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Sammanfattning 
  

Momsen i Sverige är uppdelad i olika satser, dessa är 0, 6, 12 och 25 procent. Den vanligaste 

momssatsen är 25 procent. Enligt 3 kap. 11 a § i mervärdesskattelagen (1994:200) (ML) erbjuds 

undantag från momsplikt om en verksamhet bedriver idrottslig verksamhet. De verksamheter som 

helt undantas från momsplikt på tillhandahållande av idrottslig verksamhet är sådana som anses 

vara icke-vinstdrivande subjekt, såsom staten, kommuner eller ideella föreningar. Vinstdrivande 

subjekt däremot, såsom kommersiella företag med vinstsyfte, kan enligt 7 kap. 1 § 3 st. 10 p. 

momslagen få en reducerad momssats på 6 procent istället för 25 procent om verksamheten 

betraktas som idrott. Det har emellertid visat sig att det förekommer avgränsningsproblem gällande 

vad som är idrott alternativt inte idrott. Det har framkommit i domar och ställningstaganden från 

Skatteverket att det föreligger problem vid avgöranden om den aktivitet som erbjuds är idrott eller 

rekreation, nöje och förströelse. Det är vanligt förekommande att nationella domstolar söker 

förhandsavgöranden från EU-domstolen för att de själva inte kan avgöra om en aktivitet är idrott. 

 

Idrottslig verksamhet i 3 kap. 11 a § momslagen saknar en definition. Detta gör det tämligen svårt 

för enskilda aktörer att avgöra om deras tillhandahållande är idrott enligt momslagen. Det är med 

tanke på samhällets utveckling och att det ständigt tillkommer nya sporter, som det uppstår 

problem när lagbestämmelsen inte specificerar vad som utgör idrott. Enskilda kan tolka lagrummet 

felaktigt i förhållande till egna värderingar om vad idrottsbegreppet innefattar. För att klargöra och 

utvidga begreppet idrottslig verksamhet som det ska förstås enligt momslagen måste således 

ledning sökas i rättskällor både i EU-rättslig och nationell bemärkelse samt i övriga källor som är 

vägledande på området.   

 

Resultatet av att det föreligger avgränsningsproblem leder till att rättssäkerheten kan ifrågasättas. 

Det förklarar sig naturligt att ett lagrum som inte kan tolkas tydligt brister i rättssäkerheten. 

Lagtexter som är vaga och inte innehåller definierade nyckelbegrepp resulterar i att den som berörs 

av lagen inte kan förutse konsekvenserna av sitt handlande utifrån lagtexten. Förutsebarheten kan 

anses vara en av de centralaste delarna i rättssäkerheten, det är särskilt viktigt när det kommer till 

skatterätten då felaktiga beslut eller bedömningar kan få betungande konsekvenser för den 

enskilde. 

 

Syftet med denna studie är att klargöra hur tolkning av begreppet idrottslig verksamhet ska gå till 

i förhållande till både EU-rätten samt svensk rätt och övriga källor. Vidare ämnar studien att 

undersöka huruvida bestämmelse i 3 kap. 11 a § ML är förutsebar i förhållande till rättssäkerheten.   

  

  

Nyckelord: Idrottslig verksamhet, momssats, rättssäkerhet, reducerad, avgränsning, kommersiell 

aktör   
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1. Inledning 

 1.1 Problembakgrund 

Svenska statens främsta intäkter består av varierande skatter som kan delas in i två, direkta och 

indirekta skatter. Inkomstskatten som är den vanligaste skatten är en direkt skatt samtidigt som 

momsen är ett exempel på indirekt skatt som betalas till staten.1 Inom mervärdesskattelagen, som 

hädanefter kommer benämnas som momslagen i uppsatsen, förekommer ett undantag från 

skatteplikt samt reducerad momssats avseende idrottslig verksamhet som regleras i 3 kap. 11 a § 

och 7 kap. 1 § 3 st. 10 p. ML. Sverige undantog tidigare momsplikt på tillhandahållande av 

idrottstjänster, men efter tillträde till EU fick Sverige anpassa sig till dåvarande Rådets sjätte 

direktiv 77/388/EG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning 

rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund, 

numera Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för 

mervärdesskatt. Av momsdirektivet 2006/112/EG artikel 132.1.m framkommer bestämmelsen 

som motsvarar den nationella bestämmelsen i 3 kap. 11 a § ML. Översiktligt innebär 

bestämmelserna att tillhandahållande av tjänster som karaktäriseras som idrott erhåller en lägre 

momsbeskattning än de tjänster som inte utgör idrott. De nämnda lagrummen kan vid en första 

anblick uppfattas som klara, men eftersom att begreppet idrottslig verksamhet inte definieras i 

momslagen måste tolkning sökas i andra källor.  

 

Förarbetet till momslagen tar upp några exempel på aktiviteter som är idrott eller inte, men 

förarbetet är inte uttömmande. Det framförs dock att ett viktigt kännetecken för idrott är att själva 

syftet med aktiviteten är att bedriva idrott. Förarbetet hänvisar vidare till Riksidrottsförbundets 

definitionen av begreppet idrottslig verksamhet. Det framhålls en presumtion om att de idrotter 

som ingår i något av Riksidrottsförbundets medlemsförbund utgör idrott i den mening momslagen 

avser. Vid sådant fall att en aktivitet faller utanför riksidrottsförbundets definitioner och förarbetet 

ska en bedömning i det enskilda fallet göras av domstol. Det är vid dessa fall som det uppstår 

avgränsningsproblem, när det inte finns klara besked om en aktivitet är idrott eller inte.  

 

Idrottsområdet är i ständig utveckling, det tillkommer nya idrotter årligen. Idag finner vi idrotter 

som tidigare inte skulle anses vara idrott, exempelvis fotbollsgolf. Skatteverket ansåg i ett 

ställningstagande från 2005 att fotbollsgolf inte skulle klassas som idrott ur ett momsperspektiv 

och att skattesatsen för den som bedrev fotbollsgolf i sin verksamhet skulle uppgå till 25 procent.2 

Fotbollsgolf har i efterhand accepterats som en gren i Svenska Golfförbundet, Skatteverket har 

därefter ändrat ståndpunkt i ett senare ställningstagande där fotbollsgolf kan utgöra idrott om det 

uppfyller Golfförbundets riktlinjer för tävling och träning.3 Det visar att en aktivitet som inte 

ansetts utgöra idrott likväl kan betraktas som idrott även om aktiviteten i sig inte ändrats. Detta 

tyder på ett osäkert rättsläge som föreligger vid situationer med nya idrotter. Det kan ha direkta 

konsekvenser för ett företag som bedriver en sådan idrott där idrott inte anses föreligga enligt 

momslag. En högre momssats innebär att priset för tjänsten ökar vilket i sin tur torde påverka 

                                                
1 Melz, P. & Kristoffersson, E., Mervärdesskatt: en introduktion, s. 13. 
2 Skatteverket, Skattesats för fotbollsgolf, Dnr 130 744903-04/111. 
3 Skatteverket, Vad är idrott enligt ML?, 2018. 
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företagets möjlighet att sälja sin tjänst. Det råder bristande förutsebarhet kring vilken momssats 

som ska tillämpas på en aktivitet som tidigare inte varit uppe för bedömning.    

 

Avsaknaden av en definition av ordet idrott i 3 kap. 11 a § ML leder till problematik för de aktörer 

som klassas som vinstdrivande subjekt.  Varken momsdirektivets artikel 132.1.m eller 3 kap. 11 a 

§ ML definierar begreppet idrottslig verksamhet och därmed måste ledning för tolkning av 

begreppet sökas i andra källor. När dessa källor inte räcker till, måste en prövning av aktiviteten i 

det enskilda fallet göras. Det är därmed ett problem för kommersiella aktörer som bedriver 

verksamhet med vinstsyfte, att avgöra vilken av momssatserna 6 och 25 procent som ska tillämpas 

på tjänsten de tillhandahåller, när en aktivitet inte tidigare har bedömts i rätten. Vad som faller 

inom betydelsen för vad som är idrott kan ge upphov till skilda tolkningar hos en kommersiell 

aktör och rättstillämparen. Ordet idrott kan ha skilda definitioner beroende på vilken källa som 

undersöks.4 Hur kan en kommersiell aktör vara säker på att en aktivitet är idrott enligt momslagen? 

Det räcker inte med att en aktivitet är en fysisk sådan för att en tjänst ska betraktas som idrott.  Det 

har även visat sig att i de fall aktiviteten kan anses vara idrott ändå inte omfattas av den reducerande 

momssatsen. Det beror på att domstolarna tillämpar principer och ställer vissa krav på aktiviteten 

och verksamheten som måste uppfyllas för att den reducerande momssatsen ska kunna tillämpas. 

Dessa principer och krav som ställs, nämns inte i lagrummet, det kan därför ses som överraskande 

för den verksamhet som kommer i kontakt med lagrummet. Att principerna och kraven inte nämns 

i lag, resulterar i att verksamheterna inte ges möjlighet att arbeta för att uppfylla dessa krav. När 

idrottslig verksamhet inte definieras samtidigt som att principer och krav som domstolarna 

använder inte är tydliga för den enskilde resulterar det i att förutsebarheten för vilken momssats 

som ska tillämpas kan ifrågasättas. 

 

1.2 Syfte 
  

Syftet med denna uppsats är att utreda hur begreppet idrottslig verksamhet i 3 kap. 11 a § ML ska 

tolkas i förhållande till EU-rättens momsdirektiv samt nationella rättskällor och övriga källor som 

berör området. Detta för att klargöra och utvidga förståelsen för begreppet idrottslig verksamhet 

enligt momslagen och vilka kriterier som kan utrönas för bedömningen av om ett tillhandahållande 

utgör idrott eller inte. En kommersiell aktör, vilken berörs av lagrummet, kan ha nytta av att känna 

till kriterierna vid avgörandet om den reducerade momssatsen på 6 procent är tillämplig eller inte 

för deras tjänst. Vidare ska studien utreda rättssäkerheten kring avsaknaden av en idrottsdefinition 

i 3 kap. 11 a § ML i förhållande till kravet på förutsebarhet inom rättssäkerheten.  

 

1.3 Frågeställningar  
 

För att kunna besvara syftet med denna studie kommer följande frågeställningar att undersökas: 

  

● Hur ska begreppet idrottslig verksamhet tolkas i förhållande till EU-skatterätten?  

                                                
4 Idrott, Nationalencyklopedin, 2018.; Prop. 1996/97:10 s. 42.  
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● Hur ska begreppet idrottslig verksamhet tolkas i förhållande till förarbete, praxis och 

Skatteverket?  

● Är bestämmelsen i 3 kap. 11 a § ML rättssäker i förhållande till kravet på förutsebarhet? 

 

1.4 Metod och lagtolkning 

1.4.1 Forskningsläget 

Det framhålls i förarbetet till momslagen att en heltäckande definition av idrottsbegreppet är 

svåråtkomligt. Det råder en vedertagen uppfattning om avgränsningproblemet mellan idrott och 

rekreation, nöje och förströelse.5 Eftersom att rättsområdet kontinuerligt förändras och det 

tillkommer nya avgöranden, är rättsområdet tämligen dynamiskt. Det har inte funnits mycket 

skatterättslig forskning på området att undersöka inom ramen för denna studie. De flesta verken 

inom den skatterättsliga litteraturen berör sådan kunskap som sammanfattar området och vilka 

källor som ska tillämpas. Området har tidigare berörts i andra uppsatser men i dessa fokuserat på 

andra frågeställningar. Denna uppsats ämnar utvidga tolkning av idrottsbegreppet i 3 kap. 11 a § 

ML i relation till EU-rätt och svenska rättskällor och Skatteverket i relation till både gammalt 

material men också nytt som tillkommit sedan tidigare studier avhandlat området. Förutsebarheten 

i förhållande till rättssäkerhet har inte heller undersökts i tidigare studier med avseende på 

idrottsbegreppet i 3 kap. 11 a § ML.   

1.4.2 Rättsdogmatisk metod 

Rättsdogmatikens uppgift är att fastställa gällande rätt. Claes Sandgren6  framhäver att detta görs 

genom beskrivning och systematisering av gällande rätt utifrån rättskälleläran. De traditionella 

rättskällorna som är etablerade utgörs av lag, förarbeten, praxis och juridisk doktrin.7 Sandgren 

uttrycker att rättsdogmatisk metod går ut på att dels identifiera de källor som är relevanta enligt 

rättskälleläran, dels om bruket av källorna. Argumentationen kring dessa avgör kvalitén hos ett 

arbete. Problemet kan vara att ett lagrum är otydligt och därmed kan rättspraxis vara materialet för 

arbetet och påståenden om gällande rätt kan utgöra slutsatsen.8 Vidare belyser Sandgren att 

rättsdogmatisk metod är en kvalitativ metod i vilken tolkning är av central betydelse.9   

 

Den rättsdogmatiska metoden tillämpas enligt Aleksander Peczenik10 för att granska de rättskällor 

enligt rättskälleläran som är relevanta för det avgränsade problemet på rättsområdet.11 Vidare 

uttrycker Peczenik att rättsdogmatiken innefattar en större frihet kring argumentationen, och 

därmed inte är lika bunden som en praktisk jurist som ska förhålla sig inom en viss ram för det 

rättsliga problem som ska undersökas. Rättsdogmatiken tenderar också att göra uttalanden av mer 

                                                
5 Prop. 1996/97:10 s. 53.  
6 Claes Sandgren var verksam som professor i civilrätt på Umeå -och Stockholms Universitet. 
7 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43. 
8 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 39. 
9 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43.   
10 Aleksander Peczenik var verksam som professor i allmän rättslära på Lund universitet.  
11 Peczenik, A., Juridikens metodproblem, s. 9. 
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generell och abstrakt karaktär. Den mest djupgående skillnaden Peczenik hävdar är dock att 

rättsdogmatiken ofta framstår som rationellare, den motiveras mer djupgående samt är generellare 

än den praktiska juridiken.12 

  

Den rättsdogmatiska metoden anses generellt sett förhålla sig inom den gällande rätten. Sandgren 

hävdar att det är förutbestämt vilka material som har validitet och vilken grad av auktoritet som 

ska tillmätas olika rättskällor. Däremot framhåller Sandgren att det inte nödvändigtvis betyder att 

inte annat material också kan tillämpas för att berika en analys, exempelvis avgöranden från lägre 

instanser.13 Nils Jareborg14 uttrycker ett liknande synsätt där han förespråkar vidgade perspektiv 

och att gå utanför gällande rätt. Detta eftersom all vetenskaplig forskning går ut på att finna nya 

bättre lösningar och svar på problemen som uppkommer.15 
 

Varje juridisk disciplin, såsom straffrätt och civilrätt, baserar sig på rättsdogmatik.16 Enligt 

Peczenik bestäms rättskällornas ställning i den juridiska argumentationen av vissa 

rättsskällenormer. Peczenik uttrycker att rättskällornas vikt kategoriseras in i olika grupper: 

rättskällorna är sådana som antingen, ska, bör eller får beaktas i den juridiska argumentationen. 

Lagar och föreskrifter utgör rättskällor som ska beaktas.17 Prejudikat, lagars förarbeten och 

internationella konventioner är sådana rättskällor som bör beaktas. Rättskällor som får beaktas 

utgörs enligt Peczenik av exempelvis juridisk doktrin och institutionella rekommendationer såsom 

Skatteverket anvisningar och olika beslut från myndigheter.18 Sandgren uttrycker härvid att lag och 

prejudikat ska uppfattas i en vid mening som inbegriper både europarättsligt och unionsrättsligt 

material.19 Viktigt att tillägga är att Sverige som följd av inträde i EU-gemenskapen som 

medlemsland är skyldiga att följa EU-rätten. EU-rätten är överordnad den nationella rätten, främst 

är det EU-fördraget och direktiv som blivit bindande för medlemsstater att följa och införliva.20  

 

Den rättsdogmatiska metoden har utsatts för kritik för att vara alldeles för snäv för det 

rättsvetenskapliga området samt dess ovetenskaplighet. Anders Agell21 förespråkar att den 

rättsdogmatiska metoden bör utvidgas för att omfatta ett större arbetsområde för att bidra bättre 

till rättsutvecklingen. Lagstiftning och rättspraxis bör som exempel granskas kritiskt,  något som 

rättsvetenskapen enligt Agell är mest lämpad för.22 Termerna rättsdogmatik och doktrin förmedlar 

enligt Agell en alldeles för snäv uppfattning om vad rättsvetenskapen bör arbeta med.23 Även Jan 

Hellner24 uttrycker en likartad syn i vilken inriktningen på rättsdogmatik leder till ett statiskt 

betraktelsesätt på bekostnad av ett dynamiskt sådant.25 Jareborg påpekar tre svagheter som 

                                                
12 Peczenik, A., Juridisk teori och metod, s. 33. 
13 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 44 
14 Nils Jareborg var verksam som professor i straffrätt vid Uppsala Universitet.  
15 Jareborg, N., Rättsdogmatik som vetenskap, SvjT 2004, s. 4.  
16 Peczenik , A., Juridisk teori och metod, s. 33. 
17 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990, s. 47. 
18 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990, s. 48. 
19 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43. 
20 Lodin, S-O., m.fl., Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt, del 1 och del 2, s. 24. 
21 Anders Agell var verksam som professor i civilrätt vid Uppsala universitet. 
22 Agell, A., Rationalitet och värderingar i rättsvetenskapen, SvjT 2002, s. 246.  
23 Agell, A., Rationalitet och värderingar i rättsvetenskapen, SvjT 2002, s. 247. 
24 Jan Hellner var verksam som professor i försäkringsrätt i Stockholms Universitet. 
25 Hellner, J., Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 27. 
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vanligen lyfts fram hos rättsdogmatiken angående dess vetenskaplighet. Dessa svagheter är 

vetenskapligheten hos dess metod, objektet för forskning samt rollen som värden och värderingar 

spelar inom rättsdogmatiken.26 Vidare framhålls dessutom att ordet “dogmatik” är osäkert då det 

för tankar till teologi, att rättsdogmatik därav blir en sorts troslära. Hellner kritiserar detta, men 

accepterar ändå att det blivit en etablerad beteckning på diskussionen kring vad som utgör gällande 

rätt.27 

  

Skatterättsområdet präglas av vissa företeelser som är utmärkande för det. Snabba utvecklingar 

sker på området som följd av internationaliseringen vilket medför spänningar mellan nationell rätt 

och EU-rätt. Skatterätten innehåller även stora inslag av ekonomiska faktorer, då sådant beaktas 

vid lagstiftningen på området. Den rättsdogmatiska metoden är tämligen tillämpbar på alla 

rättsområden, men i skatterätten kan den behöva kompletteras av annat material.28 

  

Trots att det finns kritik mot metoden är den dock väletablerad som framgått i diskussionen ovan. 

