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28 Idrott 

28.1 Allmänt 
Enligt 3 kap. 11 a § ML undantas från skatteplikt avgifter för 
tillträde till idrottsevenemang eller för att utöva idrottslig 
verksamhet. Undantaget omfattar även tjänster som har ett 
omedelbart samband med utövandet av den idrottsliga 
verksamheten. Undantaget gäller enbart sådan verksamhet som 
tillhandahålls av staten, kommun eller sådan allmännyttig 
ideell förening som nämns ovan. Bedrivs sådan verksamhet 
kommersiellt, t.ex. i bolagsform, är omsättningen skattepliktig 
med en skattesats på 6 % (jfr 7 kap. 1 § 3 st. 10 p. ML). 

Undantaget från skatteplikt i 3 kap. 11 a § ML motsvaras av arti-
kel 13 A 1 m i sjätte direktivet. I artikeln undantas vissa tjänster 
med nära koppling till idrottslig eller fysisk träning från 
skatteplikt om de tillhandahålls av organisationer utan vinstsyfte 
till personer som ägnar sig åt idrott eller fysisk träning. 

När det gäller entréavgifter till idrottsevenemang får emellertid 
medlemsstaterna enligt artikel 28.3 b och punkt 1 i bilaga F till 
sjätte direktivet övergångsvis fortsätta att undanta dessa från 
skatteplikt. Sverige har i anslutningsfördraget erhållit rätt att 
tillämpa detta undantag så länge någon av de tidigare 
medlemsstaterna gör det. 

Av punkten 13 i bilaga H till sjätte direktivet framgår att 
medlemsländerna har rätt att tillämpa en reducerad skattesats 
på utnyttjande av sportanläggning. 

Enligt fast praxis i EG-domstolen ska undantagen från skatte-
plikt angivna i artikel 13 i sjätte direktivet tolkas restriktivt. 

28.2 Begreppet idrott 
I 3 kap. 11 a § ML undantas omsättning av tjänster varigenom 
någon bereds tillträde till idrottsligt evenemang och idrottslig 
verksamhet från skatteplikt under vissa förutsättningar. Samma 
lagrum avgränsar även för vilka tjänster inom idrottsområdet 
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som skattesatsen 6 % ska användas, om undantaget inte är 
tillämpligt (jfr prop. 1996/97:10 s. 56). 

Frågan om vad som är sport eller idrott och som därmed inne-
fattas i begreppen ”idrottsligt evenemang” respektive ”idrottslig 
verksamhet” är oklar och kan förorsaka vissa gränsdragnings-
problem. Någon enhetlig eller heltäckande definition finns inte. 
Uttrycken sport respektive idrott används här synonymt. 

Begreppet idrottsligt evenemang torde inte medföra större 
problem vad gäller gränsdragning mot andra evenemang. Vad 
som avses är entréavgifter för publik till idrottsevenemang, 
t.ex. fotbollsmatcher eller simtävlingar. 

Begreppet idrottslig verksamhet i uttrycket ”någon bereds 
tillfälle att utöva idrottslig verksamhet” avser själva till-
handahållandet av den idrottsliga verksamheten till deltagarna, 
dvs. deltagarnas avgifter vid utövande av idrott (jfr prop. 
1996/97:10 s. 41). Vad som avses är således arrangörens till-
handahållande till idrottsutövaren. Detta är klart uttryckt i 
propositionen. Vad som är idrottslig verksamhet framgår 
däremot inte klart av förarbetena och kan vålla gräns-
dragnings- och tolkningsproblem. 

SRN har i förhandsbesked 2000-05-25 avgjort frågan om 
träningsprogram med hjälp av maskiner och redskap ska 
bedömas som idrottslig verksamhet från momssynpunkt. 

Omständigheterna var i huvudsak följande. Sökanden bedrev 
verksamhet i vilken ett särskilt träningsprogram, X, utfördes i 
och med hjälp av maskiner. 

SRN gjorde följande bedömning. X är att hänföra till en sorts 
gymnastik (styrketräning). Fråga är således om utövande av en 
idrottslig verksamhet enligt ML (jfr prop. 1996/97:10 s. 41 och 
s. 54). Moms ska därför tas ut med 6 % av beskattnings-
underlaget. 

