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Översikt – momsregler på kulturområdet 
 

I denna bilaga återfinns en mycket översiktlig sammanfattning av momsregler på 
kulturområdet. För utförlig information avseende gällande regler för respektive 
aktivitet, se hänvisning till respektive rubrik i avsnitt 30. 
Aktivitet Moms-

plikt 
Skattesats Se av-

snitt 

Utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller 
konstnärligt verk som omfattas av URL. 

Nej  30.2.1 

Biblioteksverksamhet 
a) bedriven eller i mer än ringa omfattning understödd av det 
allmänna 
b) ej förutsättningarna enligt a) 

 
a) Nej 
 
b) Ja 

 

 

b) 6 % 

30.2.2 

Arkivverksamhet 
a) bedriven eller i mer än ringa omfattning understödd av det 
allmänna 
b) ej förutsättningarna enligt a) 

 
a) Nej 
 
b) Ja 

 
 
 
b) 25 % 

30.2.3 

Museiverksamhet 
a) bedriven eller i mer än ringa omfattning understödd av det 
allmänna 
b) ej förutsättningarna enligt a) 

 
a) Nej 
 
b) Ja 

 
 
 
b) 6 % 

30.2.4 

Folkbildningsverksamhet 
a) av det allmänna understödd folkbildningsverksamhet som 
tillhandahålls av studieförbund 
b) kommersiell utbildning 

 
a) Nej 
 
b) Ja 

 
 
 
b) 25 % 

30.2.5 

Kulturbildningsverksamhet 
a) bedriven av kommun 
b) bedriven t.ex. genom aktiebolag 

 
a) Nej 
b) Ja  

 
 
b) 25 % 

30.2.6 

Upplåtelse eller överlåtelse av upphovsrättigheter avseende 
litterära verk t.ex. 
– skönlitterära verk 
– beskrivande verk 
– kartor 
– datorprogram 
– översättningar 
– bearbetningar 

Ja  
 
- 6 % 
- 6 % 
- 6 % 
- 25 % 
- 6 % 
- 6 % 

30.3.2.1 

Upplåtelse eller överlåtelse av upphovsrättigheter avseende 
konstnärliga verk t.ex. 
– musikaliska verk 
– sceniska verk 
– filmverk 
– bildkonstverk 

Ja 6 % 30.3.2.2 
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Aktivitet Moms-

plikt 
Skattesats Se av-

snitt 

Upplåtelse eller överlåtelse av upphovsrättigheter avseende 
fotografier m.m. 
– fotografier 
– reklamalster 
– system för program för ADB 
– informationsfilm 

Ja 25 % 30.3.2.3 

Filmproduktion 
– vid skapandet medverkar bl.a. yrkeskategorier varav vissa har 
upphovsrättsligt skydd, vissa agerar som utövande konstnärer, 
en bedömning måste därför göras för respektive enskild 
aktivitet. 

Se avsnitt
30.3.2.4 

Se avsnitt
30.3.2.4 

30.3.2.4 

Tillträde till konserter m.m. 
– konserter, 
– cirkus-, 
– biograf-, 
– teater-, 
– opera- 
– balett-, 
– eller andra jämförliga föreställningar 

Ja 6 % 30.3.3 

Ljud- och bildupptagning 
– överlåtelse eller upplåtelse av rättighet till upptagning i ljud 
eller bild av den utövande konstnärens framförande. 

Ja 6 % 30.3.4 

Film 
– framställning, kopiering eller annan efterbehandling av 
kinematografisk film. 

Ja 25 % 30.3.5 

Djurparker 
– tillträde och förevisning 

Ja 6 % 30.3.6 

Böcker, tidskrifter, kartor, noter m.m. Ja 6 % 30.3.7 

Avdragsbegränsningar avseende: 
– förvärv eller import som görs i verksamhet som består i 
anordnande av konserter, cirkus, biograf, teater, opera, balett 
eller andra jämförliga föreställningar 
– avdrag får inte göras till den del verksamheten finansieras 
genom bidrag eller stöd från det allmänna 

  30.3.3.2 

Försäljning av konstverk: 
– kan vara skattefri, frivilligt inträde, beskattas med 12 %, 25 % 
eller enligt vinstmarginalmetoden. 

  30.1 
4.4 
34 

 

 