Vi anser den tillämpbar för uppsatsen eftersom vi vill fastställa vad som utgör gällande rätt 

avseende idrott enligt momslagen utifrån relevanta rättskällor och annat material som vi anser 

relevant för studiens område. Denna metod tillämpas framförallt med avseende på uppsatsens delar 

av deskriptiv karaktär.29 Uppsatsens struktur och insamling av material och bearbetning av 

materialet utgår ifrån Peczeniks rättskällelära. Uppsatsen är inte bara av deskriptiv karaktär, utan 

syftar också till att vara utredande.30 Studien utgår även ifrån mer fri och kritisk argumentation 

inom rättsdogmatiken för att utröna gällande rätt.  Det är främst med avseende på frågeställningen 

om rättssäkerheten hos 3 kap. 11 a § ML. Sandgren framhåller härvid något som kallas 

rättsanalytisk metod i vilken arbetet inte bara ämnar fastställa gällande rätt utan även analysera 

den.31 Därmed kommer inte studien att utmynna i ett resultat av enbart deskriptiv karaktär, vilket 

den rättsdogmatiska metoden vanligen avser.   

  

1.4.3 Lagtolkning   

 

Uppsatsen huvudsakliga metod är den rättsdogmatiska metoden, dock måste denna 

komplementeras med lagtolkning eftersom att ordalydelsen i lagrummet 3 kap. 11 a § ML inte ger 

klara besked om vad idrottsbegreppet innefattar. Momsdirektivets artikel 132.1. m. saknar också 

en definition av idrottsbegreppet. Vid förhållande att en svensk bestämmelse grundar sig på ett 

direktiv måste den tolkas mot bakgrund av det berörda direktivet samt EU-rättsliga principer.32 

Tolkning av olika källor för att vidga förståelsen av begreppet idrott är av central betydelse för 

uppsatsen, framförallt blir förarbetet till lagen den källa som vanligen söks inom när en lag är vag. 

                                                
26 Jareborg, N., Rättsdogmatik som vetenskap, SvjT 2004, s. 9.  
27 Agell, A., Rationalitet och värderingar i rättsvetenskapen, SvjT 2002, s. 247. 
28 Bergström, S., Noreberg, C. & Påhlsson, R., Skatterättsliga avhandlingar i ett förändringsperspektiv, SN 2004, s. 

740. 
29 Se Kapitel 2, 3, 4, 5, 6.  
30 Se kapitel 7.  
31 Sandgren, C., Vad är rättsvetenskap?, s. 46.   
32 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 115. 
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Detta eftersom syftet hos en bestämmelse oftast kan utrönas från ett förarbete, vad lagstiftarna 

avsett åstadkomma med lagen. 33  

 

Rättspraxis har en viktig funktion inom skatterätten för att klargöra hur lagar ska tolkas. 

Förhandsavgöranden från EU-domstolen avseende tolkning av idrottsbegreppet i artikel 132.1.m 

momsdirektivet måste följas av nationella domstolar. Trots om ett prejudikat inte ger en 

övertygande lagtolkning, kan ett sådant ändå bidra till förutsebarhet och enhetlig 

rättstillämpning.34 Rättsutvecklingen sker jämsides med samhällets utveckling och förändring, 

därav är det av vikt att notera att rättsområdet inte är statiskt. Förutsättningarna för tillämpning av 

en aktuell lag kan således med tiden förändras, viktigt att påpeka är att lagtexten kan begränsa 

utvecklingen av rättspraxis på området. Rättspraxis tenderar att bli av mer generell karaktär, om 

lagstiftningen är av sådant slag.  

  

Den skatterättsliga doktrinen intar endast en stark ställning i lagtolkningen när styrkan i 

resonemangen som framförs avgörande för ifall deras rekommendationer ska följas eller inte. 

Beträffande förvaltningsdomstolar anses dock doktrinen som arbetar rättsdogmatiskt vara svagare 

eftersom den baserar sig på Högsta förvaltningsdomstolens praxis.35 

  

Skatteverkets publikationer är av stor vikt för att avgöra frågan hur Skatteverket kommer att ställa 

sig till en frågeställning. Det är således viktiga källor för att skapa förutsebarhet gällande 

beskattningen för de som är skatteskyldiga. Det är av vikt att påpeka att dessa källor inte är rättsligt 

bindande utan mer av vägledande karaktär. Skatteverket har en elektronisk tjänst som kallas 

Rättslig vägledning i vilken de erbjuder en bred och omfattande beskrivning av rättskällor och 

rättsfrågor. I Skatteverkets ställningstaganden analyserar de rättsfrågor på ett djupare plan och 

uttrycker deras uppfattning till vilken rättstillämpning som gäller.36 

 

Det är av vikt att påpeka att lagtolkningsprocessen kan vara främmande för enskilda, detta gäller 

främst när det kommer till sökande efter svar i andra källor utöver lagen. En klar lagtext kan anses 

vara mer lättillgänglig för enskilda. Detta eftersom det kan uppstå svårigheter med att förstå andra 

källor eller för att det råder omedvetenhet kring de andra rättskällorna som finns att tillgå.37 

1.5 Material 

Materialet som använts till denna studie utgörs framförallt av sådant material som enligt den 

rättsdogmatiska metoden bör anses lämpligt i den juridiska argumentationen. Materialet som är 

relevant för uppsatsen ändamål är lag, förarbete och praxis framförallt. Viktigt att nämna är att 

med lag och praxis åsyftas även momsdirektivet och förhandsavgöranden från EU-domstolen.  

Skatterättslig litteratur och artiklar har också använts, trots att de kan inneha en lägre ställning i 

rättskälleläran. Dessa källor har dock en vägledande karaktär som är av vikt på området, och anses 

därmed relevanta för uppsatsens ändamål. 

                                                
33 Lodin, S-O., m.fl., Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt, del 1-2, s. 706.   
34 Lodin, S-O., m.fl., Inkomstskatt - en läro -och handbok i skatterätt del 1-2, s. 720.  
35 Lodin, S-O., m.fl., Inkomstskatt - en läro -och handbok i skatterätt del 1-2, s. 720.  
36 Kleerup, J., m.fl., Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 28. 
37 Lodin, S-O., m.fl., Inkomstskatt - en läro -och handbok i skatterätt del 1-2, s. 704. 
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Den svenska momslagen och momsdirektivet har tillämpats eftersom dessa källor ska beaktas i 

och med att de utgör lag. Momsdirektivet intar dock en högre ställning i och med att den är 

överordnad och ligger till grund för bestämmelser i den svenska momslagen som införlivats.  

Lagrummet i 3 kap. 11 a § ML är vagt och ger ingen tydlig vägledning. Momsdirektivets artikel 

132.1.m saknar också en definition, och på så vis behövs komplettering från andra källor för att 

öka förståelsen hos syftet med idrottsbegreppet. Förarbetet till 3 kap. 11 a § i momslagen är därmed 

av betydelse att använda för uppsatsen ändamål i och med att det är en rättskälla som bör beaktas. 

Förarbetet hänvisar till en källa som är av stor vikt när det gäller definitionen av idrottsbegreppet 

i momslagens 3 kap. 11 a §.  

Rättspraxis och prejudikat på skatterättsområdet är av stor vikt för att bygga en djupare förståelse 

av vaga lagrum, dessa källor är också sådana som bör beaktas. Urvalet av rättsfall har inte baserats 

på en geografisk eller tidsmässig systematik. Rättsfallen har istället valts ut i den mån de illustrerat 

avgränsningsproblemet för idrottslig verksamhet avseende kommersiella aktörer och gett uttryck 

för gemensamma drag i bedömningen. Dessutom har urvalet av rättsfall också gjorts i förhållande 

till rättssäkerhetsfrågan. Prejudikat ger den tyngsta vägledningen, emedan även rättspraxis från 

lägre instanser använts som belysande exempel då argument och bedömningar kan vara av intresse 

för uppsatsens syfte. I flertalet rättsfall är Domstolen enig med det beslut som Skatteverket eller 

Skatterättsnämnden tagit i en avgränsningsfråga. Därav är det av intresse att redogöra utförligare 

för dess rättsfall.  Rättsfallen behandlas bara i den mån de bedömer en fråga kring avgränsningen 

mellan idrottslig verksamhet och inte, således bortses från övriga frågor som kan behandlas i 

samma rättsfall. 

Den skatterättsliga litteraturen som avhandlar 3 kap. 11 a § ML är ringa. Nästintill inga artiklar 

finns att tillgå som avhandlat den aktuella bestämmelsen. Den litteratur som tillämpats har i mångt 

och mycket innehållit liknande information, vilken mera sammanfattar praxis på området och vad 

förarbetet samt Skatteverket uttrycker om 3 kap. 11 a § ML. Det materialet som kan anses inta en 

lägre ställning inom Peczeniks rättskällelära men som får beaktas på rättsområdet är Skatteverkets 

publikationer och ställningstagande. Skatteverket har en vägledande makt på området och initial 

bedömning av aktiviteter när dessa inte bedömts tidigare. Skatteverkets beslut kan överklagas och 

bli rättsligt prövade. Materialet har använts för att söka vidare information som är relevant för 

studien och illustrera problemet som studien ämnar utreda. Värt att påpeka är dessutom att dessa 

källor kan ha använts på ett sätt som inte är att likställa med övriga rättskällors syfte. Samtligt 

material har tillämpats och bearbetats med ett kritiskt förhållningssätt.  

1.6 Avgränsning 

Denna uppsats kommer främst att utreda avgränsningsproblemet för vad som anses vara idrott 

enligt momslagen. Uppsatsen kommer att utreda vilka tjänster som anses vara idrott och där den 

reducerade momssatsen på 6 procent kan tillämpas. Även om den reducerade momssatsen för 

idrottsverksamheter även kan användas på entréavgifter till idrottsevenemang så kommer detta 

inte att behandlas i uppsatsen. Uppsatsen ämnar att fokusera på kommersiella aktörers 

idrottsverksamheter då det är dessa som träffas av det lagrum i 7 kap. 1 § 3 st. 10 p. ML som ger 

möjlighet till den reducerade momssatsen på 6 procent. Andra aktörer som staten, kommunen och 

ideella föreningar utan vinstsyfte har möjlighet att helt befrias från momsplikt vid 

idrottsverksamheter, detta är något som uppsatsen bara kort berör men inte fokuserar på. Vi bortser 
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i denna uppsats från momssatsen 12 procent med anledning av att den reducerande momssatsen 

för idrottsverksamheter gäller 6 procent. Det finns alltså ingen möjlighet för idrottsverksamheter 

att tillämpa en reducerad momssats på 12 procent. 

 

Även om uppsatsen främst fokuserar på det nationella rättsområdet kring moms vid 

idrottsverksamhet är det inte möjligt att avgränsa sig mot EU-rättens då EUs momsdirektiv är den 

starkaste rättskällan inom rättsområdet. För att skapa förståelse kring syftet med lagen och hur den 

används kommer momsdirektivets artiklar som berör problemet att förklaras, uppsatsen kommer 

även att behandla och analysera praxis från EU-domstolen. 

 

Uppsatsen kommer vidare att avgränsas mot det avgränsningsproblem som föreligger mellan idrott 

och sjukvård. Det är värt att påpeka att det inom området även föreligger problem här. Det har 

visat sig i flera fall att det finns avgränsningsproblem och att aktiviteter kan anses vara sjukvård 

istället för idrott. Denna fråga skulle kunna vara föremål för en egen studie, därmed ska inte den 

behandlas i denna uppsats. Uppsatsen kommer heller inte att behandla uthyrning av idrottslokaler, 

personlig träning, service av sportartiklar, domartjänster och lägerevenemang. 

 

Till sist kommer uppsatsen endast att förhålla sig till rättsvetenskapliga synsätt när uppsatsens 

frågeställningar besvaras. Vid analysen av fallen kommer uppsatsen inte att fokusera på de 

ekonomiska delarna mer än att belysa vad för typ av kostnadspåverkan det kan få vid dessa typer 

av problem.   

 

1.7 Disposition 
  

I det andra kapitlet diskuteras rättssäkerhet och förutsebarhet. I denna del förklaras 

legalitetsprincipen, förutsebarhet samt rättssäkerhet beträffande Skatterättsnämnden 

förhandsavgöranden förklaras i förhållande till förutsebarhet.  

  

I det tredje kapitlet redogör vi för den EU-rättsliga dimensionen av momsområdet rörande 

tillhandahållande av idrottstjänst. I denna del tar vi kort upp om historiken kring momslagen. 

Därefter förklaras momsdirektivet från Europeiska Unionen (EU) och dess artiklar avseende 

momsplikt på tillhandahållande av idrott.  

 

I det fjärde kapitlet lyfter vi fram en rad förhandsavgöranden från EUD som ger besked om hur 

artiklarna i momsdirektivet ska tolkas av nationella domstolar. Härvid uttrycks även vissa principer 

för avgränsningen kring en tjänsts idrottskaraktär.  

 

I det femte kapitlet beskrivs den nationella gällande rätten avseende momsplikt på 

tillhandahållande av idrottslig verksamhet. Till en början ska vissa grundläggande begrepp inom 

moms klargöras och därefter presenteras den svenska bestämmelsen i 3 kap. 11 a § ML och 

anknytande lagrummet 7 kap. 1 § 3 st. 10 p. ML.  

 

I det sjätte kapitlet ska förståelse för begreppet idrott i lagrummet i 3 kap. 11 a § ML utvidgas 

genom tolkning av förarbetet till nämnda lagrum. Vidare ska tolkning göras på praxis inom 
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området. Detta görs genom refererande av ett antal förvaltningsrättsliga avgöranden på området 

som visar på avgränsningproblemet och hur aktiviteter bedöms i momshänseende. Där delas de 

upp utefter vad som utgör idrott enligt rättstillämpningen respektive vad som inte utgör idrott.  

 

I det sjunde kapitlet ska Skatteverkets ställningstagande kring begreppet idrottslig verksamhet i 3 

kap. 11 a § ML belysas. Vidare presenteras ett fåtal ställningstaganden kring vissa aktiviteter som 

Skatteverket har bedömt i momsrättsligt hänseende.      

  

I det åttonde kapitlet besvaras frågeställningarna, vi kritiserar och ifrågasätter gällande rätt samt 

ifrågasätter säkerheten och förutsebarheten på området utifrån olika aspekter såsom instanserna, 

bedömningars tillräcklighet samt riksidrottsförbundets makt. Studien avslutas med en slutsats.   
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2. Rättssäkerhet 
  

I kapitel 2 redogörs det för begreppet rättssäkerhet, både grundläggande och ur ett skatterättsligt 

system. Rättssäkerhetsbegreppets tillkomst och innebörd förklaras, redogörelse för viktiga 

principer inom begreppet som anses vara relevant till det rättsliga problemet tas även upp. 

Skatterättsnämnden och deras förhandsavgöranden lyfts också fram för att bygga vidare på 

förutsebarhetsaspekten. Syftet med kapitlet är att förklara rättssäkerheten och främst 

förutsebarhetsbegreppet för att kunna analysera om 3 kap. 11 a § ML är förutsebar och om 

domstolarna är förutsebara i sina domar.  

2.1 Begreppet rättssäkerhet 
  

Rättssäkerheten är ett begrepp som diskuteras flitigt inte minst inom beskattningsområdet. 

Diskussionen kring rättssäkerhet startade vid rättsstatsbegreppets framväxt på 1800-talet. Vad som 

kännetecknar en rättsstat är att staten och statsorganen har en skyldighet att följa gällande rättens 

regler och att den enskilde garanteras ett skydd mot missbruk av statsmakten. Det är här 

rättssäkerhetsbegreppet blir relevant. Rättssäkerhetens syfte är främst att skydda den enskilde från 

att utsättas för grundlösa krav från den offentliga maktens sida. En av de grundläggande delarna 

av rättssäkerheten anses vara att den enskilda ska kunna förutse  de rättsliga konsekvenserna av 

sitt agerande, det ska således finnas en förutsebarhet.38 Ytterligare en grundläggande del inom 

rättssäkerheten är legalitetsprincipen, denna princip innebär att den offentliga maktens utövande 

måste ske i stöd av tydlig lag.39  Principen inom skatterätten kan enkelt förklaras till att ingen 

medborgare ska påföras skatt utan lagstöd, även kallad föreskriftskravet.40 Principen kommer att 

redogöras mer utförligt nedanför. 

  

2.2 Legalitetsprincipen 
  

Det centrala och kanske viktigaste kravet inom legalitetsprincipen är den tidigare nämnda 

föreskriftskravet. Inom straffrätten används den latinska termen “nullum crimen sine lege” som 

kan översättas till inget brott utan lag. Skatterätten fick sin egna motsvarighet “nullum tributum 

sine lege” genom Seve Ljungman när han år 1947 hävdade att detta var ett rättssäkerhetskrav inom 

skatterätten.41 Termen översätts på svenska till “ingen skatt utan lag” som tydligt förklarar att en 

medborgare inte ska påföras skatt om det inte finns lagstöd för det.42 

  

Det nämnda föreskriftskravet påverkar möjligheten till analogiska tolkningar, med anledning av 

att en analogisk tolkning innebär att föreskriften inte följs, får föreskriftskravet därav ett 

analogiförbud. En annan konsekvens som föreskriftskravet medför är att de skatteföreskrifter som 

                                                
38 Prop. 1993/1994:151 s. 69. 
39 Prop. 1993/1994:151 s. 70. 
40 Lodin, S-O., m.fl., Inkomstskatt - en läro -och handbok i skatterätt del 1-2, s. 717. 
41 Hultqvist, A., Hur vag får en lag va’?, s. 9. 
42 Lodin, S-O., m.fl., Inkomstskatt - en läro -och handbok i skatterätt del 1-2, s. 717. 
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beslutas inte får användas retroaktivt. Det innebär att föreskrifterna som beslutas endast får 

användas framåt i tiden.43  Det skatterättsliga retroaktivitetsförbudet har efter diskussioner 

resulterat i ett grundlagsstadgande från 1979-80, förbudet framgår i 2 kap. 10 § 2 st. 