Sådana verksamheter som är anslutna till Sveriges Riksidrotts-
förbund, se bilaga 13, bör presumeras utgöra idrott i ML:s 
mening. Motsvarande bör även gälla för trav- och galopp-
sällskap som är anslutna till Svenska Travsportens Central-
förbund respektive Svenska Galoppförbundet. För övriga 
aktiviteter får en prövning ske i det enskilda fallet. Vid denna 
prövning kan viss vägledning, enligt prop. 1996/97:10 s. 53, 
hämtas dels från Riksidrottsförbundets egen definition av vissa 
begrepp i sitt idéprogram och dels från hur undantaget för 
tillhandahållande av lokaler eller anläggningar för sport- eller 
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idrottsutövning har tillämpats. I Riksidrottsförbundets idé-
program sägs bl.a. att ”Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för 
att kunna prestera mera, ha roligt och må bra” och att ”Idrott 
består av träning och lek, tävling och uppvisning”. 

Som exempel på vad som kan anses som idrott, även utan 
anslutning till Riksidrottsförbundet, kan nämnas styrketräning, 
jazzdans, aerobics, workout och olika former av kampsport. 
Även thai-chi ska anses som idrott enligt SRN i förhands-
besked 1998-02-25. 

Skatteverket har i skrivelse 2004-07-06, dnr 130 330591-
04/1152, ansett att kundaliniyoga, vilken är en form av Harta 
yoga, som till stor del består av olika fysiska övningar med 
avancerade gymnastiska rörelser utgör idrottslig verksamhet 
och därmed ska beskattas med 6 %. 

Verksamheter som huvudsakligen syftar till att öka deltagarnas 
mentala välbefinnande, kan inte anses utgöra idrott. 

Sådana verksamheter som har annat syfte än motion eller 
tävlan bör inte hänföras till sport och idrott, även om utövandet 
är fysiskt krävande. Som exempel på den senare kategorin kan 
nämnas babysim och vattenlek för barn, medan däremot 
simskola för såväl vuxna som barn är en idrottsutbildning, som 
generellt hänförs till idrott, se avsnitt 28.3. 

Gränsdragningsproblem kan uppkomma vid bedömning av vad 
som är idrott och vad som i stället är rekreation, förströelse och 
nöje. Att t.ex. utnyttja en simhall för simning får anses som 
idrott medan ett besök på ett äventyrsbad måste ses som nöje. 
På samma sätt kan inte go-cartåkning på t.ex. tivoli anses som 
idrott. Motsvarande bör gälla även för t.ex. biljardspel på 
restaurang, ponnyridning på nöjesfält eller dans på t.ex. 
restaurang, hembygdsgård, nöjesfält eller i Folkets park. Av 
dessa exempel framgår att aktivitetens syfte i allmänhet och 
inte den enskilde besökarens syfte är avgörande vid bedöm-
ningen av om en idrottstjänst ska anses föreligga eller inte. (Se 
prop. 1996/97:10 s. 53 ff). 

Skatteverket har i en skrivelse 2005-01-13, dnr 130 744903-
04/111, ansett att fotbollsgolf inte motsvarar mervärdes-
skattelagens definition för idrottslig verksamhet. Beskattning 
ska därför ske efter skattesatsen 25 %. 

I en skrivelse 2004-07-01, dnr 123 330506-04/1152, har 
Skatteverket ansett att verksamhet vid äventyrsbanor inte upp-
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fyller ML:s krav på idrottslig verksamhet och att omsättningen 
i verksamheten ska beskattas enligt skattesatsen 25 %. 

