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Moms för artistframträdande
Du som är verksam som artist kan i vissa fall ha både
momspliktig och momsfri försäljning. Detta kan påverka
din rätt till avdrag för ingående moms.
Gage för artistframträdande
Ersättning för artistframträdanden är momsfria om du
som artist uppfyller följande tre förutsättningar:
• du är en utövande konstnär
• du framträder inför publik
• du framför ett litterärt eller konstnärligt verk som
är skyddat av upphovsrättslagen.
Utövande konstnär
Exempel på utövande konstnärer som kan uppträda
momsfritt är sångare, musiker, dansare, skådespelare,
recitatörer, dirigenter och stuntmän.
Om flera utövande konstnärer uppträder tillsammans
t.ex. en orkester eller en grupp av skådespelare, är
ersättningen till artisterna för framförandet också
momsfritt.
För artister som inte framför upphovsrättsligt skyddade verk gäller normalt inte skattefriheten. Exempel
på sådana artister är jonglörer, imitatörer, clowner,
fakirer och akrobater.
Inför publik
För att gaget ska vara momsfritt krävs att det gäller ett
framträdande inför levande publik. Det arbete som
görs av t.ex. regissörer, repetitörer eller scenografer
sker vanligtvis inte inför publik. Deras ersättning är
därför inte momsfri.
Filminspelning och inspelning eller direktutsändning i
radio eller TV räknas inte som ett framträdande inför
publik. Om en utövande konstnär får ersättning för ett
sådant framträdande så räknas det som ersättning för
en upplåtelse eller överlåtelse av upphovsrätt. Sådan
ersättning ska det vara moms på. Om ersättningen
avser både ett momsfritt framförande och en överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätt ska ersättningen
delas upp.

Rättelse den 6 februari 2013.

Artisten framför ett litterärt eller
konstnärligt verk
För momsfrihet krävs att artisten framför ett litterärt
eller konstnärligt verk som skyddas av upphovsrättslagen.
Artistframträdande eller föredrag?
En föredragshållare eller annan informatör som föreläser anses uppträda som föredragshållare och inte
som utövande konstnär. Bedömningen blir densamma
även om det är en skådespelare som föreläser. Det
ska därför vara moms på ersättningen. Skattesatsen
är 25 procent.
Ibland kan gränsen mellan momspliktigt och momsfritt framträdande vara svår att dra. Så är fallet t.ex.
när ett föredrag hålls av en utövande konstnär. Om
det inte går att avgöra får framförandet bedömas
enligt huvudsaklighetsprincipen. Den principen innebär att det avgörande är vad som är det huvudsakliga
syftet med framträdandet.
Produktionsbolag
Momsfriheten gäller enbart artisten själv eller artistens bolag. Produktionsbolag som säljer hela föreställningar omfattas inte av skattefriheten utan ska ta ut
moms med 25 procent.
Hela framförandet momsfritt
Momsfriheten gäller samtliga varor och tjänster som
kan anses underordnade det artistiska framförandet,
t.ex. rekvisita, instrument, ljus och ljudutrustning. Det
innebär att en artist inte kan dela upp sitt arvode i en
momsfri del för själva framförandet och en momspliktig del som avser ersättning för artistens kostnader
för framförandet.
Rättighet till ljud och bildinspelningar
Om framförandet spelas in i ljud eller bild är det alltid
momspliktigt att överlåta eller upplåta rättigheten till
inspelningen. Du ska därför ta ut moms på ersätt-

ningar från skiv-, film-, radio- och tv-bolag för rätten
att mångfaldiga en inspelning. Detsamma gäller för
ersättningar du får för att din inspelning sänds i
radio/tv eller spelas offentligt. Skattesatsen på sådan
ersättning är 6 procent.
Entréavgifter
Arrangören redovisar moms på entréavgifterna till
teater-, konsert-, cirkus- eller andra liknande föreställningar. Skattesatsen på sådana entréavgifter är
6 procent.

Särskilda avdragsförbud
Du får inte göra avdrag för ingående moms på något
av följande.
• Stadigvarande bostad. Du får därför normalt inte
göra avdrag för moms på kostnader t.ex. för reparation av kontorsutrymme i din bostad. Avdragsförbudet gäller inte för lokal som du använder i
verksamheten om lokalen är klart avskild från bostadsdelen i övrigt och dessutom är särskilt anpassad för den verksamhet du bedriver.
• Inköp av personbil eller motorcykel.

Avdrag för ingående moms
Säljer du både momsfria tjänster som artist och
momspliktiga tjänster eller varor, till exempel skivor,
bedriver du s.k. blandad verksamhet och då gäller
vissa begränsningar för avdragsrätten.

Bokföring
Ingående moms som inte är avdragsgill ska bokföras
som kostnad alternativt investering, på samma sätt
som resten av inköpet beroende på inköpets art.

För inköp som helt avser den del av verksamheten
som är momspliktig får du göra avdrag för hela
momsen

Internationella transaktioner
Läs broschyren ”Moms vid utrikeshandel” (SKV 560)
om du handlar med utlandet.

För inköp som helt avser den del av verksamheten
som är momsfri finns ingen avdragsrätt för momsen.

Har du ytterligare frågor?
Ring Skatteupplysningen: 0771-567 567 eller besök
våra servicekontor.

Om något köps in som ska användas både i momspliktig och i momsfri verksamhet ska avdraget proportioneras så att det motsvarar användningen i den
momspliktiga verksamheten. Det gäller även löpande
driftkostnader som avser hela verksamheten. Vid proportioneringen används ofta relationen mellan momspliktig och momsfri omsättning som fördelningsgrund.

Självbetjäning dygnet runt
Webbplats: skatteverket.se.
Mer information om moms för artister m.fl. hittar du i
”Handledning för mervärdesskatt 2012” (SKV 554),
avsnitt 28 Kultur. Handledningen hittar du på Skatteverkets webbplats under fliken Rättsinformation. På
webbplatsen kan du också ladda ner fler broschyrer
om moms.

Exempel:
Momspliktig omsättning är 60 % av total omsättning.
Avdrag ges med 60 % av momsen på gemensamma kostnader. Om omsättningen inte ger ett rättvisande resultat
ska en annan fördelningsgrund tillämpas.

Självbetjäning dygnet runt
Webbplats: skatteverket.se
Personlig service
Ring Skatteupplysningen, inom
Sverige: 0771-567 567 från
utlandet: +46 8 564 851 60
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