Regeringsformen (1974:152) (RF);44 

 

“Skatt eller statlig avgift får inte tas ut i vidare mån än som följer av föreskrifter som gällde när 

den omständighet inträffade som utlöste skatt- eller avgiftsskyldigheten. Finner riksdagen att det 

finns särskilda skäl för det, får en lag dock innebära att skatt eller statlig avgift tas ut trots att 

lagen inte hade trätt i kraft när omständigheten inträffade, om regeringen eller ett 

riksdagsutskott då hade lämnat ett förslag om det till riksdagen. Med förslag jämställs ett 

meddelande i skrivelse från regeringen till riksdagen om att ett sådant förslag är att vänta. 

Vidare får riksdagen föreskriva undantag från första meningen, om riksdagen finner att det av 

särskilda skäl krävs i samband med krig, krigsfara eller svår ekonomisk kris.” 

 

Denna grundlag reglerar att skatt eller statlig avgift inte får tas ut om inte det finns lagstöd för det. 

Det kan dock finnas särskilda skäl för riksdagen att ändå ta ut skatt eller statlig avgift utan lagstöd. 

Om en ny lag är på väg att träda i kraft kan den användas retroaktivt om det ges möjlighet att 

komma åt förfaranden om att kringgå skattelagstiftningen.45 Vidare får Riksdagen även utgöra 

undantag från retroaktivitetsförbudet om Riksdagen anser att det krävs vid krig, krigsfara eller 

ekonomisk kris. Detta undantag har Riksdagen använt sig av år 1939 vid andra världskrigets utbrott 

där det beslutades om retroaktiv värnskatt.46 

  

2.2.1 Bestämdhetskravet  

Lagtexten bör vara relativt tydlig, det förekommer dock att lagtext kan tolkas olika vilket innebär 

att lagen inte är utformad på ett bestämt sätt. Att en lagtext är obestämd kan visas på olika sätt, det 

vanligaste är att lagen är vag eller mångtydig.47 Med anledning av legalitetsprincipen bör man 

kunna ifrågasätta hur vag en lag får vara och vad för konsekvenser en lag som inte uppfyller kravet 

om bestämdhet. Det är viktigt att bestämdshetskravet förklaras eftersom att studien utreder det 

avgränsningsproblem som uppstår i samband med bedömningar om den reducerande momssatsen 

på 6 procent kan tillämpas på en aktivitet. Avgränsningsproblemet kan tyda på att lagstiftningen 

är oklar och detta kan resultera i en osäkerhet för både rättstillämparen men även för den enskilde 

individen.48 

 

Ett lagrum som inte är tillräckligt bestämt kan te sig på olika sätt som nämnts tidigare. Det kan 

vara att en lag har lämnats öppen för tolkning men även att ett nyckelbegrepp inte kan definieras. 

Det kan dock orsaka problem i och med att det blir svårare att avgöra om en tolkning är rätt eller 

inte.49 En lagtext som är obestämd kan resultera i att förutsebarhetskravet inte uppfylls eftersom 

                                                
43 Hultqvist, A., Om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, SN 2016 s. 731. 
44 Hultqvist, A., Om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, SN 2016 s. 732. 
45 Jermsten, Regeringsformen (1974:152) kommentaren till 2 kap. 10 § 2 st. Karnov. 
46 Jermsten, Regeringsformen (1974:152) kommentaren till 2 kap. 10 § 2 st. Karnov. 
47 Hultqvist, A., Hur vag får en lag va’?, s. 15.   
48 Hultqvist, A., Om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, SN 2016, s. 733.   
49 Hultqvist, A., Om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, SN 2016, s. 737. 
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att det i slutändan påverkar den enskilde,50 det kan även leda till att lagen tolkas olika av 

domstolarna som förmodligen grundar sig i den osäkerhet som föreligger.51  

 

 2.2.2 Förutsebarhet 

Krav på förutsebarhet medför ett krav från medborgaren att av lagbestämmelse kunna förstå de 

framtida konsekvenserna av en viss lag. Språket som används vid lagar kan uppfattas som vaga, 

mångtydiga eller motstridiga.52 Det är av stor vikt att regler och begrepp från domstolar författas 

genom det gemensamma språket som folk i allmänhet använder eftersom att förutsebarheten inte 

endast riktas mot jurister, utan även allmänheten.53 Peczenik menar att ett rättssystem aldrig kan 

vara tillräckligt fullständigt så att varje enskilt fall kan lösas med hjälp av uppenbara regler. Det är 

ofta förekommande att oklarheter, luckor och motsägelser uppstår.54 Den ovisshet som uppstår 

måste ändock på något sätt tas i tu med, konsekvensen blir annars ett samhälle i kaos och anarki.55 

Vidare anses en lagtext som är mer uppenbar och detaljerad vara en starkare grund till 

förutsebarheten. De rättskällor som rentav konkurrerar med lagtexten anses oftare vara oklara, 

lagtexten är även lättare att tillhandahålla än de andra rättskällorna.56 

 

Förutsebarheten förutsätter en klar lagstiftning fri från stora områden som kan ge upphov till 

tolkningssvårigheter eller bedömningsfrågor. Vidare krävs det att den praktiska tillämpningen av 

myndigheter och domstolar är förutsebar och fritt från partiskhet. Lodin påpekar att risken för 

samhällsekonomiska kostnader genom bristande lojalitet mot systemet är stor om en 

skattelagstifning präglas av oförutsebarhet och osäkerhet. 57 

  

2.3 Skatterättsnämnden och förhandsbesked  

Garanti för förutsebarheten finns uttryckligen inom skatterätten på flera sätt. Ett av dessa är den 

möjlighet som ges till den skatteskyldige att ansöka om förhandsbesked. En skatteskyldig kan 

ansöka om förhandsbesked av Skatterättsnämnden om exempelvis skattesatsen för en tjänst är 

osäker. Frågan kan från förhandsavgöranden besvaras, resultatet av förhandsbeskedet blir att den 

skatteskyldige kan förutse beskattningskonsekvenserna.58  

Skatterättsnämnden är en statlig myndighet som arbetar under domstolsliknande former.59 

Nämnden består av 14 ledamöter och 10 ersättare, dessa utses av regeringen som regleras i 1 kap. 

2 § lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor. De utvalda ledamöterna består av 

                                                
50 Hultqvist, A., Om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, SN 2016, s. 742. 
51 Hultqvist, A., Hur vag får en lag va’?, s. 16. 
52 Peczenik, A, Vad är rätt?, s. 43. 
53 Schultz, Mårten, Den orubbliga principen, Dagens juridik, 2008-03-07. 
54 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 43. 
55 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 44. 
56 Peczenik, A, Vad är rätt?, s. 287. 
57 Lodin, S-O., Några kvalitetskrav på en god skattelagstiftning, SN 2007 s. 483. 
58 Lodin, S-O., m.fl., Inkomstskatt - en läro -och handbok i skatterätt del 1-2, s. 798-799. 
59 Skatterättsnämnden, Allmänt om organisationen, 2018. 
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skatteexperter med mångfaldig erfarenhet inom olika verksamhetsområden som domstolar, 

myndigheter, universitet och näringsliv.60 

  

Enskildas och företagens behov av förutsebarhet och kunskapen om hur deras situationer ska 

behandlas utifrån skattemässiga regler är stor, förhandsbeskeden är därför väldigt effektiv och 

viktig.61 Förhandsbesked är ett sätt för privatpersoner och företag att garantera förutsebara 

konsekvenser. Beskeden utgör svar från Skatterättsnämnden om hur skatterättsliga situationer ska 

lösas, exempelvis vilken momssats som ska tas upp. Förhandsbeskeden är framförallt för den 

skatteskyldige som är i behov av ett säkert svar på en skattefråga, det kan exempelvis vara vid en 

uppstart av en verksamhet där det föreligger osäkerhet kring vilken momssats som är tillämplig. 

Resultatet med förhandsbeskedet blir att sökande får svar vilken momssats som ska användas samt 

vilka konsekvenser som kan uppstå vid valet av momssats. Det förekommer dock att även 

Skatteverket söker förhandsbesked, denna ansökan ska innehålla en konkret fråga som baseras på 

redan utförda handlingar med avseende på en bestämd skatteskyldig.62 

  

Det är den enskilda som ansöker om förhandsbesked. Förhandsbesked som vunnit laga kraft, är av 

bindande verkan för Skatteverket och för allmänna förvaltningsdomstolen om den enskilda yrkar 

det. Det innebär att Skatteverket och förvaltningsdomstolen ska följa beskedet. Förhandsbeskedet 

är endast bindande under den specifika giltighetstiden som angavs i beskedet, beskedet upphör 

även att gälla vid en författningsändring som går emot den fråga som besvarats i beskedet.63 

Förhandsbeskedet kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.64 Rätt till överklagan har 

både den enskilde och Skatteverket, det krävs inget prövningstillstånd. Högsta 

förvaltningsdomstolen kan antingen fastställa, undanröja eller ändra förhandsbeskedet.65 

  

2.4 Sammanfattning av rättssäkerhetsbegreppet  

Syftet med andra kapitlet var att redogöra och förklara rättssäkerhetsbegreppet. Det framgår att det 

finns olika principer inom rättssäkerheten, det kan fastställas att förutsebarheten är den 

huvudsakliga beståndsdelen inom rättssäkerheten. Kapitlet förklarar även bestämdhetskravet som 

kan användas för att ifrågasätta hur vag en lag får vara och vilka konsekvenser som kan uppstå. 

Som nämnts i 2.2.2 är det viktigt att lagtexten är förutsebar. Språket som används ska vara det 

gemensamma språket som används i samhället eftersom att förutsebarheten inte bara riktar sig mot 

jurister utan även medborgarna i samhället. Om lagtexten är tvetydig är det viktigt att domstolarna 

är förutsebara i sina bedömningar för att skapa den saknade den förutsebarhet som inte finns. När 

en domstol fastställer att en idrottsverksamhet har rätt att tillämpa en reducerande momssats på en 

aktivitet skapar det en praxis och förutsebar för nästa verksamhet som tillhandahåller samma tjänst. 

Dock är problemet att det ständigt kommer nya aktiviteter som inte blivit ett fall för domstolarna. 

När det samtidigt inte finns ett tydligt lagrum som specificerar begreppet idrott är förutsebarhet 

                                                
60 Rentrop, K., lag om förhandsbesked i skattefrågor (1998:189) kommentaren till 1 kap. 2 §, Karnov. 
61 Norberg, C., & Norberg, K.., Förhandsbesked - för vem och varför?, SN 2014, s. 325. 
62 Rentrop, K., lag om förhandsbesked i skattefrågor (1998:189) kommentaren till lagen, Karnov. 
63 Skatterättsnämnden, Vad är ett förhandsbesked. 
64 Rentrop, lag om förhandsbesked i skattefrågor (1998:189) kommentaren till 1 kap, Karnov. 
65 Skatterättsnämnden, Att överklaga förhandsbesked, 2018.  
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inte tillräcklig när det inte går att få svar i tidigare domar. Skatterättsnämndens har en viktig roll 

här. Det är möjligt för den enskilda att söka om förhandsbesked från Skatterättsnämnden om en 

aktivitet ska beläggas med 6 procent eller 25 procent. Nämnden fyller här en nyttig funktion, då 

det ges en möjlighet för den enskilde att kunna förutse beskattningskonsekvenserna av sitt 

handlande. Skatterättsnämnden kan ses som ett verktyg för att öka förutsebarheten på detta 

rättsområde. 

  

I nästföljande kapitel ska studien behandla EU-rätten och momsdirektivet som är den högst stående 

rättskällan vilken ska beaktas på momsområdet. Härvid presenteras den EU-rättsliga föregångaren 

till 3 kap. 11 a § ML i momsdirektivets artikel 132.1.m. 

 

  

  

  

  

  



 

16 

 

3. EU-rätten och momsdirektivet 2006/112/EG  

I detta kapitel ska EU-rätten och dess momsdirektiv 2006/112/EG som utgör den högsta 

rättskällan på momsområdet beskrivas. För att förstå varför lagrummet i 3 kap. 11 a § ML 

tillkommit och dess utformning ska en kort redogörelse för momsens tillkomst och utveckling i 

Svensk rätt göras med bl.a. avseende på Sveriges inträde i EU. Vidare förklaras Sveriges 

skyldighet gentemot EU att införliva direktiv och EU-fördragen i egenskap av medlemsland i 

unionen. Därefter presenteras momsdirektivet och dess artikel 132.1.m som utgör grunden till den 

svenska bestämmelsen i 3 kap. 11 a § ML. Vidare belyses andra relevanta artiklar såsom artikel 

98 och 99 momsdirektivet som anknyter till den reducerade momssatsen som kan tillämpas på 

idrottslig verksamhet för vinstdrivande aktörer. Sedan redogörs det kort för EU:s 

förhandsavgöranden och vilken funktion de har i förhållande till direktiv. 

  

3.1 Historik 
EU kom genom en rad beslut under 1960 -och 70-talet att bestämma att moms skulle finnas hos 

medlemsstaterna. År 1977 antogs det sjätte momsdirektivet, som anger hur momsen ska vara 

utformade hos alla medlemsstater i viktiga hänseenden. 2006/112/EG direktivet konsoliderade de 

tidigare direktiven till ett samlat direktiv. För att kunna erhålla medlemskap i EU krävs att landet 

inför EU:s momssystem. Alla medlemsländer har i stort sett samma grundläggande regler för hur 

momsen ska tas ut. Däremot är skattesatserna inte harmoniserade.66 År 1991 genomfördes i 

Sverige en omfattande skattereform som bland annat innebar en avsevärd breddning av 

transaktioner som skulle beskattas. Således kom även tjänster att omfattas av den generella 

skatteplikten. År 1994 infördes en ny momslag till följd av en omfattande lagteknisk omarbetning. 

Efter Sveriges inträde i EU år 1995 har olika anpassningar gjorts för att införliva EU:s 

momsdirektiv.67  

 

När momslagen infördes år 1994 reglerades idrott befriat från momsplikt.68 I dåvarande 3 kap. 2 § 

2 men. ML. undantogs tillhandahållande av lokaler eller andra anläggningar eller del av dessa för 

sport- eller idrottsutövning från skatteplikt. Till följd av att Sverige blev medlem i EU infördes 

förändringar i momslagstiftningen med hänsyn till införlivning av EU-rätten. Förändringar 

genomfördes på idrottsområdet där vissa omsättningar som tidigare varit skattebefriade hädanefter 

skulle påföras momsplikt. Detta innefattade tillträde till idrottsligt evenemang eller utövande av 

idrottslig verksamhet som tillhandahålls av annan aktör än staten, kommun eller allmännyttig 

ideell förening enligt 3 kap. 11 a § ML.69 

  

 

3.2 EU-skatterätten avseende moms 

                                                
66 Sandberg Nilsson, A. & Westfahl, L., Mervärdesskattens grunder, s. 9. 
67 Melz, P. & Kristoffersson, E., Mervärdesskatt: en introduktion, s. 30.  
68 Prop. 1993/94:99 s. 7. 
69 Prop. 1996/97:10 s. 1. 
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3.2.1 Lojalitetsplikten gentemot EU-skatterätten 

Inträdet som medlemsland i EU-gemenskapen har inneburit att Sverige är skyldiga att följa EU-

rätten vilken är överordnad den nationella rätten. Numera föreligger det två grundfördrag inom 

EU-rätten som kallas unionsfördraget (EUF) och funktionsfördraget (FEUF).70 Beslut om direktiv 

baseras på artikel 115 FEUF, vilket fordrar enhällighet mellan medlemsstaterna. Direktiv riktar sig 

till medlemsstaterna och anger gemensamma mål som ska uppnås. Hur målet ska uppnås delegeras 

till medlemsstaterna att förverkliga. De viktigaste rättskällorna på momsområdet tillhandahålls i 

sekundärrätten. Inom sekundärrätten innefattas förordningar, direktiv samt bindande beslut och 

andra icke-bindande beslut som ändå är viktiga för förståelse av EU-rätten. Momsdirektivet 

2006/112/EG och EUDs praxis på området utgör de viktigaste källorna på momsområdet.71 

  

Sverige har en så kallad lojalitetsplikt att ta hänsyn till vad gäller förhållandet till EU-skatterätten. 

Lojalitetsplikten innebär att medlemsländer slutit sig till att verka lojalt gentemot EU. EUDs praxis 

kring begreppet lojalitetsplikt har fastställt att medlemsstaterna genom lojalitetsplikten förbundit 

sig att verka för att EU:s syften och mål uppnås. Genom att införa unionsrättslig lagstiftning, samt 

anpassa och tillämpa den nationella lagstiftningen på så vis att det överensstämmer med 

unionsrätten verkar medlemslandet för att syften och målen uppnås. EUDs praxis ska likaså följas 

av nationella myndigheter.72 EUD framhåller dessutom att om en bestämmelse är tillräckligt klar 

kan den åtnjuta något som kallas direkt effekt. Detta innebär att enskilda juridiska eller fysiska 

personer kan åberopa bestämmelsen direkt i den nationella domstolen, trots att den inte införlivats 

i nationell rätt.73 

  

3.2.2 Momsdirektivet 2006/112/EG 

Momsdirektivet 2006/112/EG är den högst stående rättskällan på momsområdet. Det är i detta 

direktiv som bestämmelsen vilken ligger till grund för 3 kap. 11 a § ML framkommer i artikel 

132.1.m I enlighet med artiklarna 411 och 413 i direktiv 2006/112/EG upphävde och ersatte 

nämnda direktiv, från och med den 1 januari 2007, unionslagstiftningen på området för 

mervärdesskatt, däribland det sjätte momsdirektivet 77/388/EEG.  Detta direktiv har införlivats i 

den svenska momslagstiftningen eftersom Sverige i egenskap av medlem i EU är skyldiga att 

anpassa sig efter EU-rätten.  