Skatteverket har i en skrivelse 2004-09-17, dnr 130 544322-
04/113, ansett att det finns många olika former av qigong och 
att det därför är nödvändigt att göra en individuell bedömning 
av den form av qigong som tillhandahålls i det enskilda fallet. 
De former av qigong som fokuserar på rörelse och styrka, s.k. 
aktiv qigong/krigisk qigong, och där det förekommer 
tävlingsverksamhet är enligt Skatteverkets bedömning sådana 
aktiviteter som kan anses hänförliga till idrottsverksamhet. 
Moms ska därför tas ut med 6 % på dessa tillhandahållanden. 
Kurser i s.k. passiv qigong (qigong för hälsan, medicinsk 
qigong) är i allmänhet inte att betrakta som idrott utan snarare 
ett sätt att skapa ett mentalt välbefinnande hos utövaren. Moms 
ska därför tas ut med 25 % på dessa tillhandahållanden. 

SRN har i förhandsbesked 2001-10-09 uttalat att rytmik och 
dansträning inte ska bedömas som idrottslig verksamhet från 
momssynpunkt. 

Omständigheterna var i huvudsak följande. Sökanden bedrev, 
genom en särskild musik- och rytmikpedagogisk under-
visningsmetod, en rytmikskola vilken verksamhet riktade sig 
till barn i åldrarna 4 månader till 12 år. Metoden byggde på 
fysisk aktivitet där man med träning och inslag av lek och 
tävlingar utvecklade barnens förmåga i dans och rytmik. 

SRN gjorde följande bedömning. För att en aktivitet ska 
hänföras till idrottslig verksamhet i momshänseende fordras att 
syftet med aktiviteten är att deltagarna ska bedriva sport eller 
idrott. Enbart det förhållandet att en verksamhet innefattar en 
viss fysisk aktivitet av deltagarna medför således inte att 
verksamheten är att hänföra till idrottslig verksamhet. 

Den med ansökningen avsedda verksamheten syftar primärt till 
att genom motorik-, koordinations och andra rörelseövningar 
utveckla deltagarnas förmåga i rytmik och dans. Sökande-
bolagets tillhandahållande bedöms inte utgöra idrottslig 
verksamhet i momshänseende. Moms ska därför tas ut med 
25 % av beskattningsunderlaget. 

Prispengar, vinster och annan ersättning som en idrottsutövare 
får är inte ersättning för omsättning av en idrottstjänst enligt 
3 kap. 11 a § ML. En sådan tjänst vänder sig ju till idrotts-
utövaren, någon bereds tillfälle att utöva idrott, medan 
prispengar är ersättning för en tjänst i motsatt riktning, dvs. 
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idrottsutövaren har tillhandahållit någon annan en tjänst. 
Prispengar är således en skattepliktig omsättning enligt ML:s 
allmänna regler för vilken skatt ska tas ut med 25 % under förut-
sättning att yrkesmässig verksamhet bedrivs av idrottsutövaren. 

Skattefrihet eller skattesatsen 6 % gäller endast för omsättning 
av idrottstjänst enligt 3 kap. 11 a § ML. Enligt nämnda lagrum 
är det tjänster, varigenom någon bereds tillträde till idrottsligt 
evenemang eller tillfälle att utöva idrottslig verksamhet. Vad 
som avses med dessa begrepp har redogjorts för ovan. Om 
någon som omsätter en sådan idrottstjänst anlitar en under-
entreprenör tillhandahåller inte denne en idrottstjänst. För hans 
tillhandahållande till uppdragsgivaren gäller således inte 
beskattningsreglerna för idrottstjänster. Det innebär att om en 
idrottsklubb anlitar en idrottsinstruktör, som själv bedriver 
näringsverksamhet, för idrottstjänster i klubbens regi ska den 
tjänst som idrottsinstruktören tillhandahåller åt klubben 
beskattas enligt ML:s allmänna regler för omsättning av 
tjänster, dvs. skattesatsen 25 % gäller i sådant fall. Jämför 
underentreprenörer vid idrottsutbildning nedan. 

