dess syfte eller resultat. 

Med ekonomisk verksamhet avses varje verksamhet som bedrivs av en producent, en handlare 

eller en tjänsteleverantör, inbegripet gruvdrift och jordbruksverksamhet samt verksamheter 

inom fria och därmed likställda yrken. Utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar 

i syfte att fortlöpande vinna intäkter därav skall särskilt betraktas som ekonomisk verksam-

het. 

2. Förutom de personer som avses i punkt 1 skall var och en som tillfälligt utför en leverans 

av ett nytt transportmedel, som försänds eller transporteras till förvärvaren av säljaren eller 

av förvärvaren eller för säljarens eller förvärvarens räkning ut ur en medlemsstats territori-

um men inom gemenskapens territorium anses som en beskattningsbar person. 



Bilaga 2: 1 kapitlet 1 § samt 4 kapitlet 1 § 

mervärdesskattelagen 

1 kapitlet 1 §  

Mervärdesskatt ska betalas till staten enligt denna lag 

 Vid sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktig och 

görs i en yrkesmässig verksamhet 

 Vid skattepliktigt unionsinternt förvärv av varor som är lös egendom, om inte om-

sättningen är gjord inom landet, eller 

 Vid sådan import av varor till landet som är skattepliktig. 

Vad som utgör omsättning eller import anges i 2 kap. Vad som utgör unionsinternt förvärv 

anges i 2 a kap. Huruvida skatteplikt föreligger för en omsättning, ett unionsinternt förvärv 

eller import anges i 3 kap. Vad som är yrkesmässig verksamhet anges i 4 kap. I vilka fall en 

omsättning anses ha gjorts inom landet anges i 5 kap. 

Till staten ska också betalas belopp som i en faktura eller liknande handling betecknats som 

mervärdesskatt, även om beloppet inte utgör mervärdesskatt enligt denna lag.  

4 kapitlet 1 § 

En verksamhet är yrkesmässig, om den 

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

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

rörelse och ersättningen för omsättningen i verksamheten under beskattningsåret 

överstiger 30 000 kronor. 



Bilaga 3: Artiklarna 131, 132.1 m) och o) samt 132.2 

mervärdesskattedirektiv 2006/112/EG 

Artikel 131 

Undantagen från skatteplikt i kapitlen 2–9 skall tillämpas utan att det påverkar tillämpning-

en av övriga gemenskapsbestämmelser och i enlighet med de villkor som medlemsstaterna 

fastställer för att säkerställa en korrekt och enkel tillämpning av dessa undantag och för-

hindra skatteundandragande, skatteflykt eller missbruk. 

Artikel 132.1 m)  

Medlemsstaterna skall undanta följande transaktioner från skatteplikt: Vissa tillhandahål-

landen av tjänster med nära anknytning till idrottslig eller fysisk träning vilka görs av orga-

nisationer utan vinstsyfte till personer som ägnar sig åt idrott eller fysisk träning 

Artikel 132.1 o) 

Tillhandahållande av tjänster och leverans av varor vilka görs av organisationer vars trans-

aktioner är undantagna från skatteplikt i enlighet med b, g, h, i, l, m och n, i samband med 

penninginsamlingsevenemang som anordnas uteslutande till förmån för organisationen 

själv, förutsatt att undantaget inte kan befaras vålla snedvridning av konkurrensen. 

Artikel 132.2 

Medlemsstaterna får för tillämpning av punkt 1 o införa nödvändiga restriktioner särskilt 

vad beträffar antalet evenemang eller de intäktsbelopp som kan undantas. 



Bilaga 4: Artikel 133 mervärdesskattedirektivet 

2006/112/EG 

Artikel 133  

Medlemsstaterna får, när de gäller andra organ än offentligrättsliga organ, i varje enskilt fall 
göra undantagen i artikel 132.1 b, g, h, i, l, m och n beroende av att ett eller flera av följande 
villkor är uppfyllda: 

a) Organen i fråga får inte ha som mål att systematiskt sträva efter att uppnå vinst, och 

vinster som ändå uppstår får inte delas ut utan skall avsättas för bibehållande eller 

förbättring av de tjänster som tillhandahålls. 

b) Organen i fråga skall ledas och förvaltas på huvudsakligen frivillig basis av personer 

som inte har något direkt eller indirekt intresse, vare sig själva eller genom mellan-

händer, av verksamhetens resultat. 

c) De priser som organen sätter skall vara godkända av de offentliga myndigheterna 

eller inte överstiga sådana priser eller, när det gäller transaktioner vars pris inte är 

föremål för godkännande, vara lägre än de priser som debiteras för liknande tjänster 

av kommersiella företag som måste betala mervärdesskatt. 

d) Undantagen får inte riskera att skapa sådan snedvridning av konkurrensen som 

skulle kunna skada kommersiella företag som måste betala mervärdesskatt. 

De medlemsstater som i enlighet med bilaga E 175) i direktiv 77/388/EEG den 1 januari 

1989 tog ut mervärdesskatt på de transaktioner som avses i artikel 132.1 m och n kan även 

tillämpa de villkor som anges i första stycket d i den här artikeln när undantag medges för 

den leverans av varor eller det tillhandahållande av tjänster som utförs av offentligrättsliga 

organ. 