  

Enligt artikel 288 EUF är direktiv bindande för alla medlemsstater vad gäller syftet som ska uppnås 

med det, men det är upp till medlemsstaterna att bestämma tillvägagångssätt för att uppnå de 

gemensamma målen. Momsdirektivet ersätter det gamla första och sjätte momsdirektivet. Det 

materiella innehållet ska vara oförändrat, medan direktivets struktur och lydelse bytt form.74 

  

Syftet med momsdirektivet var att uppnå harmonisering av momsbeskattningen. Det finns två 

underliggande motiv i detta syfte: förverkligande av ekonomisk integration mellan länderna samt 

beräkning av ett enhetligt beskattningsunderlag för uttag av del av det bidrag som medlemsstaterna 

                                                
70 Lodin, S-O., m.fl., Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt, del 1 och del 2, s. 24.  
71 Kleerup, J., m.fl., Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 28. 
72 Kleerup, J., m.fl., Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 29.  
73 Lodin, S-O., m.fl., Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt, del 1 och del 2, s. 24. 
74 Westberg, B., Mervärdesskattedirektivet- en kommentar, s. 1.  
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ska erlägga till finansiering av gemenskapen.75  Harmoniseringen har sin grund i artiklarna 113 

och 115 FEUF.  

  

Principen om att moms endast ska belasta den slutliga konsumenten i ett handelsled är 

grundläggande för momssystemet i EU. Detta gäller oberoende av hur många led i distributions- 

och produktionskedjan som förekommer innan slutkonsumenten som då blir en icke-

beskattningsbar person. Moms tas ut i alla led och ska vara proportionell mot priset på varor och 

tjänster.76 

  

3.2.3 Undantag från momsplikt på idrottsområdet  

I artikel 132.1.m momsdirektivet framgår undantaget från skatteplikt när det kommer till 

idrottsområdet. 

  

“1. Medlemsstaterna skall undanta följande transaktioner från skatteplikt: 

m) Vissa tillhandahållanden av tjänster med nära anknytning till idrottslig eller fysisk träning 

vilka görs av organisationer utan vinstsyfte till personer som ägnar sig åt idrott eller fysisk 

träning.” 

   

Undantaget gäller enbart för aktörer som bedriver verksamhet utan vinstsyfte, därmed omfattas 

inte kommersiella företag av artikeln. Björn Westberg77 redogör för att det föreligger tre 

kumulativa rekvisit för artikeln. Det första rekvisitet är ett krav att tjänsterna ska ha nära 

anknytning till idrottslig eller fysisk träning. Tillhandahållandet ska bedömas utifrån de samlade 

omständigheterna som ger en transaktion dess karaktär. Det andra rekvisitet är ett krav att 

tjänsterna ska tillhandahållas direkt till de personer som ägnar sig åt sådan aktivitet. De som tar 

del av en tjänst ska vara person som utövar idrott eller fysisk träning. Gäller även om tjänsterna 

förvärvas av en juridisk person för dess personal eller medlemmars räkning. Det slutliga rekvisitet 

innebär att det handlar om tjänster av angivet slag tillhandahålls av andra än offentligrättsliga 

organ, som exempelvis ideella organisationer eller privata institutioner. Medlemsstaten får då 

ställa upp ett eller flera av de i artikel 133 momsdirektivet angivna villkoren. Däremot får 

medlemsstaterna inte ställa upp villkor så att det ändrar tillämpningsområdet för artikel 132.1.m 

momsdirektivet.78 

   

De privata aktörerna som inte omfattas av undantaget i artikel 132.1.m momsdirektivet ges 

möjlighet att få ta del av en reducerad momssats. Denna möjlighet framkommer av vad som 

stadgas i artikel 98.1 momsdirektivet. 

  

“1. Medlemsstaterna får tillämpa en eller två reducerade skattesatser.” 

  

                                                
75 Westberg, B., Mervärdesskattedirektivet: en kommentar, s. 2.  
76 Westberg, B., Mervärdesskattedirektivet: en kommentar, s. 5. 
77 Verksam som professor i juridik på Jönköping international business school.  
78 Westberg, B., Mervärdesskattedirektivet: en kommentar, s. 380-381.  

 



 

19 

 

Vidare framkommer i artikel 98.2 momsdirektivet att endast varor och tjänster som ingår i Bilaga 

III till momsdirektivet omfattas av den reducerade skattesatsen. 

  

“2. De reducerade skattesatserna får endast tillämpas på leverans av varor och tillhandahållande 

av tjänster i de kategorier som anges i bilaga III.” 

  

Bilaga III som är en förteckning av de varor och tjänster den reducerade skattesatsen får tillämpas 

på anger utnyttjande av sportanläggningar som ett tillämpningsområde i p. 14. 

  

“Bilaga III 

14. Utnyttjande av sportanläggningar.” 

  

Undantagsbestämmelsen ska tolkas restriktivt när det gäller att avgöra vilka tillhandahållanden 

som omfattas av den reducerade skattesatsen.79 Av artikel 99.1 momsdirektivet framkommer 

dessutom en minimigräns för vad procentsatsen på den reducerade momsen får vara. 

  

“1. De reducerade skattesatserna skall fastställas som en viss procentsats av 

beskattningsunderlaget vilken inte får vara lägre än 5 %.” 

3.3 Sammanfattning  

Detta kapitel har avhandlat den EU-rättsliga delen av idrottslig verksamhet på momsområdet. 

Sverige har som en följd av inträdet i EU fått införliva momsdirektivet i svensk rätt. Därmed har 

artikel 132.1.m momsdirektivet införlivats genom bestämmelsen i 3 kap. 11 a § ML. Artikel 

132.1.m momsdirektivet utgör således den högst stående källan på momsområdet vad beträffar 

tillhandahållande av tjänst för idrottslig verksamhet. Dess föregående bestämmelse var artikel 

13.A.1.m i sjätte momsdirektivet. Men det materiella innehållet i bestämmelserna är detsamma. 

Artikeln föreskriver att icke-vinstdrivande subjekt undantas från momsplikt på tillhandahållande 

av tjänster med nära anknytning till idrottslig eller fysisk träning. 

 

Av artikel 99 momsdirektivet framgår att en reducerad momssats får tillämpas på ”utnyttjande av 

sportanläggningar” enligt 14 p. Till bilaga III till momsdirektivet. Detta gäller för de verksamheter 

som inte omfattas av undantaget från momsplikt på idrottsliga tjänster i artikel 132.1.m 

momsdirektivet, det vill säga vinstdrivande subjekt. 

 

Avsaknaden av en definition av vad som är tjänster med nära anknytning till idrottslig eller fysisk 

träning i artikel 132.1.m momsdirektivet leder oss in på nästa kapitel. I nästkommande kapitel ska 

tolkning av det idrottsliga begreppet i artikel 132.1.m momsdirektivet göras genom beskrivning 

av ett antal förhandsavgöranden från EU-domstolen (EUD). 

 

 

 

 

 

                                                
79 Westberg, B., Mervärdesskattedirektivet: en kommentar, s. 327. 
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4. Förhandsavgöranden från EU-domstolen avseende 

idrott  

I detta kapitel ska tolkning av artiklarna avseende idrott i momsdirektivet som redogjorts för i 

ovanstående kapitel förklaras. Först belyses möjligheten till förhandsavgöranden som kan 

inhämtas från EUD avseende tolkning av bestämmelser i direktiv för att få vägledning. Därefter 

beskrivs ett fåtal förhandsavgöranden rörande avgränsningen mellan tjänst som har idrottslig 

anknytning och inte. Detta för att utvidga förståelsen för idrottsbegreppet i EU:s momsdirektiv 

och vilka principer och kriterier som ska beaktas vid bedömningen av om den reducerade 

momssatsen är tillämplig.  

4.1 Allmänt om förhandsavgörande från EU-domstolen 

En viktig möjlighet för nationella domstolar att tillämpa vid oklara EU-rättsliga bestämmelser är 

begäran om förhandsavgöranden till EUD genom artikel 267 FEUF. Det innebär att en nationell 

domstol hänskjuter en fråga till EUD att avgöra hur fördrag och de utfärdade rättsakter som 

grundas på ett fördrag ska tolkas. De högsta instanserna i nationella domstolar har en skyldighet 

att utnyttja detta när EU-rätten är oklar. Trots att förhandsavgöranden formellt sett enbart är 

bindande för den nationella domstol som begärt det, har de praktiskt sett prejudicerande verkan 

inom hela EU. Det är endast en nationell domstol som kan begära detta, och inte myndigheter.80 

4.2 EU-domstolens förhandsavgöranden kring idrottslig 

verksamhet 
Förhandsavgöranden som följer nedan har etablerat principer och kriterier som ska beaktas vid 

gränsdragningen mellan tjänst som är nära kopplad till idrottslig eller fysisk träning och tjänst som 

inte har det sambandet. Det finns ett flertal fall avseende tolkning av artikel 132.1.m 

momsdirektivet och anknytande p. 14 i bilaga III till nämnda direktiv. Urvalet som gjorts för denna 

studie baserar sig på den relevans som fallen anses ha för att berika uppsatsens ändamål. 

Framförallt har beaktats vilka grundläggande principer och kännetecknande element för 

idrottsbegreppet som fastslagits. Eftersom att artikel 132.1.m momsdirektivet inte innehåller en 

definition av idrott, måste förhandsavgöranden kring tolkning av artiklarna tillämpas för att bygga 

upp och utvidga förståelsen av idrottsbegreppet. Nationella domstolar har i flertalet fall hänskjutit 

frågor avseende tolkning av nämnda artikel 132.1.m momsdirektivet till EUD då svårigheter med 

vad som faller inom idrottsbegreppet har uppkommit vid bedömningen av aktiviteter. Det är 

därmed viktigt att vägledning ges av i EUD i sina förhandsavgöranden för att nationella domstolar 

i medlemstater ska kunna tillämpa idrottsbegreppet på ett korrekt sätt enligt momsrätt. Urvalet av 

förhandsavgöranden har också baserat sig på hur kontinuerligt de hänvisats till i nationella mål hos 

svenska förvaltningsdomstolar. En hög grad av tillämpning kan anses tyda på att de är etablerade 

och ska beaktas med hänsyn till det prejudikatvärde EUD:s förhandsavgöranden kan anses inneha.  

 

                                                
80 Lodin, S-O., m.fl., Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt, del 1 och del 2, s. 25. 
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4.2.1 C-124/96 Europeiska kommissionen mot Konungariket 

Spanien 

I förevarande fall hade Spanien tillämpat undantaget på tjänster med anknytning till idrott, som 

framgår av artikel 13.A.1.m Sjätte momsdirektivet, på ett sätt som EU-kommissionen ansett strida 

mot nämnd artikel. I den nationella spanska lagbestämmelsen som baserade sig på dåvarande 

artikel 13.A.1 m. sjätte momsdirektivet numera artikel 132.1.m momsdirektivet, hade Spanien låtit 

undantaget från moms på idrottstjänster gälla för icke-vinstdrivande subjekt, privata företag, ifall 

deras inträdesavgifter eller periodiska medlemsavgifter inte överstiger ett visst belopp. Detta var 

enligt EU-kommissionen inte förenligt med skyldigheterna i artikel 13.A.1.m. sjätte 

momsdirektivet. Den hänskjutna frågan EU-domstolen hade att ta ställning till var om Spaniens 

lagrum varit i strid mot sjätte momsdirektivets artikel 13.A.1.m.   

 

EUD inledde med att göra gällande att det finns en vidsträckt befogenhet att företa en fri 

bedömning för att genomföra de undantag som föreskrivs i artikel 13 A.1.m momsdirektivet 

77/388/EG. EUD anmärker därvid att de villkor som kan uppställas inte i några avseenden 

påverkar innehållets definition. Villkorens funktion är att säkerställa en enkel och riktigt 

tillämpning av de föreskrivna undantagen. Den spanska lagstiftningen har beviljat undantag från 

momsplikt för idrottsorganisationer eller idrottsanläggningar av social karaktär som tar ut 

inträdesavgifter eller periodiska medlemsavgifter som är lägre än eller lika stor som ett särskilt 

belopp. Spanien har vidare gjort gällande att undantaget i p. M. i artikel 13.A.1 sjätte 

momsdirektivet skiljer sig från övriga undantag genom att det handlar om “vissa” tjänster. Detta 

skulle möjliggöra för medlemsstater att helt begränsa tillämpningsområdet för berörda artikel. 

Detta inte enbart genom att uttryckligen utesluta vissa tjänster som tillhandahålls av 

idrottsanläggningar från undantaget, utan också genom att använda andra villkor såsom gjorts i 

förevarande fall med ersättningsbeloppet.  

 

Tillämpningen av ett sådant kriterium kan leda till resultat som strider mot artikel 13.A.1 m. EUD 

understryker att följden kan dels resultera i att organisationer utan vinstsyfte inte omfattas av de 

undantag som föreskrivs i denna bestämmelse, dels att en organisation med vinstsyfte kan omfattas 

av detta undantag. EUD klargör samtidigt att andra villkor än de som föreskrivs i artikel 13.A.2. 

Sjätte momsdirektivet inte får ställas upp av medlemsstater för tjänster med anknytning till idrott. 

Därmed strider begränsningen av undantaget i villkoret som Spanien ställt upp för tjänster med 

idrottslig karaktär mot artikel 13.A.1.m sjätte momsdirektivet.   

 

Den spanska regeringen anförde slutligen att bestämmandet av en högsta nivå för 

medlemsavgiftsbeloppet för beviljande av undantaget enligt artikel 13.A.1.m skulle omfattas av 

begreppet priser som skall vara godkända av det allmänna enligt artikel 13.A.2.a tredje 

strecksatsen. EUD konstaterade att bestämmelsen inte ger någon rätt till att ändra bestämmelsens 

tillämpningsområde vid uppställande av ett eller fler villkor enligt artikel 13.A.2. A för att de 

undantag ska gälla som avses i artikel 13.A.1.m.  

 

Villkoret med att ett visst belopp bestämmer som något utgör en tjänst som är nära kopplade till 

idrottslig eller fysisk träning ska inte vara en avgörande faktor, utan det är beaktande av 

omständigheterna i det enskilda fallet och karaktären hos en idrottsaktivitet som ska vara centralt 

enligt EUD.  
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Av fallet kan utläsas att en medlemsstat inte får ställa upp ett villkor som göra att undantaget från 

momsplikt för tjänster som är nära kopplade till idrottslig eller fysisk träning endast är tillämpligt 

för privata företag vars inträdesavgifter eller periodiska medlemsavgifter inte överstiger ett visst 

belopp.  

4.2.2 Mål C-18/12 Město Žamberk mot Financni reditelstvi v Hradci 

Kralove 

Ett förhandsavgörande från EUD som avsåg en verksamhet med bassänganläggning med både 

idrottsliga delar samt andra delar för rekreation och nöje, där två frågor ställdes från en tjeckisk 

domstol. Första frågan var om idrottsverksamhet som utövades på ett icke organiserat eller 

systematiskt sätt i rekreationssyfte och som kunde utövas på ett sådant sätt i en bassänganläggning 

utomhus, till exempel simning och bollspel i rekreationssyfte, skulle betraktas som idrottslig eller 

fysisk träning i den mening som avsågs i artikel 132.1.m. Den tjeckiska domstolen ställde frågan 

för att bringa klarhet om hur artikel 132.1.m momsdirektivet skulle tolkas och om 

idrottsverksamheter som inte hade idrottstävlingar som syften kunde utgöra idrott enligt artikeln.  

 

EUD menade att uttrycket som beskriver undantagen i artikeln skulle tolkas restriktivt, annars 

avviker det från den allmänna principen om att moms ska tas ut på varje tjänst som en momsskyldig 

person till tillhandahåller mot vederlag. Detta innebar dock inte att uttrycken inte alltid skulle 

tolkas på så sätt att undantagsregeln förlorar sitt avsedda ändamål. 

 

EUD menade att artikel 132.1.m enligt ordalydelsen innefattade idrottslig och fysisk träning i 

allmänhet. Vidare fanns inget krav att idrottsverksamheten skulle uppnå en viss nivå, t.ex. 

professionell nivå. Det fanns heller inget krav på att idrottsverksamhet skulle utövas på ett fastlagt 

sätt, med andra ord regelbundet eller organiserat, eller att verksamheten skulle ha som syfte att 

delta i idrottstävlingar. Det krävdes dock att aktiviteten inte betraktades som ren rekreation och 

nöje. EUD menade att tolkningen ska ske på sådant vis att oorganiserad och osystematisk 

idrottsverksamhet som inte har syftet att delta i idrottstävlingar kan anses utgöra 

idrottsligverksamhet i vad som avses i artikel 132.1.m. 

 

Den andra frågan som ställdes om de andra aktiviteter som tillhandahållits kunde anses utgöra 

tjänster med nära anknytning till idrottsliga verksamheten. Enligt domstolens rättspraxis ska en 

transaktion som innehåller olika delar av handlingar utredas genom en samlad bedömning av 

omständigheterna som präglar transaktionen det gäller. Detta ska göras för att kunna avgöra om 

det är fråga om två eller flera enskilda tillhandahållanden eller endast ett och om det i så fall ska 

rymma under undantagsregeln. 

 

När ett tillhandahållande innehåller flera delar anses de utgöra ett tillhandahållande om delarna har 

ett nära samband med varandra så att det objektivt sätt utgör ett endaste odelbart ekonomiskt 

tillhandahållande. Det föreligger även ett tillhandahållande när en eller flera delar ska ses som det 

centrala tillhandahållandet och de andra delarna som sekundära men på ett skattemässigt sätt ska 

behandlas på samma sätt som det centrala tillhandahållandet. 