28.3 Idrottsutbildning 
Med utövande av idrottslig verksamhet avses inte bara 
praktiskt utövande av idrott. Även sådan idrottsutbildning som 
huvudsakligen består av praktisk idrottsutövning och till 
mindre del av ett teoretiskt inslag omfattas av reglerna för 
idrottstjänster. Som exempel kan nämnas följande: golfskolor, 
ridskolor, tennisskolor, simskolor, skidskolor, ishockeyskolor 
och fotbollsskolor. Detta gäller även enstaka lektioner som ges 
i bl.a. skid-, tennis- golf- och ridskolor. När en sådan utbild-
ning ges som ett led i en momsfri utbildning omfattas även 
underentreprenörens tillhandahållande av momsfriheten, t.ex. 
när en ridinstruktör anlitats som lärare vid en ridsportlinje vid 
en gymnasieskola. Kurser som anordnas i olika sällskaps-
danser, utan en direkt koppling till tävlingsverksamhet, utgör 
däremot inte idrott i ML:s mening (prop. 1996/97:10 s. 54). 
Utbildningsverksamhet som bedrivs i en dansskola som syftar 
till tävlingsverksamhet utgör idrott enligt ML. I en dansskola 
kan även s.k. konstnärlig dans, t.ex. balett, karaktärsdans och 
fridans tillhandahållas. Då tävlingsverksamhet även före-
kommer i dessa dansdiscipliner bör även utbildningstjänst 
avseende dessa presumeras utgöra idrott. Angående begreppet 
idrott, se avsnitt 28.2 ovan. 
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En teoretisk utbildning som berör idrott eller utbildning, som 
inte huvudsakligen innehåller praktiskt utövande av idrott 
hänförs inte till idrottslig verksamhet. Som exempel kan 
nämnas föreläsningar och kurser för idrottsmän i ämnen som 
kostlära, psykologi m.m. (jfr prop. 1996/97:10 s. 54). 
Detsamma gäller utbildning som ges till annan än utövare av 
idrott, t.ex. tränarutbildning. 

SRN har i förhandsbesked 2000-05-26 uttalat att ridlektioner i 
terräng ska bedömas som idrottslig verksamhet enligt ML (jfr 
prop. 1996/97:10 s. 41 och s. 54). Moms ska därför tas ut med 
6 % av beskattningsunderlaget. 

Omständigheterna var i huvudsak följande. Sökanden bedrev 
ridskola och skulle utöka den verksamheten med ridutbildning 
i terräng. Ridskoleeleverna skulle under hela ritten ha tillgång 
till professionell vägledning från erfaren ridlärare. Den 
övergripande målsättningen med ridturerna var i första hand att 
under andra former än traditionella ridlektioner skapa 
möjlighet att utveckla färdigheter inom ridsporten. Under 
ridturerna skulle utbildning och praktik vävas samman. 
Utbildningen skulle vara av samma art som utbildningen vid 
ridskolan men vara mer allsidig. Ridturerna skulle ge eleven 
”mer tid i sadeln” vilket ofta är en brist inom ridskole-
verksamhet av traditionell typ. Traditionella ridlektioner är 
också i större utsträckning inriktade på att träna en sak åt 
gången. Ridturer skulle inte kunna ersätta ridskolelektioner 
men däremot vara ett bra komplement till den utbildningen. 

SRN har i förhandsbesked 1997-10-21 avgjort frågan om 
flygutbildning ska bedömas som utbildning eller idrottslig 
verksamhet från momssynpunkt. 

Omständigheterna var i huvudsak följande. Sökanden bedrev 
flygutbildning och tillhandahöll därvid tjänster avseende ”flyg-
skolning”, ”flygträning” och ”periodisk flygträning”. Tjänster-
na tillhandahölls antingen av bolaget självt eller tillsammans 
med en flygklubb eller något studieförbund. 

SRN gjorde följande bedömning. Sökandens verksamhet syftar 
till att, på samma sätt som t.ex. motsvarande utbildning för 
innehav av bilkörkort, ge eleven grundläggande teoretisk och 
praktisk utbildning för att uppfylla de krav på kunskaper, 
erfarenhet och skicklighet som fastställts för innehav av sådant 
certifikat. Sökandens verksamhet syftar också till träning och 
kontroll av certifikatsinnehavaren för fortsatt innehav. Den 
som genomgår sådan utbildning eller träning och kontroll kan 
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inte därigenom utöva idrottslig verksamhet. Moms ska därför 
tas ut med 25 % för sökandens samtliga tillhandahållanden. 

