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Översikt – momsregler inom massmedieområdet 
I denna bilaga finns en översiktlig sammanfattning av undantagen från skatteplikt vid 
omsättning m.m. av vissa publikationer. För utförlig information avseende gällande 
regler, se avsnitt 31. 
Publikation Transaktion undantagen från 

skatteplikt 
Lagrum i 
ML 

Återbet. rätt 
10 kap. 11 § 
ML 
kvalificerat 
undantag 

Se 
avsnitt 

Periodiska * 

– medlemsblad 

– personaltidningar 

– dito radio- och 
kassettidningar 

Överlåtelse 

– gratis 

– mot ersättning 

– utgivaren 
   - medlemmar 
   - anställda 

Införsel, om publikationen ska 
överlåtas på sätt som framgår 
ovan. 

3 kap. 13 §, 
17 § 

Nej 31.1.1 

 Införande eller ackvisition av 
annonser i publikationerna 

3 kap. 19 § 
1 st. 1 p. 

Nej 31.1.4 

 Framställning av publikation 

Distribution av upplagan 

Kringtjänster (t.ex. falsning, 
skärning, häftning, kuvertering, 
sortering samt transport) 

Förutsättning: tjänsterna ska till-
handahållas direkt till utgivaren 

3 kap. 19 § 
1 st. 2 p. 

Ja 31.1.3 
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Publikation Transaktion undantagen från 

skatteplikt 
Lagrum i 
ML 

Återbet. rätt 
10 kap. 11 § 
ML 
kvalificerat 
undantag 

Se 
avsnitt 

Periodiska * 

– organisationstidskrif-
ter** 

– dito radio- och kasset-
tidningar 

Omsättning 

Införsel 

3 kap. 14 §, 
17 § 

Nej 31.1.2 

 Införande eller ackvisition av 
annonser i publikationerna 

3 kap. 19 § 
1 st. 1 p. 

Nej 31.1.4 

 Framställning av publikation 

Distribution av upplagan 

Kringtjänster (t.ex. falsning, 
skärning, häftning, kuvertering, 
sortering samt transport) 

Förutsättning: tjänsterna ska 
tillhandahållas direkt till utgivaren 

3 kap. 19 § 
1 st. 2 p. 

Nej  31.1.3 

Program och 
kataloger 

Omsättning för egen verksamhet 
som i övrigt inte medför skattskyl-
dighet eller rätt till återbetalning 
enligt 10 kap. 9-13 § 

3 kap. 18 § Nej 31.2 

 Införande av annonser 3 kap. 19 § 
2 st. 

Nej 31.2 

 
* Periodisk publikation är en publikation som enligt utgivningsplan normalt utkommer 
med minst fyra nummer/år (3 kap. 16 § ML) 

** Med organisationstidskrift förstås enligt 3 kap. 14 § ML en publikation  

− som inte är en allmän nyhetstidning, ett medlemsblad eller en personaltidning, 
och 

− som väsentligen framstår som ett organ för en eller flera sammanslutningar med 
det huvudsakliga syftet att verka för ett religiöst, nykterhetsfrämjande, politiskt, 
miljövårdande, idrottsligt eller försvarsfrämjande ändamål eller att företräda 
funktionshindrade eller arbetshandikappade medlemmar. 

 