 

Enligt domstolens praxis ska hänsyn tas till genomsnittskonsumentens uppfattning när bedömning 
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av den centrala delen ska göras. En helhetsbedömning ska göras mot bakgrund av både den 

kvalitativa och kvantitativa vikt som de delar omfattas av. Det är nationella domstolarna som avgör 

i det enskilda fallet om det är fråga om ett enda tillhandahållande eller flera olika och vilka som 

ska omfattas av undantaget. 

 

I Mesto Zambeck målet skulle det prövas om de inrättningar som är tillgängliga inom 

bassänganläggningen kunde anses vara en enhetlig del och om i så fall tillträde till bassängen 

endast är ett tillhandahållande och att det skulle vara orimligt att skilja dessa åt. EUD menar att 

den omständighet om det endast föreligger en inträdesbiljett som ger tillgång till 

bassänganläggningen och de andra delarna, utan någon skillnad på vad konsumenten utnyttjar för 

del, är ett indicium på att det ska anses vara ett tillhandahållande. Om den centrala eller 

huvudsakliga delen ska omfattas av undantagsregeln ska hänsyn därför tas till 

genomsnittskonsumentens uppfattning, som ska fastställas genom en helhetsbedömning av de 

objektiva omständigheterna. I detta fall ska hänsyn tas till hur utformningen av 

bassänganläggningen ser ut, vad som erbjuds, hur de inrättats, i vilket omfattning och bassängens 

betydelse för den totala anläggningen. EUD menar att den nationella domstolen ska beakta 

huruvida bassängområdena är anpassade för idrottslig simträning med uppdelade banor, utrustade 

pallar och lämpligt djup eller om det är anpassade för lek. Att besökare inte har samma avsikt som 

verksamheten har, t.ex. att besökaren har för avsikt att utnyttja bassängen för nöje men att 

verksamhetens syfte är att erbjuda idrottslig verksamhet i motionssim, ändrar inte bedömningen 

utan det är verksamhetens syfte som gäller. 

 

EUD menade att artikel 132.1.m i direktiv 2006/112 skulle tolkas på sådant sätt att tillträde till 

bassänganläggning som erbjöd besökare idrottsverksamhet och andra aktiviteter i form av 

rekreation och nöje, kunde anses utgöra tillhandahållande av tjänster i nära anknytning till 

idrottsträning. Det tillkom dock den nationella domstolen att mot bakgrund av EUDs förklaringar 

om hur tolkningen skulle ske att bedöma om tjänsterna kunde anses ha nära anknytning till 

idrottslig träning eller inte i fallet. Verksamheten skulle därav inte brytas ner i olika delar. De delar 

som anses utgöra rekreation och nöje har ett så pass uppenbart samband med den centrala delen 

som utgör idrott att även dessa delar ska omfattas och undantagsregeln.  

 

Av fallet går att utläsa att artikel 132.1.m momsdirektivet ska tolkas på så sätt att oorganiserad och 

osystematisk idrottsverksamhet som inte har till syfte att utövas på tävlingsnivå ändå kan anses 

utgöra idrottslig träning. Vidare framgår att artikeln även ska tolkas på så vis att tillträde till 

bassänganläggning som erbjuder idrottsverksamhet och annan verksamhet inom nöje och 

rekreation kan utgöra tillhandahållande med nära anknytning till idrottslig träning.  

4.2.3 Mål C-432/15 Pavlina Bastova mot Odvolaci financni 

reditelstvi 

Bastovafallet avser ett förhandsavgörande i vilket frågor avseende tolkning av artikel 2.1 c och 

artikel 98 momsdirektivet 2006/112/EG samt p. 14 i bilaga III till det berörda momsdirektivet. 

Målet som stod mellan parterna Odvolaci financni reditelstvi (Tjeckien skattediktatoriat, som har 

behörighet att överklaga) samt Pavlina Bastova och handlade om huruvida Bastovas 

kapplöpningsstall som hon driver ska omfattas av moms. Kapplöpningsstallet ifråga har använts 

av Bastova i syfte att föda upp och träna hästar, såväl egna som andras. Inkomsterna i 
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verksamheten bestod av delvis prispengar baserat på prestationer hos sina egna tävlingshästar såväl 

som andras hästar hon tränat upp, den andra typen av inkomst utgjordes av betalning från hästägare 

för träning av deras hästar för tävling, uppstallning och utfodring. Pavlina redovisade i sin 

skattedeklaration för året 2010 en utgående moms med den reducerade momssatsen på 10 procent 

för den tjänst i form av ”drift för kapplöpningsstall” som tillhandahölls de andra ägarna. I 

skattebeslut ogillades tillämpandet av den reducerade momssatsen om 10 procent, vilket 

överklagades ända upp till Skattediktatoriatet som sedan hänskjöt frågan till EU-domstolen. 

Den andra frågan som hänskjöts till EU-domstolen är den som denna uppsats intresserar sig för då 

den avser tolkning av ”utnyttjande av sportanläggningar” som finnes i bilaga III till 

momsdirektivet. Frågan som ställdes var om artikel 98 momsdirektivet jämförd med bilaga III till 

det direktivet ska tolkas så att den innebär att en tjänst inte kan klassificeras som en tjänst för 

vilken den reducerade momssatsen ska tillämpas om tjänsten består av två delar som i 

momshänseende ska betraktas som ett enda tillhandahållande och dessa deltjänster är likvärdiga, 

samtidigt som ingen av dem i sig kan klassificeras i någon av de kategorier som anges i bilaga III 

till momsdirektivet? 

EU-domstolen framhöll att bestämmelserna i bilaga III till momsdirektivet tolkas i 

överensstämmelse med de aktuella uttryckens allmänna (gängse) betydelse. Ordet ”utnyttjande” 

i ”utnyttjande av sportanläggningar” i p. 14  bilaga III till momsdirektivet ska tolkas på sådant sätt 

att en reducerad skattesats blir tillämplig när utnyttjandet sker av en utomstående. Således är det 

en utomståendes användning av en anläggning som fogas och inte den beskattningsbara personens 

egna bruk av sin anläggning för egna behov. Vidare ska begreppet ”utnyttjande av 

sportanläggning” tolkas som att det omfattar rätten att använda anläggningar avsedda för att 

bedriva idrottslig eller fysisk träning, och att anläggningarna används för dessa syften. Av detta 

menar EU-domstolen att anläggningar som används för att bedriva ridsport kan omfattas av p. 14 

i bilaga III till momsdirektivet. Däremot omfattas inte passiv uppstallning för vila, skötsel, 

utfodring, förvaring etc.  

EU-domstolen framhöll att i momshänseende ska vanligtvis varje tillhandahållande betraktas som 

självständiga och fristående. Dock följer det av domstolens praxis att under vissa omständigheter 

ska formellt sett självständiga tillhandahållanden, som skulle kunna utföras separat och således 

beskattas självständigt eller undantagna självständigt, betraktas som en transaktion när de inte är 

självständiga. En transaktion anses enligt EU-domstolen föreligga när två eller fler delar eller 

handlingar som en beskattningsbar person utför har ett så nära samband att de objektivt sett utgör 

ett enda odelbart ekonomiskt tillhandahållande, och att det därmed vore konstlat att skilja de flera 

tillhandahållandena åt. Sådant är också fallet då det handlar en eller flera delar som anses utgöra 

den huvudsakliga tjänsten, och en eller flera delar betraktas som underordnade tjänster som 

skattemässigt ska behandlas på samma sätt som den huvudsakliga tjänsten. För att en tjänst ska 

betraktas som underordnad väger EU-domstolen när kunder inte efterfrågan den tjänsten i sig, utan 

att tjänsten är ett medel för att åtnjuta den huvudsakliga tjänsten på bästa vis. Om det inte går att 

fastställa en huvudsaklig del och en eller flera underordnade delar ska dessa delar betraktas som 

likvärdiga. 

I det nationella målet har det framgått att tillhandahållandet ifråga består av tre delar, träning av 

hästarna, användning av sportanläggningar samt utfodring och annan hästskötsel, utgör ett enda 

sammansatt tillhandahållande. Ett sådant fall föreligger när avtalsparterna försöker uppnå en 

kombination av de tre delar som utgör tillhandahållandet, där användningen av sportanläggningar 
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är objektivt sett nödvändigt för träning av kapplöpningshästar och de tillhandahållanden som har 

samband med uppstallning, utfodring och annan hästskötsel huvudsakligen är åtföljande och 

underlättning av träningen av hästarna och användningen av sportanläggningarna. 

EU-domstolen framhåller till sist att med förbehåll anse att träningen av hästarna och utnyttjande 

av sportanläggningar utgör två delar av det sammansatta tillhandahållandet, vilket med beaktande 

av syftet med tillhandahållandet ska betecknas likvärdiga, och att de övriga delarna är 

underordnade dessa delar. Då endast utnyttjandet av sportanläggningar kan omfattas av den 

reducerade skattesatsen enligt artikel 98 momsdirektivet jämförd med p. 14 Bilaga III till 

momsdirektivet kan denna inte tillämpas för det sammansatta tillhandahållandet i det nationella 

målet. 

Av fallet kan slutligen utläsas att Artikel 98 momsdirektivet jämförd med p. 14 i Bilaga III till 

momsdirektivet ska tolkas så att ett enda sammansatt tillhandahållande av tjänster, bestående av 

olika delar, vilka bland annat avser träningen av hästar, utnyttjande av sportanläggningar, 

uppstallning av hästar, utfodring och annan hästskötsel, inte kan omfattas av den reducerade 

momssatsen. Detta när utnyttjandet av sportanläggningar i den mening som avses i p. 14 bilaga III 

momsdirektivet och träningen av hästar utgör två likvärdiga beståndsdelar i det sammansatta 

tillhandahållandet, vilket ankommer på den hänskjutande domstolen att bedöma.  

4.2.4 C-90/16 The English Bridge Union Limited mot 

Commissioners for her Majesty’s revenue and customs   

Förevarande fall avser en begäran om förhandsavgörande till EU-domstolen i ett nationellt mål 

mellan The English Bridge Union Limited (EBU) och Commissioners for Her Majesty’s Revenue 

and Customs (Förenade kungarikets skatte- och tullmyndighet) beträffande huruvida 

deltagaravgifter som EBU tagit ut för deltagare i deras turneringar i duplikatbridge som anordnas 

av densamma är momspliktiga. EBU har yrkat att duplikatbridge utgör idrott i den mening som 

artikel 132.1.m. momsdirektivet åsyftar med ”verksamhet som har anknytning till fysisk eller 

idrottslig träning”. I egenskap av att vara ett nationellt organ utan vinstsyfte som reglerar och 

utvecklar duplikatbridge i England, har de ansett att de ska omfattas av undantaget från moms. 

EBU hävdade att idrott inte behöver innefatta ett övervägande fysiskt element, utan att 

intellektuella aktiviteter är lika viktigt. Det övervägande mentala elementet och tävlingsformen för 

duplikatbridge gör att aktiviteten karaktäriseras som idrott enligt EBU. Skattemyndigheten 

motsatte sig detta och svarade att den mening som artikel 132.1.m momsdirektivet förordar innebär 

att ett övervägande fysiskt element måste ligga tillhanda för att en aktivitet ska klassas som idrott. 

EBU:s tolkning strider enligt skattemyndigheten mot principen om att undantagen i artikel 132 

momsdirektivet ska tolkas strikt. 

 

Tolkningsfrågorna som EUD fick ta ställning till avsåg två frågor kring artikel 132.1.m 

momsdirektivet. Första frågan avsåg vilka väsentliga egenskaper en verksamhet ska uppvisa för 

att anses som idrott enligt artikel 132.1.m momsdirektivet. Måste en verksamhet särskilt ha ett icke 

försumbart fysiskt element som är avgörande betydelse. Om så inte var fallet ville den nationella 

domstolen veta om det är tillräckligt med ett övervägande mentalt element hos aktiviteten. Den 

andra frågan var om duplikatbridge var idrott i den mening som avses i artikel 132.1.m 

momsdirektivet. 
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EU-domstolen framhöll först och främst att duplikatbridge är ett kortspel som kännetecknas av 

intellektuella ansträngningar, i vilket det fysiska elementet kan anses vara av försumbar karaktär. 

Idrottsbegreppet ska tolkas i överensstämmelse med dess normala betydelse i vanligt språkbruk i 

förhållande till sammanhanget det används i och syftet som eftersträvas med de föreskrifter det 

ingår i. I vanligt språkbruk ska idrott generellt tolkas som att det utgörs av en fysisk aktivitet, vilket 

innebär ett icke obetydligt fysiskt element enligt EU-domstolen. Vidare poängterar EU-domstolen 

att trots ändamålet med de undantag som föreskrivs i den nämnda artikeln 132.1.m. 

momsdirektivet är att gynna viss verksamheter av allmänintresse, omfattar inte undantagen 

nödvändigtvis alla dessa sorters verksamheter, utan endast de som räknas upp och utförligt 

redogörs för. 

 

Även om EU-domstolen instämmer i EBU beskrivning av duplikatbridge såsom en aktivitet som 

ställer krav på logik, minne, strategiskt och lateralt tänkande, och utgör en verksamhet som främjar 

det fysiska eller mentala välbefinnandet, så omfattas inte verksamheter som kan betecknas som 

rekreation och nöje av artikel 132.1.m momsdirektivet. I förevarande fall har omständigheten att 

verksamheten främjar det fysiska eller mentala välbefinnandet inte varit tillräckligt för att det ska 

betecknas som idrott enligt artikel 132.1.m momsdirektivets mening. Själva tävlandet i en aktivitet 

som gynnar det fysiska och mentalt välbefinnandet föranleder en sådan slutsats enligt EU-

domstolens mening. Trots att det inte behöver tävlas på en bestämd nivå, är själva 

tävlingsförfarandet inte tillräckligt för att idrott ska ligga för handen, när ett icke försumbart fysiskt 

element saknas hos verksamheten. 

 

EU-domstolen påpekar även att en extensiv tolkning inte får göras för att utvidga räckvidden av 

undantagen i artikel 132.1.m momsdirektivet som då skulle kunna innefatta verksamheter med ett 

försumbart fysiskt element. Den extensiva tolkningen är inte förenligt med principen om den 

strikta tolkningen av undantag i momsområdet, samt den strikta begränsningen av 

tillämpningsområdet för det aktuella undantaget. Av den systematiska och teologiska tolkningen 

och artikel 132.1.m:s lydelse att denna bestämmelse endast avser verksamheter som kännetecknas 

av att ett icke försumbart fysiskt element finns. 

 

Av fallet går att utläsa att EU-domstolen fastslår att artikel 132.1.m. momsdirektivet ska tolkas så 

att en verksamhet, såsom duplikatbridge, som utmärks av ett fysiskt element som förefaller 

försumbart, inte omfattas av begreppet idrott i den mening som avses i nämnda bestämmelse.   

4.3 Sammanfattning 

I detta kapitel har ett antal förhandsavgöranden från EUD beskrivits och vilka kriterier samt 

principer avseende tolkning av idrottslig verksamhet dessa fastslagit. Att artikel 132.1.m 

momsdirektivet inte innehåller en definition av vad tjänster med ”nära anknytning till idrottslig 

eller fysisk träning” innefattar, måste tolkning av artikelns idrottsbegrepp sökas i EUD 

förhandsavgöranden. Dessa förhandsavgöranden avser tolkning av idrottslig verksamhet som i 

artikel 132.1.m momsdirektivet uttrycks i motsvarande form ”nära anknytning till idrottslig eller 

fysisk aktivitet”. EUD:s förhandsavgöranden blir en form av prejudicerande domar som efterföljs 

av medlemsstaterna. Dessa utvidgar förståelsen för vad idrottslig verksamhet ska förstås som samt 
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hur vilka bedömningskriterier och principer som är viktiga vid avgränsningen mellan idrott och 

rekreation, förströelse och nöje.  

 

 

Framförallt framkommer av kapitlet två grundläggande principer som ska beaktas vid 

bedömningen av en tjänsts idrottskaraktär. Det först är att undantag från moms ska tolkas 

restriktivt, men inte så att syftet med undantaget går förlorat. Den andra är 

huvudsaklighetsprincipen som är viktig för att bedöma det huvudsakliga tjänsten hos en 

verksamhets tillhandahållande. En verksamhet kan tillhandahålla flera tjänster som är av olika 

karaktär, idrottsliga och icke-idrottsliga. Den huvudsakliga tjänsten måste vara idrott för att den 

reducerade momssatsen ska få tillämpas. Det sker således inga uppdelningar av verksamheters 

delar, utan antingen är tjänsten idrott eller inte. Vidare framkommer några viktiga kriterier som 

kan vara viktiga att känna till för vad som kännetecknar en idrottslig aktivitet. Dessa utgörs av de 

omständigheter för den enskilda aktiviteter, att idrottsutövningen inte behöver ske på en bestämd 

nivå, att idrotten inte behöver bedrivas i en organiserad eller systematisk form och att det ska finnas 

ett fysiskt element i aktiviteten som inte är försumbart. 

 

Efter att den EU-rättsliga delen kring begreppet idrottslig verksamhet berörts i momsdirektivet och 

dess artikel 132.1.m och förhandsavgöranden, ska i nästföljande kapitel den svenska momslagen 

och dess motsvarighet till bestämmelsen i artikel 132.1.m momsdirektivet redogöras nämligen 3 

kap. 11 a § ML. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

29 

 

5. Momslagen  

Detta Kapitel inleds med förklaring av allmänna begrepp och principer inom moms som 

tillhandahållande av tjänster innefattar. Därefter redogörs för huvudsaklighets -och 

delningsprincipen som är viktiga att ha kunskap om avseende bedömning av tjänster karaktär. 

Sedan presenteras den svenska momsbestämmelsen i 3 kap. 11 a § ML gällande tillhandahållande 

av tjänster för utövande av idrottslig verksamhet. Därefter beskrivs den reducerade momssatsen 

på 6 procent på idrottstjänster i 7 kap. 1 § 3 st. 10 p. ML.   