För att 3 kap. 11 a § ML, omsättning av idrottstjänster, ska vara 
tillämplig krävs att idrottsutbildningen tillhandahålls utövaren av 
idrotten (prop. 1996/97:10 s. 54). Det innebär att om en 
idrottsförening anlitar en idrottsinstruktör för att hålla idrotts-
utbildning för medlemmarna är bestämmelserna om idrotts-
utbildning inte tillämpliga i detta led. För idrottsinstruktören 
gäller i stället de allmänna bestämmelserna om utbildning. 
Eftersom utbildningen inte är skattefri enligt 3 kap. 8 § ML ska 
moms tas ut. Skattesatsen är 25 % enligt 7 kap. 1 § 1 st. ML. 

SRN har i förhandsbesked 2004-06-22 uttalat sig om 
tillhandahållande av golflektioner. Förhandsbeskedet har 
överklagats av sökanden. 

28.4 Tjänster som har omedelbart 
samband med den idrottsliga 
verksamheten 

Undantaget i 3 kap. 11 a § ML omfattar även omsättning av 
tjänster som har omedelbart samband med utövandet av den 
idrottsliga verksamheten om dessa tjänster omsätts av den som 
tillhandahåller den idrottsliga verksamheten. 

De tjänster som avses är uthyrning av olika sportanordningar, 
hjälpmedel, tillbehör och redskap som nyttjas vid utövandet av 
den idrottsliga aktiviteten i fråga. Som exempel nämns i prop. 
1996/97:10 s. 55 uthyrning av baddräkter, badhanddukar, skrid-
skor och racketar av anordnaren till idrottsaktiviteten. Enligt 
propositionen s. 55 är vidare utrymmet för att tillämpa undan-
taget för tjänster som har samband med idrottsutövningen 
mycket begränsat. Det torde innebära att endast sådan uthyrning 
av utrustning som kan ses som en ren service åt idrottsutövaren 
ska hänföras till idrott och omfattas av samma beskattnings-
regler som avgiften för utövandet. Uthyrning av cyklar eller 
kanoter vid en idrottsanläggning eller skiduthyrning vid en 
slalombacke kan inte ses som en serviceåtgärd, utan är i stället 
en uthyrning som sker i konkurrens med andra uthyrare av sådan 
utrustning. Sådan uthyrning bör således i allmänhet inte anses ha 
ett omedelbart samband med idrottsverksamheten. För sådan 
uthyrning gäller således skattesatsen 25 %. 

Tillhandahållande av logi, kost, resor, litteratur m.m. ingår inte 
i begreppet idrottslig verksamhet och kan inte heller hänföras 
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till sådana tjänster som har ett omedelbart samband med 
utövandet av den idrottsliga verksamheten (jfr prop. 
1996/97:10 s. 54). Det innebär att för kost och logi vid t.ex. 
ridutbildning på ridläger kan inte skattesatsen 6 % tillämpas 
utan en uppdelning får göras av kursavgiften, så att momsen 
kan beräknas separat för kost respektive logi. 

Det är enbart tjänster, inte varor, med omedelbart samband 
med idrottsutövningen, som hänförs till idrottsbestämmelserna. 
Om den som bedriver idrottslig verksamhet säljer sportartiklar 
till deltagarna, är försäljningen en skattepliktig omsättning av 
varor enligt ML:s allmänna bestämmelser. 

28.5 Lokal för sport- och idrottsutövning 
Bestämmelserna inom idrottsområdet i 3 kap. 11 a § ML 
reglerar alla sport- och idrottsaktiviteter, inklusive normala 
upplåtelser av lokaler och olika anläggningar för idrotts-
aktiviteter. Som exempel kan nämnas upplåtelse av banor för 
badminton och tennis, oavsett om uthyrningen avser strötimmar 
eller kontrakt per säsong. Andra exempel är upplåtelse av lokal 
för bowling eller gymnastik och anläggning för golfspel. 

För att korttidsupplåtelse av idrottslokaler eller idrottsanlägg-
ningar för idrottsutövning inte ska hänföras till undantaget för 
fastighetsupplåtelse i 3 kap. 2 § ML har i förtydligande syfte 
gjorts ett tillägg i 3 kap. 3 § 1 st. 11 p. ML. En sådan kort-
tidsupplåtelse ska i stället bedömas utifrån reglerna i 3 kap. 
11 a § ML om vad som är idrott. Även om hyresgästen är en 
idrottsklubb bör det anses att en idrottstjänst tillhandahållits. 
Att föreningen i sig själv som juridisk person inte kan anses 
utöva idrott bör inte påverka bedömningen. Föreningen bör här 
ses som ett antal idrottsutövare. Om lokaluthyraren är staten, 
kommun eller allmännyttig ideell förening är således 
upplåtelsen skattefri, i annat fall gäller skattesatsen 6 %. 

Om exempelvis ett AB hyr ut idrottslokal till en klubb som ska 
spela match är det en idrottstjänst enligt 3 kap. 11 a § ML, 
tjänst varigenom någon bereds tillfälle att utöva idrott, som 
beskattas med 6 %. Även entréavgifter som klubben tar in från 
matchpubliken är ersättning för idrottstjänster enligt samma 
lagrum, tjänst varigenom någon bereds tillträde till 
idrottsevenemang. I det senare fallet är dock omsättningen 
undantagen från skatteplikt under förutsättning att klubben är 
en ideell förening som är befriad från statlig inkomstskatt 
enligt 7 kap. 7 § IL. 
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Om fråga inte är om en idrottslokal eller idrottsanläggning 
gäller undantagsbestämmelserna i 3 kap. 2 § ML även om där 
bedrivs idrottsutövning. Som exempel kan nämnas att en 
jordbrukare under en dag hyr ut en lada till idrottsklubbens 
fotbollsträning. En sådan uthyrning är skattefri. 

För korttidsupplåtelse av en idrottslokal eller idrottsanläggning 
för andra ändamål än idrottsutövning gäller reglerna om 
undantag för fastighetsupplåtelse i 3 kap. 2 § ML. Då blir inte 
3 kap. 3 § 1 st. 11 p. ML tillämplig. Som exempel på en sådan 
upplåtelse kan nämnas uthyrning av en idrottshall för en konsert 
eller en antikmässa. Uthyrningen är i detta fall skattefri. 

För uthyrning av idrottslokal för annat än s.k. korttids-
upplåtelse gäller de allmänna reglerna om skattefri fastighets-
upplåtelse enligt 3 kap. 2 § ML. Detta gäller oavsett vilken 
aktivitet som ska bedrivas där. Bedömningen av om en uthyr-
ning sker för längre tid bör ske med utgångspunkt i hyres-
avtalet mellan hyresvärden och hyrestagaren. Om hyresavtalet 
gäller för obestämd tid eller om hyresavtalet gäller för en 
bestämd tid som överstiger nio månader (jfr 12 kap. 56 § JB) 
bör uthyrningen anses ha skett för längre tid. Har ett hyres-
förhållande varat längre än nio månader, trots att hyrestiden 
enligt avtalet är kortare men avtalet förlängs automatiskt vid 
utebliven uppsägning, bör villkoret för längre tid också anses 
vara uppfyllt. 

En förutsättning för tillämpning av undantaget är vidare att det 
är en fastighetsupplåtelse som utesluter andra att nyttja lokalen 
under samma tidsperiod. Det innebär att uthyrning av en 
idrottslokal en dag per vecka på årskontrakt är korttids-
uthyrning och att skattesatsen 6 % gäller om uthyraren inte är 
ett sådant subjekt (jfr 3 kap. 11 a § 2 st. ML) vars omsättning 
är undantagen från skatteplikt. 