5.1 Allmänna begrepp och principer inom tjänster 
Detta avsnitt går ut på att förklara processen hos en transaktion som ska momsbeläggas, samt vilka 

delar och villkor som ingår i en transaktion. Avsnittet redogör momsplikt som visar vad som ska 

momsbeskattas, därefter momsskyldighet som visar vem som är skyldig att betala momsskatt, 

exempelvis en näringsverksamhet, vidare förklaras omsättningsbegreppet. Vidare presenteras de 

momssatser på 6 respektive 25 procent som är relevanta för det berörda området. Dessutom 

förklaras huvudsaklighets och-delningsprincipen som är relevant eftersom domstolarna tillämpar 

dessa flitigt. Dessa begrepp förklaras för att ge en grundläggande förståelse för 

transaktionsprocessen, vad som krävs för att något ska vara momspliktigt, vem som är 

momsskyldig och hur något omsätts.  Huvudsaklighets -och delningsprincipen förklaras för att 

vissa av de domar som senare analyserar i studien berör dessa principer vid bedömningen av en 

tjänsts idrottskaraktär.   

5.1.1 Momsplikt, momsskyldighet och omsättning 

Momsplikt reglerar vad som ska momsbeläggas. Det framgår i kap. 1 § ML. att momsplikt 

föreligger om en beskattningsbar person omsätter vara eller tjänst inom landet, unionsinternt 

förvärvar varor som är lös egendom och vid import av varor till Sverige som är Skattepliktiga. 

Utgångspunkten är att alla varor och tjänster är momspliktiga, dock så föreligger det undantag som 

förklarar att vissa transaktioner är momsfria. Det finns ett flertag undantag, det finns även undantag 

från undantaget som innebär att vissa transaktioner ändå ska momsbeläggas.81 För att momsplikt 

ska uppstå krävs det att en vara eller tjänst är omsatt inom landet och att den som omsätter varan 

eller tjänsten även är en beskattningsbar person. Vidare innebär det att om en person säljer en 

begagnad bok eller bil uppstår ingen momsplikt.82 

 

Momsskyldigheter reglerar vem som ska betala moms. Det framgår i 1 kap. 2 § ML. att 

momsskyldighet uppstår när en beskattningsbar person omsätter varor och tjänster enligt 1 kap. 1 

§ ML. Vem som anses vara beskattningsbar person anges i 4 kap. 1 § ML där det framgår att en 

beskattningsbar person föreligger om det självständigt bedrivs en ekonomisk verksamhet, helt 

oberoende av syfte och resultat. Anställda och andra personer ska inte anses bedriva verksamhet 

självständigt. 4 kap. 1 § ML reglerar även vad som avser ekonomisk verksamhet. Enligt nämnda 

paragrafen ska en verksamhet som bedrivs av en producent, handlare eller en tjänsteleverantör 

                                                
81 Sandberg Nilsson, A. & Westfahl, L., Rätt moms, s. 590. 
82 Sandberg Nilsson, A. & Westfahl, L., Rätt moms, s. 589. 

 



 

30 

 

anses vara ekonomisk verksamhet. Skillnaden mellan momsplikt och momskyldighet är tydlig. 

Momsplikten reglerar vad som ska momsbeläggas, vilken försäljning ska momsbeläggas m.m. 

Momsskyldigheten reglerar vem som är skyldig att ta upp momsen, till exempel en juridisk person. 

Som tidigare nämnts uppstår en momspliktighet när en vara eller tjänst omsätts, eller 

momsskyldighet när en beskattningsbar person omsätter en vara eller tjänst. Begreppet omsättning 

regleras i 2 kap 1 § st. 2 ML. I lagen anges det att en tjänst är omsatt om en överlåtelse mot 

ersättning har skett eller att en tjänst tagits i anspråk genom uttag enligt 2 kap. 5, 7 eller 8 §§. Vid 

utförandet av tjänsten ska en motprestation i någon form av ersättning ges.83 Det ska finnas ett 

samband mellan prestationen och motprestationen. Om det föreligger en prestation utan 

motprestation, anses ingen omsättning av tjänsten ha skett, därför kan ingen moms utgå då det 

betraktas som en gåva eller bidrag. Motprestationen behöver inte utgå i pengar, motprestationen 

kan innefatta en tjänst eller vara som ges i byte.84  

5.1.2 Huvudsaklighetsprincipen och delningsprincipen 

Inom momsen finns två viktiga principer, dessa är delnings- och huvudsaklighetsprincipen. Utgår 

man från delningsprincipen ska man om en omsättning innehåller olika tillämpningsbara 

momssatser dela på det totala underlaget. Det innebär att när en omsättning innefattar olika 

momssatser ska den delas upp efter vardera momssats. Huvudsaklighetsprincipen medför dock att 

hänsyn inte tas till att en omsättning innefattar olika momssatser m.m. Huvudsaklighetsprincipen 

innebär istället att hela omsättningen är skattepliktig alternativ inte skattepliktig eller att 

momssatsen utgår efter den huvudsakliga omsättningen. Detta innebär att om det finns en del av 

omsättningen som går under undantaget 6 procent ändå ska momsbeläggas med 25 procent om 

den huvudsakliga omsättningen momsbeläggs med 25 procent. Huvudsaklighetsprincipen går 

alltid före delningsprincipen, om huvudsaklighetsprincipen är tillämpningsbar kan inte 

delningsprincipen användas.85 

 5.2 Tillhandahållande av tjänst för utövande av idrottslig 

verksamhet 

Den generella momssatsen som tillämpas på tillhandahållande av tjänster utgörs av 25 procent 

enligt 7 kap. 1 § 1 st. ML. Denna momssats är den som ska gälla på momspliktiga tjänster såvida 

inte en tjänst omfattas av en lägre momssats enligt 7 kap. 1 § 2-3 st ML eller är undantagna från 

momsplikt enligt någon av de undantag som finns i momslagens 3 kapitel enligt 3 kap. 1 § 1 st. 

ML. Undantag från momsplikt förekommer på tillhandahållande av tjänst för utövande av 

idrottslig verksamhet vilket framgår av bestämmelsen i 3 kap. 11 a § ML; 

  

“1 st. Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster varigenom någon bereds tillträde till 

idrottsligt evenemang eller tillfälle att utöva idrottslig verksamhet. Från skatteplikt undantas 

vidare omsättning av tjänster som har omedelbart samband med utövandet av den idrottsliga 

                                                
83 Sandberg Nilsson, A. & Westfahl, L., Rätt moms, s. 621. 
84 Sandberg Nilsson, A. & Westfahl, L., Rätt moms, s. 622. 
85 Kleerup, J., m.fl., Mervärdesskatt i teori och praktik, s. 116-117. 
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verksamheten om dessa tjänster omsätts av den som tillhandahåller den idrottsliga 

verksamheten. 

 

2 st. Undantaget gäller endast om tjänsterna omsätts av staten eller en kommun eller av en 

förening i de fall verksamheten inte anses som ekonomisk enligt 4 kap. 8 §. SFS 2013:368” 

  

Ett tillhandahållande av tjänst för utövande av idrottslig verksamhet blir momspliktigt för de 

aktörer som inte omfattas av undantaget i 3 kap. 11 a § ML. Således ska vinstdrivande subjekt 

såsom kommersiella företag som bedriver idrottslig verksamhet betala moms på idrottstjänster de 

tillhandahåller kunder. I 7 kap. 1 § 3 st. 10 p. ML stadgas att de tjänster som avses i 3 kap. 11 a § 

ML omfattas av en 6 procentig momssats för vinstdrivande subjekt;  

  

“3 st. Skatten tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för 

 

10. omsättning av tjänster inom idrottsområdet som anges i 3 kap. 11 a § första stycket och som 

inte undantas från skatteplikt enligt andra stycket samma paragraf,” 

5.3 Sammanfattning  

Detta kapitel har haft till syfte att frambringa en grundläggande kunskap om vad som krävs för att 

en transaktion ska beskattas med moms. Kapitlet har förklarat skillnaden mellan momsskyldig, 

momspliktig och begreppet omsättning för att ge en ökad förståelse om vilka delar transaktion 

innehåller. Vidare har redogjorts för viktiga principer som återkommande används i rättsfall som 

analyseras senare i studien.  

 

Momsdirektivets artikel 132.1.m avseende moms på tillhandahållande av idrottstjänster har 

införlivats i den svenska rätten genom 3 kap. 11 a § ML. Detta lagrum reglerar att kommuner, 

landsting samt ideella föreningar klassats som “Icke-vinstdrivande subjekt”. Dessa aktörer som 

tillhandahåller tjänster för utövande av idrottslig verksamhet undantas från momsplikt. I 7 kap. 1 

§ 3 st. 10 p. ML framgår den reducerade momssatsen på 6 procent som kan tillämpas på 

tillhandahållanden av idrottstjänster av aktörer som inte omfattas av undantaget i 3 kap. 11 a § 

ML. Om således en aktivitet en verksamhet tillhandahåller inte anses falla inom idrottsbegreppet 

i 3 kap. 11 a § ML ska den generella momssatsen om 25 procent gälla för tjänsten ifråga. 

  

Då lagrummet i 3 kap. 11 a § ML inte innehåller en klar definition av ordet idrott måste ledning 

sökas i andra källor för att förstå begreppet. Därmed kommer i nästa kapitel utredas vad 

lagstiftarnas vilja varit med bestämmelsens syfte med förarbetet som grund. Vidare kommer också 

praxis avseende bedömningen av idrottslig verksamhet från olika förvaltningsrättsliga instanser att 

belysas. 

https://pro.karnovgroup.se/document/abs/SFS1994-0200_K4_P8?src=document
https://pro.karnovgroup.se/document/abs/SFS2013-0368?src=document
https://pro.karnovgroup.se/document/abs/SFS1994-0200_K3_P11A?src=document
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6. Tolkning av idrottslig verksamhet genom förarbete 

och praxis 

I detta kapitel ska idrottsbegreppet i 3 kap. 11 a § ML tolkas genom förarbetet och rättspraxis som 

är två viktiga källor som hjälper till att utvidga förståelsen för momsrättsliga lagrum. Först ska 

förarbetet till lagen beskrivas för att utröna syftet med lagen samt några viktiga kriterier för 

avvägningen mellan idrott och rekreation, nöje och förströelse. Därefter redovisas ett antal 

förvaltningsrättsliga domar som prövat aktiviteters idrottskaraktär, och som senare används i 

studien för att analysera och besvara frågeställningarna.  

6.1 Idrottslig verksamhet enligt förarbete 

Det framgår inte av lagens ordalydelse vad idrott består av, därför ska information om det sökas i 

förarbetet till lagen. Lagstiftaren uttrycker att det är svårt att uppnå en heltäckande definition som 

bidrar ett klarare idrottsbegrepp. I förarbetena till bestämmelsen har gjorts gällande att 

riksidrottsförbundets idéprogram ska ligga till grund för vad som presumeras vara idrott. I 

förarbetet hänvisas till tidskriften Svensk idrott 1/96, i vilken Riksidrottsförbundets definitioner 

av vissa begrepp framkommer. Begreppet idrott definieras där som ”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”. Däremot uttrycks det att dessa uttalanden inte enskilt alltid kan avgöra 

vad som ska betraktas som idrott eller sport inom momslagens mening. Därmed överlämnar 

lagstiftaren större delar av sådana bedömningsfrågor till rättstillämpningen att avgöra.86 

   

I förarbetet nämns en del aktiviteter som lagstiftaren anser utgör idrotter. Simning i badhus utgör 

idrott, däremot är äventyrsbad en nöjesaktivitet, och utgör således inte idrott. Likaså bedöms go-

kartåkning på tivoli som en aktivitet som inte kan anses utgöra idrott enligt momslag. Av 

exemplena som lagstiftaren lyft fram, framgår det att det är en aktivitets syfte i allmänhet att 

bedriva sport eller idrott på en anläggning avsedd för berörd aktivitet som är viktigt att beakta vid 

bedömningen om en idrottstjänst ska anses omsatt eller inte. Vad den enskilde besökaren har för 

syfte med att utöva en aktivitet ska inte tillmätas någon betydelse vid bedömningsfrågor.87 

6.2 Idrottslig verksamhet enligt praxis  

Nedan följer ett antal rättsliga avgöranden från nationella förvaltningsrättsliga domstolar 

avseende aktiviteters idrottskaraktär. Först redogörs för urvalet av rättsfall därefter presenteras 

rättsfallen genom en uppdelning av aktiviteter som har bedömts utgöra idrott enligt momslag 

respektive aktiviteter som fallit utanför momslagens idrottsbegrepp.  

                                                
86 Prop. 1996/97:10 s. 54. 
87 Prop. 1996/97:10 s. 54. 
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6.2.1 Förvaltningsrättsliga avgöranden kring idrott  

Som tidigare nämnts88 är inte Riksidrottsförbundets program och begreppsdefinitioner alltid 

tillräckliga för att avgöra vad som utgör idrott eller inte enligt ML. I sådana fall är det 

rättstillämpningen som fått i uppgift att bedöma om en verksamhets tillhandahållande av en 

aktivitet ska definieras som idrott i momslagens hänseende. Sedan införlivandet av momsdirektivet 

och dess momsbestämmelse kring idrott har en rad avgöranden tillkommit på området. I och med 

att nya former av fysiska aktiviteter ständigt utvecklas är det viktigt för företagen att veta ifall 

deras tjänst omfattas av momslagens idrottsbegrepp. I flertalet fall har frågan om en viss aktivitet 

utgör idrott gått till Högsta förvaltningsdomstolen då Skatterättsnämndens förhandsavgöranden 

om en aktivitet överklagats av den berörda parten. 

  

Domarna som presenteras nedanför är från Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätter samt 

förvaltningsrätter. Kammarrättsdomarna är till övervägande del från Göteborgs och Stockholms 

kammarrätt. Det finns inte ett brett urval av domar på området och av det skälet är det svårt att 

rikta sig in på en viss typ av domar. Vi har valt dessa domar nedanför för att vi anser de illustrerar 

problemet med idrottsdefinitionen samt vilka likheter och olikheter det finns i bedömningarna för 

de olika fallen. Dessa rättsfall hjälper till att utvidga tolkningen och förståelsen av det vaga 

idrottsbegreppet i 3 kap. 11 a § ML. samt fastställer vissa mönster i bedömningen av idrottslig 

verksamhet. De rättsfall som används för att belysa och analysera problemet har valts utifrån vad 

författarna anser vara relevant för uppsatsen. Vägledning för urvalet har tagits från Skatteverkets 

sammanställning av rättsområdet.89 Rättsfallen har även valts med anledning av argumentationen 

som senare i studien förs kring förutsebarhetskravet. För att kunna analysera och besvara om det 

föreligger förutsebarhet krävs det att relevanta rättsfall analyseras. Det har nämnts i 

rättssäkerhetsdelen att om ett lagrum är vagt och oförutsebart är det extra viktigt att domstolarnas 

bedömningar är förutsebara. Därför krävs det att rättsfall analyseras för att avgöra om endast 

lagtexten är oförutsebar eller hela rättsområdet. 

6.2.2 Praxis där aktivitet utgör idrott enligt momslagen 

6.2.2.1 Kammarrätten i Göteborgs dom 2016-09-26, mål nr 2385-15 Agility 

Förevarande fall handlade om det som kallas agility ska momsbeskattas med den generella 

skattesatsen på 25 procent eller den reducerade skattesatsen på 6 procent som gäller för idrott. 

Agility är en aktivitet där en hundförare ska föra en hund genom en hinderbana utan att hunden 

ska göra några fel. Thommy Pettersson som bedrev anläggning för agility hade använt sig av den 

reducerade momssatsen 6 procent på verksamheten då han ansåg att det utgjorde idrott. 

Skatteverket ville att skattesatsen skulle höjas från 6 procent till 25 procent. 

  

Målet gick upp i förvaltningsrätten i Göteborg, där domstolen sammantaget kom fram till att 

verksamheten med agility som Pettersson bedrev till större del var att betrakta som idrott än 

rekreation, nöje eller förströelse. I sin bedömning framhöll domstolen att hundföraren har en stor 

del i utövande av aktiviteten. Både hunden och föraren är aktiva och förbättrar sina prestationer 

                                                
88 Avsnitt 3.4.1 
89 Skatteverket, Vad är idrott enligt ML?, 2018. 

 

https://pro.karnovgroup.se/xfile/KRGBG_2015_2385_R_ORG.pdf
https://pro.karnovgroup.se/xfile/KRGBG_2015_2385_R_ORG.pdf
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genom träning. Jämförelse drogs till travsport samt modellflyg, aktiviteter i vilka prestationen 

avgörs av den som faktiskt styr hästen respektive planet. Samtidigt har agility framträdande inslag 

av tävling, uppvisning och lek. Tydliga krav på agilitybanans utformning finns och får betraktas 

var avsedd för tävling och träning i agility. Verksamheten skulle erläggas en momssats på 6 

procent. Fallet överklagades till Kammarrätten, som fastställde förvaltningsrätten domslut. 

  

6.2.2.2 Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 5548-16 Trampolinpark 

Ett bolag bedrev en trampolinpark inrymd i en inomhusanläggning. Besökarna gavs möjligheten 

att utnyttja sju olika stationer för olika aktiviteter. Två av stationerna fanns möjlighet att slå volter 

med mera, tre av stationerna var för parkour, dodgeball och basket, en station för balansträning 

och den sista stationen innehöll flera trampoliner som satt ihop där syftet var att öva på olika hopp. 

I parken fanns det sex till sju utbildade instruktörer med syfte att hjälpa besökarna med deras 

utveckling av hopp och träning samt att hantera skadesituationer och säkerheten. Tillträde till 

anläggningen gavs genom en betald entreavgift där tillgång till samtliga stationer ingick. Frågan 

uppstod vilken skattesats som skulle tas ut vid entreavgiften, bolaget ansökte därför av 

förhandsbesked för att få veta vilken skattesats som skulle tas ut. Skatterättsnämnden angav i sitt 

förhandsbesked att anläggningens huvudsakliga karaktär hade till syfte att ge besökarna möjlighet 

att utöva sport och fysisk träning. Vidare hänvisade Skatterättsnämnden till mål c-432/15 Bastova 

där det framhävs att tillgängligheten för den enskilda att tillämpa den reducerade momssatsen på 

en sportanläggning är för att främja utövandet av sportaktiviteter. Den reducerade momssatsen på 

6 procent skulle därför tillämpas enligt Skatterättsnämnden. Högsta förvaltningsdomstolen 

fastslog Skatterättsnämndens förhandsbesked. 

 6.2.3 Praxis där aktivitet inte utgör idrott enligt momslagen 

 6.2.3.1 Länsrätten i Värmland Mål nr 1538-07 Sunne Vattenpark AB 

Företrädare för Sunne vattenpark AB påstod att de bedrivit en verksamhet med både idrott och 

nöje. Bolaget bedrev en badanläggning där simbassänger för motionssim och badattraktioner för 

nöje funnits. Vidare framgår det att bolaget innan verksamheten startat varit i kontakt med 

Skatteverket avseende momsen. De har i målet framfört att Skatteverket förklarat att den idrottsliga 

verksamheten skulle momsbeläggas med 6 procent. Bolaget hade dock inte uppmärksammat 

Skatteverket att det inte endast skulle bedrivas idrott utan även nöje. Under året hade bolaget vid 

försäljning av tjänster tillämpat momssatsen 25 procent på 60 procent av underlaget och 6 procent 

på resterande 40 procent. Bolaget räknade ut den genomsnittliga försäljningen och kom därefter 

fram till att 60 procent var nöje och 40 procent idrott. Vid slutet av året hade Skatteverket ändrat 

uppfattning om momssatserna. De ansåg att hela verksamheten omsatte tjänster inom 

nöjesområdet och att all försäljning skulle momsbeläggas med 25 procent. 

  

Tvisten mellan Skatteverket och bolaget togs upp till dåvarande länsrätten. Förvaltningsrätten 

bedömde att hela verksamheten karaktäriserades av nöje. De menade att bolagets marknadsföring 

visade att syftet var nöje även om det kunde förekomma en liten del av motionssim. Ett annat 

argument var att de konsumenter som använt sig av idrottsliga verksamheten haft fri tillgång till 

den del som bestod av nöje. Vidare fanns det ingen avgränsning mellan idrotten och nöjet. 
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Förvaltningsrätten fastslog att Sunne Vattenpark AB skulle momsbelägga all försäljning av tjänster 

med 25 procent, detta resulterade i en kostnad för bolaget som innefattade skattetillägg och den 

resterande momsen. 

 

 

 6.2.3.2 Kammarrätten i Göteborg mål nr 1423-06 Fotbollsgolf 

Länsrätten i Halland avgjorde ett fall som avsåg vilken momssats som skulle tas ut på en 

verksamhet som bedrev bland annat turridning på islandshästar samt fotbollsgolf. 

Företaget i fråga Åkulla Country Club AB menade att både aktiviteterna omfattades av 

idrottsbegreppet och att den reducerade momssatsen på 6 procent skulle tillämpas. Skatteverket 

hade i ett omprövningsbeslut höjt den utgående momsen. Den delen av utgående moms som avsåg 

omsättningen från fotbollsgolf och ridlektioner. Vi intresserar oss i denna dom endast för 

bedömningen av fotbollsgolf.  

  

Länsrätten gjorde gällande att Åkulla Country Club AB:s var att anse som en tillhandahållare av 

tjänster som mer kännetecknas av nöje och förströelse. I företagets beskrivning hade de uttryck att 

det handlar om “upplevelser i vacker miljö”. Det fysiska inslaget hos fotbollsgolfen är av 

underordnad betydelse. Det huvudsakliga syftet med aktiviteten föreföll inte var att skapa 

färdigheter inom fotbollsgolf på det sätt som begreppen idrott och sport står för. Därmed skulle en 

momssats om 25 procent tillämpas. Vid överklagande av domen till kammarrätten i Göteborg 

fastställde den högre instansen länsrättens dom. 

 6.2.3.3 Kammarrätten i Stockholm 1162-1166-14 Golfsimulatorer 

I ett fall från Stockholms kammarrätt berördes frågan om vilken momssats som skulle tas ut på en 

golfsimulatortjänst som Ballbreaker Gärdet AB tillhandahöll. Skatteverket påförde en momssats 

om 25 procent på Ballbreaker för redovisningsperioden november 2008 - juni 2012. Ballbreaker 

yrkade att golfsimulatortjänsten skulle erhålla den reducerade momssatsen på 6 procent för att det 

utgjorde en aktivitet i vilken en utövare kan träna golf och tävla, samt utnyttja den för nöjessyften. 

Vidare anförde Ballbreaker att tekniken som används för golfsimulatorerna är densamma som 

används av PGA (professional golfers association, dess medlemmar och instruktörer i såväl 

Sverige som globalt.  

  

Kammarätten fastställde förvaltningsrätten bedömning som hade gjorts i tidigare instans, i vilken 

en momssats på 25 procent bestämdes påföras tillhandahållandet av tjänsten. Förvaltningsrätten 

beaktade huvudsakligen i sin bedömning av aktiviteten vad genomsnittskonsumentens syfte med 

utnyttjandet av golfsimulatorn varit genom en helhetsbedömning av objektiva omständigheter. 

Golfträning på en driving-range anses vara idrott enligt momslagens mening. Domstolen framhöll 

dock att marknadsföringen företaget hade för tjänsten till övervägande del riktade sig mot 

rekreation, nöje och förströelse. Tjänsten har inte liknat driving-range som den ska simulera i så 

pass stor mening att det är att betrakta som samma idrott. Dock gjorde domstolen den bedömningen 

att det saknas anledning att ifrågasätta att de aktuella golfsimulatorerna kan användas till att 

förbättra en användares tidigare erfarenheter i exempelvis golf.  

https://pro.karnovgroup.se/xfile/KRSTH_2014_1162_R_ORG.pdf
https://pro.karnovgroup.se/xfile/KRSTH_2014_1162_R_ORG.pdf
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 6.2.3.4 RÅ 2009 not. 145 Multisportanläggning 

I förevarande fall prövades om en multisportanläggning i Göteborg utgjorde idrott enligt 

momslagen och om en momssats på 6 procent skulle gälla för entré till anläggningen. 

Multisportanläggningen i fråga var avsedd för barn från 1 till 15 år. Anläggningen erbjöd en stor 

skara aktiviteter inom både lek och idrott. Flera former utav bollsporter kunde spelas, 

klätterväggar, gymnastik, hinderbana, cykelbana, biljard, isbana för skridskoåkning och hockey 

samt lekdelar i verksamheten för de yngre barnen. Ytmässigt var anläggningen omfattande 

eftersom de olika aktiviteterna var utrymmeskrävande för de olika planerna och utrymmena. På 

vissa planer kunde olika sporter bedrivas vid olika tidpunkter, genom att förhållandena ändrades 

på planen. Allt i verksamheten kunde utnyttjas självständigt eller genom ledarledda schemalagda 

aktiviteter. Verksamheten hade rutschbanor mellan våningsplanen, för att ta sig till olika delar samt 

som utrymningsväg. Entréavgiften berättigade till att utöva alla de aktiviteter och redskap som 

ingick i verksamheten. 

   

De frågor verksamheten ställde till Skatterättsnämnden avsåg ifall uppdelning av momsen på 

verksamheten skulle ske i en idrottslig på 6 procent respektive en nöjesdel på 25 procent. I 

förhandsbeskedet angav Skatterättsnämnden att en momssats på 25 procent skulle beläggas på hela 

verksamheten. Enligt Skatterättsnämnden utgjorde verksamheten till övervägande del rekreation, 

nöje och förströelse, syftet med verksamheten ansågs således inte vara till för att utöva idrott. 

Skatterättsnämnden angav att den enskilda besökarens syfte med utnyttjandet av tjänsterna på 

anläggningen inte skulle beaktas. 

   

Företaget överklagade förhandsbeskedet till regeringsrätten och yrkade där på att verksamheten 

skulle delas upp i 70 procent idrott och 30 procent nöje i momshänseende på entréavgiften. Det 

föreligger klart avskiljbara olika prestationer i verksamheten, och därför bör en uppdelning av 

beskattningsunderlaget ske. De höll inte med Skatterättsnämndens helhetsbedömning av 

verksamheten, utan motsatte sig denna genom att hävda att verksamheten hade en tydlig 

uppdelning i en idrottslig del och en nöjesdel. Den verksamhet som bedrevs i idrotts delen 

överensstämde med den som bedrevs i gymnastiksalar och ishallar runt om i landet. 

Regeringsrätten fastställde däremot Skatterättsnämndens bedömning i frågan, därav att en 

momssats på 25 procent skulle erläggas hela entréavgiften. 

  

6.3 Sammanfattning 

I detta kapitel har en vidare förståelse för begreppet idrott i 3 kap. 11 a § ML redogjorts för. Av 

förarbetet till det berörda lagrummet framgår att det är Riksidrottsförbundets definitioner av 

idrottsbegreppet som utgås ifrån vid presumtion om idrott hos en aktivitet. Om en fysisk aktivitet 

ingår i något av Riksidrottsförbundets medlemsförbund presumeras det att idrott föreligger på så 

sätt som 3 kap. 11 a § ML ska förstås. Vidare kan ur förarbete utläsas att det är en aktivitets 

allmänna syfte som är en avgörande faktor för bedömningen av en aktivitet. När 

Riksidrottsförbundets definitioner inte räcker till ska prövning göras av rättstillämpningen i det 

enskilda fallet.   
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I detta kapitel har också vidare tolkning belysts i ett antal rättsliga avgöranden beträffande ett antal 

olika fysiska aktiviteter och deras karaktär av idrott eller inte enligt ML. Det har konstaterats att 

aktiviteter som Agility och trampolinpark utgör idrott enligt momslagens mening. En vattenpark 

som till övervägande del är nöje, rekreation och förströelse är inte idrott, fotbollsgolf, 

golfsimulatorer och multisportanläggningar är inte idrott enligt momslagens mening. Det 

framkommer av en del av domarna att verksamheternas utgående moms påverkas i hög 

utsträckning av vilken momssats deras tillhandahållande omfattas av. Sunne vattenpark AB fallet 

visar att det är ett osäkert område i och med att en initial bedömning av verksamheten senare kan 

ändras. Fallen ger vägledning kring vissa gemensamma vägande bedömningskriterier som 

förefaller viktiga att känna till kring lagrummet. Sådana kriterier är bland annat marknadsföringen 

av en tjänst, att det fysiska inslaget har en vikt och att det inte föreligger krav på vilken nivå det 

utövas på.  Vidare kan utläsas vissa principer som tillämpas vid bedömningen av om en verksamhet 

kan använda den reducerade momssatsen på sitt tillhandahållande. I synnerhet principen om 

restriktiv tolkning vid undantag från moms samt huvudsaklighetsprincipen framkommer i flertalet 

domar. 

 

I nästa kapitel redovisas Skatteverkets tolkning av idrottsbegreppet i 3 kap. 11 a § ML. Med 

beaktande av att Skatteverkets ställningstaganden intar en lägre ställning som källa och inte utgör 

en rättskälla, anses dessa komplettera och berika tolkning av idrottsbegreppet för denna studie. 

Trots att Skatteverket inte intar en hög ställning inom rättskällehierarkin, kan anmärkas att de har 

ett stort inflytande på området. Detta eftersom myndigheten oftast är det första den enskilde 

kommer i kontakt med vid avgränsningsfrågor.          
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7. Idrottslig verksamhet enligt skatteverket  

 

I detta kapitel förklaras Skatteverkets ställningstagande kring idrottsbegreppet i 3 kap. 11 a § ML. 

Först redogörs för ytterligare vägledning med avseende på idrottsbegreppets förhållande till 

Rikdsidrottsförbundet. De villkor som Skatteverket anser föreligger för att en verksamhet ska 

omfattas av Riksidrottsförbundet lyfts fram. Sedan redogörs för ställningstagande om aktiviteterna 

fotbollsgolf, bowling, biljardspel och E-sport. Dessa ställningstaganden lyfts fram för att illustrera 

avgräsningen mellan aktivitet som ingår i riksidrottsförbundet eller inte. Dessutom tas de upp för 

att visa exempel på aktiviteter som ännu inte bedömts i rätten.     

7.1 Skatteverkets ställningstaganden 

Skatteverket har i ett antal ställningstagande gjort gällande sin syn på en del olika nya idrotter som 

uppstått genom åren. Ställningstagandena utgör en del utav Skatteverkets interna riktlinjer för hur 

tolkning av domar eller lagrummen uppfattas av de själva. Skatteverkets ställningstaganden är inte 

rättsligt bindande, utan deras interna syn på huruvida en viss aktivitet anses vara en tjänst för 

utövande av idrottslig verksamhet eller inte. Ställningstagandena kan vara självständiga, det vill 

säga att Skatteverket gjort en egen bedömning av en aktivitet, eller resultat av dom som 

förvaltningsdomstol fastslagit kring ett tillhandahållande. Nedan följer några ställningstaganden 

som i vissa fall visar en självständig bedömning. Urvalet av dessa ställningstaganden har gjorts 

med beaktande av intressanta bedömningar som anses berika analysen i denna studie.  

7.2 Allmänt om idrottsbegreppet och riksidrottsförbundets 

roll 

Skatteverket har uttryckt att idrottslig verksamhet föreligger om det huvudsakliga syftet med en 

aktivitet är att utöva sport eller idrott. Det är den genomsnittlige användarens syfte som ska beaktas 

och inte den enskildes. Att en aktivitet är fysiskt krävande är inte ensamt avgörande för att något 

betecknas idrottslig verksamhet. Begreppet omfattar idrott i allmänhet, och är därmed inte 

beroende av att idrott utövas på en viss nivå, exempelvis elitidrott. Det krävs inte heller att idrotten 

utövas på ett specifikt sätt, organiserat eller regelbundet, eller i tävlingssyfte. En aktivitet får dock 

inte betecknas som rekreation, nöje eller förströelse, annars utgör det inte idrottslig verksamhet.90 

   

Skatteverket hänvisar liksom lagstiftaren till Riksidrottsförbundets idéprogram som redogörare för 

idrottsbegreppet. I Riksidrottsförbundet ingår ett antal olika medlemsförbund som i huvudsak är 

organiserade utifrån olika idrottsgrenar. Det föreligger enligt Skatteverket presumtion om att 

verksamheter som ingår i något utav dessa förbund är tillhandahållare av idrottslig verksamhet 

enligt ML. Det huvudsakliga syftet med aktiviteterna som ingår i något medlemsförbund ska anses 

vara att utöva sport eller idrott. Det förutsätts dock att verksamheten bedrivs på grundval av de 

riktlinjer som medlemsförbundet ställt upp för utövandet av den specifika idrotten.91 

                                                
90 Skatteverket, Vad är idrott enligt ML?, 2018. 
91 Skatteverket, Vad är idrott enligt ML?, 2018. 
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För att något ska ses som en idrottslig verksamhet förutsätts också att lokalen eller anläggningen i 

vilken verksamhet bedrivs är utformad för den specifika idrotten. Även del av en lokal faller inom 

begreppet lokal. Det finns aktiviteter som kan utföras i både lokal eller anläggning av de olika 

typerna, där syftet antingen är sport och idrott eller rekreation, nöje och förströelse. Idrottslig 

verksamhet anses föreligga när lokalen eller anläggningen är särskilt inredd för utövande av idrott. 

Det ska genom en helhetsbedömningen avgöras vad lokalen eller anläggningen är att anse som 

utifrån dess utformning. Det ska då tas hänsyn till vilka installationer som finns i verksamheten 

och deras betydelse för själva utövandet av den idrottsliga verksamheten.92 

   

Skatteverket framhåller att riksidrottsförbundets medlemsförbund kan ha olika villkor för hur en 

lokal eller anläggning ska vara utformad för tävling eller träning. Medlemsförbundens regler ska 

enligt Skatteverkets mening ligga till grund för bedömningen av om en lokal eller anläggning är 

utformad på korrekt sätt för idrotten. Om idrotten faktiskt godkänts saknar betydelse i frågan. 

Skatteverket ställer upp två kriterier för att en lokal eller anläggning ska betecknas som utformad 

för den specifika idrotten. Dess två villkor är följande:93 

  

”1.Lokalen eller anläggningen uppfyller de regler som medlemsförbundet har ställt upp för den 

specifika idrottsgrenen. 

2.Det är möjligt att utöva idrotten genom att tävla eller träna i lokalen eller på anläggningen.” 

Det förekommer dock företeelser där en anläggning kanske uppfyller ett medlemsförbund regler 

för godkända banor, men banorna används för aktiviteter med olika teman. En bedömning att ta 

hänsyn till i sådana fall är om idrotten är möjlig att utföra på det vis som förbundet angett för den 

aktuella idrotten. Ett exempel som kan illustrera där idrottsutövningen inte är möjlig även om 

banorna uppfyller medlemsförbundets villkor är s.k. discobowling.94 

7.3.1 Fotbollsgolf 

Skatteverket ställningstagande till fotbollsgolf är intressant eftersom det först fått en definition och 

sedan ansetts kunna utgöra motsatsen under vissa förhållanden. Fotbollsgolf är en aktivitet som 

består av en blandning av bangolf, fotboll och golf. Aktiviteten går ut på att spelarna försöker nå 

hål med fotboll istället för golfklubba och golfboll. På banan kan det finnas hinder och hålen kan 

variera i storlek. Det finns även miniatyr och äventyrsformer av spelet.95 

   

Enligt Skatteverkets insamlade information om dessa typer av verksamheter, så skiljer de sig från 

varandra runtom i landet. Banorna kan vara olika utformade, olika storlek och inriktning. Av de 

som bedriver dessa fotbollsgolfbanor så beskrivs aktiviteten som lämplig för arrangemang för 

företag och skolklasser, födelsedagsfester, svensexor och möhippor, campare, kompisgäng och så 

                                                
92 Skatteverket, Vad är idrott enligt ML?, 2018. 
93 Skatteverket, Vad är idrott enligt ML?, 2018. 
94 Skatteverket, Vad är idrott enligt ML?, 2018. 
95 Skatteverket, Skattesats för fotbollsgolf, Dnr 130 744903-04/111. 
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vidare. Banorna kan också beskrivas som utmanande eller spännande. Det kan också ingå som en 

del av ett skräddarsytt event.96 

   

Skatteverket framhåller att fotbollsgolf har anknytning till sådant som är definierat som sport eller 

idrott, såsom fotboll och golf. Det allmänna syftet med denna aktivitet anser Skatteverket inte vara 

bedriva sport eller idrott. Utifrån en samlad bedömning av marknadsföringen och målgruppen samt 

utförandena av banorna utgör aktiviteten rekreation, nöje och förströelse. Därmed definieras inte 

fotbollsgolf som idrottslig verksamhet utan en skattesats på 25 procent i momshänseende ska 

tillämpas.97 

   

I ett nyare ställningstagande har Skatteverket ändrat ståndpunkt i frågan kring fotbollsgolf i 

momshänseende. Detta ställningstagande som ersätter det gamla säger att fotbollsgolf kan utgöra 

idrottslig verksamhet eftersom denna aktivitet numera ingår som en gren i Svenska Golfförbundet. 