Uthyrning av lokal och av där befintliga inventarier bör 
normalt, utom när det är fråga om omsättning av idrottstjänst, 
anses bestå av två skilda prestationer, av vilka lokaluthyrning-
en är skattefri och inventarieuthyrningen är skattepliktig. Om 
däremot uthyrningen visserligen består av flera prestationer, 
men dessa inte klart kan åtskiljas och uthyrningen i allt 
väsentligt är en upplåtelse av fastighet bör hela omsättningen 
anses som en skattefri fastighetsuthyrning. En bedömning 
måste göras i det enskilda fallet. Se avsnitt 20.2. 
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SRN har i ett förhandsbesked 1998-01-29 ansett att upplåtelse 
av golfbana till en golfklubb inte kan anses som en från 
skatteplikt undantagen upplåtelse enligt 3 kap. 2 § 1 st. ML 
utan faller inom tillämpningsområdet för korttidsupplåtelser i 
3 kap. 3 § 1 st. 11 p. ML. Den aktuella klubben hade ingått ett 
nyttjanderättsavtal som löpte på 40 år med ägaren till en 
golfbana. Avtalet gav klubbens medlemmar rätt att för och i 
samband med golfspel använda aktuell golfbana. För sina 
rättigheter enligt avtalet skulle klubben för varje medlem med 
spelrätt till ägaren överlåta dels hela den kapitalinsats som 
medlemmen var skyldig att betala, dels 90 procent av 
medlemmens årsavgift. S.k. greenfee-avgifter tillföll också 
ägaren till anläggningen. Ägaren hade även rätt att disponera 
golfbanan för företagsgolf och egna tävlingar. Enligt SRN 
faller en upplåtelse av idrottsanläggning utanför tillämpnings-
området för korttidsupplåtelser i 3 kap. 3 § 1 st. 11 p. ML 
endast i vissa speciella situationer såsom när ett företag för en 
längre tid och med uteslutande av alla andra hyr en 
idrottsanläggning eller idrottslokal. 

Förhandsbeskedet får tolkas så att endast långtidsuthyrning och 
med uteslutande av alla andra av en idrottsanläggning kan om-
fattas av undantaget från skatteplikt för fastighetsuthyrning, 
medan övriga tillhandahållanden av idrottsanläggningar är 
skattepliktiga på grund av bestämmelsen i 3 kap. 3 § 1 st. 11 p. 
ML. Denna skattepliktiga upplåtelse kan antingen vara skatte-
fri enligt 3 kap. 11 a § ML eller beläggas med 6 % moms 
enligt 7 kap. 1 § 3 st. 10 p. ML. Förhandsbeskedet ger även 
stöd för uppfattningen att en klubb kan anses som ett antal 
idrottsutövare. 

KR i Jönköping har i dom 2004-09-01, mål nr 2651-02, ansett 
att när en förening hyr ut en golfanläggning till ett bolag som i 
sin tur upplåter anläggningen till andra för idrottsutövning mot 
avgift sker detta för stadigvarande användning och att frivillig 
skattskyldighet för uthyrning av fastighet kan medges. 

RSV har i en skrivelse 1998-10-26, dnr 7547-98/901, informe-
rat om moms på s.k. övergångsersättningar inom idrotten. 
Skrivelsen behandlar dels försäljning (omsättning) och dels 
köp (förvärv). Försäljningen av spelarrättigheter bör i normal-
fallet anses utgöra en inkomst som har naturlig anknytning till 
föreningens ändamål. Verksamheten betraktas därmed inte 
som yrkesmässig enligt ML och någon moms ska inte 
redovisas. Köp av spelarrättigheter kan däremot bli föremål för 
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förvärvsbeskattning enligt 5 kap. 7 § ML. Se vidare avsnitt 8 
och avsnitt 11. 

KR i Göteborg har i dom 2004-01-14, mål nr 6896-02, ansett 
att det inte var visat att den utländska föreningen var en sådan 
utländsk företagare som enligt 4 kap. 5 § ML kunde anses 
bedriva yrkesmässig verksamhet. 

KR i Jönköping har i dom 2004-12-30, mål nr 121–123-03, 
ansett att det visat att de utländska klubbarna var yrkesmässiga 
men att förvärven hade en naturlig anknytning till föreningens 
ändamål och därmed en icke yrkesmässig verksamhet i 
momshänseende. Föreningen ansågs inte skyldig att betala 
moms på spelarförvärven. Domen har överklagats. 
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