Detta innebär att om en fotbollsgolfbana uppfyller de regler svenska golfförbundet ställt upp utgör 

det idrott.98 

7.3.2 Bowling 

Skatteverket anser att en anläggning för bowling utgör idrott om den uppfyller Svenska 

Bowlingförbundets regler för tävling och träning samt att möjlighet för utövning av idrotten på 

dess sätt finns. När det gäller sådana banor som uppfyller reglerna används för bowling med olika 

teman uppfyller det inte förbundets regler. Discobowling är en typ av bowling vid vilken 

förhållandena ändras så mycket att idrotten bowling inte går att utöva enligt förbundets riktlinjer, 

och därmed ändras momssatsen till 25 procent. 99 

7.3.3 Biljardspel 

Biljard har av Skatteverket ansetts utgöra idrott ifall biljardbordet uppfyller Svenska 

biljardförbundets regler för tävling och lokalen är lämplig för träning samt tävlande. En sådan 

lokal är att betraktas som utformad för den specifika idrotten. Om det däremot är en 

restaurangverksamhet i vilken biljardbord finns blir det en annorlunda bedömning. En sådan lokal 

är inte lämplig för tävling samt träning. Om en avgift således tas ut för biljardspel på en restaurang 

är det inte fråga om idrottslig verksamhet. Att biljardbordet uppfyller Svenska biljardförbundets 

regler för tävlingsspel inverkar inte på bedömningen.100  

7.3.4 E-sport  

Skatteverket har i ett ställningstagande gjort gällande deras syn på E-sport.E-sport som utgör en 

förkortning och samlingsnamn för “elektronisk sport” bedrivs genom tävlingar i en virtuell miljö, 

på datorer eller spelkonsoler. Skatteverket ansåg att E-sport inte faller inom momslagens definition 

                                                
96 Skatteverket, Skattesats för fotbollsgolf, Dnr 130 744903-04/111. 
97 Skatteverket, Skattesats för fotbollsgolf, Dnr 130 744903-04/111. 
98 Skatteverket, idrottslig verksamhet, mervärdesskatt, Dnr 131 409836-16/111.  
99 Skatteverket, Vad är idrott enligt ML?, 2018. 
100 Skatteverket, Vad är idrott enligt ML?, 2018. 
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av idrottslig verksamhet. Vidare anförs att E-sport inte ingår i något av Riksidrottsförbundets 

medlemsförbund. Slutligen hänvisas till EU-domstolens uttalan om att en idrottslig verksamhet 

utmärks av ett fysiskt element som inte är försumbart i målet C-90/16The English Bride Union 

målet. E-sport betraktas av Skatteverket närmare som en aktivitet som bedrivs som rekreation, nöje 

och förströelse.101  

7.4 Sammanfattning 

Skatteverket har i ställningstagande uttryckt hur de tolkar idrottsbegreppet utifrån förarbetenas 

information. Skatteverkets vägledning är en viktig för enskilda aktörer att få upplysningar och det 

är även de som beslutar momssatsen för en aktivitet. Skatteverket redogör utöver vad som 

framkommit i förarbetet för vilka faktorer som beaktas vid bedömningen av om en aktivitet 

omfattas av Riksidrottsförbundet. En idrottslig verksamhet föreligger om det bedrivs på sådant sätt 

att det kan utövas och tävlas i enligt Riksidrottsförbundets riktlinjer för aktiviteten, samt att 

anläggningen är utformad för dessa ändamål.  

 

Vidare har i kapitlet belysts ett antal ställningstaganden från Skatteverket kring aktiviteterna 

fotbollsgolf, biljard, bowling och E-sport. Ställningstagandet avseende fotbollsgolf antyder att en 

aktivitet som inte utgör idrott enligt momslagen kan bli idrottslig verksamhet enligt momslagen 

om den bedrivs på det sätt som ett medlemsförbund i Riksidrottsförbundet ställt upp för den 

aktiviteten. Ställningstagandet kring bowling tyder på att en verksamhet som har en lokal som 

uppfyller ett medlemsförbunds krav likväl kan betraktas som nöje, rekreation eller förströelse 

beroende på hur aktiviteten bedrivs.  

  

Vidare har ställningstagandena kring bowling och biljardspel visat även om banan och bordet 

uppfyller ett medlemsförbundskrav, är det i vilket sammanhang en aktivitet bedrivs som torde vara 

avgörande. I nästa kapital ska studiens frågeställningar analyseras och besvaras med basis på 

informationen som framkommit i studiens kapitel 3, 4, 5, 6, 7. 

  

  

  

  

  

                                                
101 Skatteverket, Vad är idrott enligt ML?, 2018. 
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8. Analys  

I detta avsnitt besvaras uppsatsens frågeställningar. Vi fastställer vad som utgör idrott enligt 

momslagen genom att fylla ut lagrummet med den information vi tagit upp. Dessutom ska vi 

analysera bedömningarna som gjorts i praxis och vilka gemensamma mönster som framkommer i 

dessa. Vi ifrågasätter förutsebarheten hos lagrummet och dess rättssäkerhet. 

8.1 Hur ska idrottsbegreppet tolkas i förhållande till EU-

skatterätten?  

Uppsatsen har tidigare framhållit att ett odefinierat idrottsbegrepp kan ge ram för olika tolkningar 

som tillfogas begreppet.102 Vad som ska förstås som idrott i relation till momslag kan vara en 

tolkning medan en kommersiell aktör som avser starta eller bedriver en verksamhet som har att 

göra med en form av fysisk aktivtitet kan tillfoga idrottsbegreppet i lagen sin egna tolkning av vad 

som bör falla inom begreppet. 

 

Till att börja med kan konstateras att en klar och tydlig definition av idrottsbegreppets 

momsrättsliga dimension inte föreligger i dagsläget. Lagrummet i 3 kap. 11 a § ML föreskriver att 

de som är icke-vinstdrivande organisationer såsom kommuner, landsting och ideella föreningar 

utan vinstsyfte som tillhandahåller idrottslig verksamhet undantas från momsplikt och 

momsskyldighet. Enligt 7 kap. 1 § 3 st. 10 p. får den reducerade momssatsen på 6 procent tillämpas 

på omsättning av sådana idrottstjänster som anges i 3 kap. 11 a § ML och som inte undantas från 

skatteplikt av vinstdrivande aktörer. 

 

Lagrummet i 3 kap. 11 a § ML har införlivats i svensk momsrätt med artikel 132.1. m 

momsdirektivet som förgrund. För att bygga upp och utvidga förståelsen för begreppet idrott i den 

svenska bestämmelsen har ledning först och främst fått sökas från momsdirektivets berörda artikel. 

Momsdirektivet i egenskap av EU-direktiv har införlivats i den svenska rätten till följd av 

lojalitetsplikten och ska uppnå de gemensamma målen med direktivet. Artikel 132.1. m fastslår att 

transaktioner som avser vissa tillhandahållanden av tjänster med nära anknytning till idrottslig eller 

fysisk träning vilka görs av organisationer utan vinstsyfte till personer som ägnar sig åt idrott eller 

fysisk träning ska undantas från skatteplikt. För Vinstdrivande subjekt som inte kan undanta 

sådana tillhandahållanden som framgår av artikel 132.1.m momsdirektivet finns möjligheten till 

en reducerad momssats enligt artikel 98.2. i samma direktiv. Bilaga III till momsdirektivet anger i 

sin 14 p. att idrottstjänster kan omfattas av en sådan reducerad momssats som artikel 98 

momsdirektivet innehåller. 

 

Idrottsbegreppet i ”Vissa tillhandahållanden av tjänster med nära anknytning till idrottslig eller 

fysisk träning” saknar en definition i momsdirektivet. Tolkning av idrottsbegreppets ram och 

innehåll har däremot förtydligats en del genom ett flertal förhandsavgöranden från EUD. EU-rätten 

ska som tidigare berörts respekteras av medlemsstaterna enligt respekträtten. Tolkningsfrågor 

avseende idrottsbegreppet och gränsdragningen hos en aktivitets karaktär av att vara idrott eller 

inte, har hänvisats till EUD när nationella domstolar inte kunnat fastställa idrottsbegreppets 

                                                
102 Se tidigare avsnitt 1.1. 
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räckvidd. De förhandsavgörandena som presenterats i denna uppsats har radat upp en del egna 

principer som blivit grundläggande inom idrottsbegreppets tolkning och förståelse. Därutöver 

illustrerar dessa rättsfall genomgående gemensamma drag som ska beaktas. 

 

Det säreget vanligaste bedömningskriterier som återkommande kan utrönas ur EUD:s 

argumentation vid domar, är att bestämmelsen i artikel 132.1. m momsdirektivet ska tolkas 

restriktivt. Detta med anledning av att det i grunden utgör ett undantag från moms som annars ska 

gälla på varor och tjänster. 

 

Mål C-124/96103 slog fast att Spanien hade tillämpat undantaget enligt artikel 132.1.m 

momsdirektivet (dåvarande artikel 13.A.1 m sjätte momsdirektivet) på ett sätt som stred mot 

nämnda artikel. Att ställa upp ett sådant kriterium som Spanien hade gjort med att ett visst belopp 

för medlemsavgifter eller periodiska medlemsavgifter inte fick överstigas, gick förfarandet emot 

villkoren som kan ställas upp enligt artikel 134 momsdirektivet (dåvarande artikel 13.A.2. 

momsdirektivet). Samtidigt kan ett kriterium om att ett särskilt belopp bestämmer gränsdragningen 

för vad som betraktas som nära anknytning till idrottslig eller fysisk träning och inte vara en 

avgörande faktor. EUD fastlade här att det är beaktande av omständigheterna i det särskilda fallet 

och karaktären hos en idrottsaktivitet som ska vara det centrala momentet. 

 

I mål C-12/18 Mesto Zamberk104 etableras huvudsaklighetsprincipen för bedömningen av 

verksamheter som kan innehålla fler än ett tillhandahållande av tjänster. 

Huvudsaklighetsbedömningen berör då främst fastställandet av vilket tillhandahållande som ska 

betraktas som en verksamhets huvudsaklig tillhandahållande och vilka som delar som i kontrast 

ska betecknas som sekundära eller underliggande. De underliggande delarna får i juridisk mening 

sammanfogas med det huvudsakliga tillhandahållandet och därmed skapas ett gemensamt 

tillhandahållande som kännetecknar verksamheten. Det huvudsakliga tillhandahållandet avgör 

vilken momssats en verksamhet ska beläggas med. I Mesto Zamberk fastställdes att en 

badanläggning kan utgöra ett tillhandahållande som har nära anknytning till fysisk eller idrottslig 

träning såsom artikel 132.1.m momsdirektivet menar. I förevarande fall blev dock bedömningen 

att det huvudsakliga tillhandahållandet i badanläggningen inte utgjordes av motionssimdelen utan 

av den del av verksamheten som var äventyrsbad, vilket är att betraktas som rekreation och nöje. 

Därmed blev motionssimmet den underliggande delen hos verksamheten, och Äventyrsbadet 

avgjorde att verksamheten skulle beskattas med en normal momssats. 

 

I mål C-432/15 Bastova105 skulle en liknande bedömning som i Mesto Zamberk göras utefter 

huvudsaklighetsprincipen. Vad avsåg begreppet utnyttjande av sportanläggningar förtydligades i 

avgörandet att för att en reducerad momssats ska bli tillämplig fogas den som är utnyttjare enligt i 

14 p. bilaga III till momsdirektivet är en utomstående. Således krävs en utomståendes utnyttjande 

av en anläggning eller lokal och inte en momsskyldigs egna förfogande över sådan för personliga 

behov. Anläggningar som bedrivs för ridsport kan omfattas av 14 p. bilaga III till momsdirektivet, 

medan passiva tjänster som uppstallning, skötsel, utfordring och förvaring inte omfattas.    

 

                                                
103 Se tidigare avsnitt 4.2.1. 
104 Se tidigare avsnitt 4.2.2. 
105 Se tidigare avsnitt 4.2.3.  
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Slutligen har i ett relativt nytt avgörande i mål C-90/16 The English Bridge Union106 framhållits 

en bedömningsgrund som kan komma att bli en grundläggande princip för idrottsbegreppets 

betydelse framöver. I målet som avsåg duplikatbridge i ett kortspelsformat som bedrevs i 

tävlingsform konstaterades av EU-domstolen att en idrottslig aktivitet enligt artikel 132.1.m. 

Momsdirektivet måste innehålla ett fysiskt element som inte är försumbart. Således klargjordes att 

duplikatbridge inte utgjorde idrott enligt artikel 132.1.m momsdirektivet. För att en aktivitet ska 

utgöra idrott enligt momsdirektivet fogas att aktivitetens fysiska inslag inte är av obetydlig art. 

 

EU-domstolen har alltså etablerat ett flertal principer och tolkningsgrunder för att utvidga 

förståelsen för begreppet idrott i artikel 132.1.m. Momsdirektivet och tillhörande p. 14 bilaga III 

till momsdirektivet. På grund av den anledningen att artikel 132.1.m momsdirektivet ska vara 

införlivat hos medlemsstaterna, inom ramen för det gemensamma momsskattesystemet för 

unionen, är EU:s förhandsavgöranden en viktig källa att beakta för förståelsen av hur ordet idrott 

ska tolkas i förhållande till momsrätt. Dessa principer som EU-domstolen tillämpar och skapar 

genom sina domar ska sedermera anammas av nationella domstolar hos medlemsstaterna och är 

på så sätt vägledande för nationell rätt. Såsom idrott och utnyttjande av sportanläggningar ska 

förstås enligt momsdirektivets artikel 132.1.m och 14 p. bilaga III kan sammanfattas i följande 

faktorer: 

 

 Ett undantag tolkas restriktivt, men inte på sådant sätt att undantaget förlorar sin effekt den 

är avsedd för. 

 Omständigheterna för den enskilda aktiviteten och dess karaktär ska vara centralt för 

bedömningen. 

 Idrottsutövning behöver inte ske på en bestämd nivå. 

 Idrotten behöver inte bedrivas i en organiserad form eller regelbundet. 

 Huvudsaklighetsprincipen ska beaktas för att avgöra den huvudsakliga tjänsten som 

tillhandahålls. Enligt huvudsaklighetsprincipen ska underliggande tjänster knytas samman 

med den huvudsakliga tjänsten för att på så sätt utgöra ett enda tillhandahållande. 

 En utomstående utövare ska utnyttja sportanläggningen. 

 Ett icke försumbart fysiskt element är kännetecknande för att idrott föreligger. 

 

8.2 Hur ska idrottsbegreppet i momslagen tolkas i 

förhållande till förarbete, praxis och skatteverket? 

Momslagens 3 kap. 11 a § tillhandahåller som tidigare konstaterats inte en definition av idrottslig 

verksamhet. Lagrummet fastslår enbart det faktum att de som bedriver idrottslig verksamhet och 

är vinstdrivande subjekt, såsom kommersiella företag som tillhandahåller idrottstjänster, ska bära 

momsplikt på sina tjänster av sådant slag. I 7 kap. 1 § 3 st. 10 p. ML framkommer dock att sådana 

tjänster som avses i 3 kap. 11 a § ML omfattas av en reducerad momssats på 6 procent för 

vinstdrivande subjekt. Således kan en momsskyldig som tillhandahåller tjänst av idrottslig 

verksamhet för enskilda antingen omfattas av den reducerade momssatsen på 6 procent om deras 
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tjänst faller inom idrottslig verksamhet enligt 3 kap. 11 a § ML, eller att normal moms på 25 

procent tas ut om tjänsten faller utanför bestämmelsen. 

 

Eftersom att ingen definition kan utläsas ur själva lagrummet i 3 kap. 11 a § har ledning fått sökas 

i förarbetet till momslagen för att utröna lagrummets idrottsbegrepps syfte. Lagstiftarna 

understryker att en heltäckande definition för idrottslig verksamhet är svåråtkomligt. En källa som 

dock lagstiftarna beslutat ska fungera som presumtion för vilka aktiviteter som är idrott är det som 

omfattas av Riksidrottsförbundet. Riksidrottsförbundets definitioner av idrott är centrala och 

tillämpas av Sveriges förvaltningsdomstolar. Ett viktigt kriterium som förarbetet lyfter fram är att 

det är en aktivitets allmänna syfte som ska beaktas och inte en enskild utövares syfte med att ta del 

av en tjänst. 

 

I studien har en del praxis från olika förvaltningsrättsliga instanser redogjorts för som fastslagit 

vissa aktiviteters klassificiering som tillhandahållande av idrottslig tjänst eller inte. Agility och 

trampolinpark är de tillhandahållanden som studien behandlat vilka ansetts utgöra idrottslig 

verksamhet såsom det ska förstås i 3 kap. 11 a § ML. De aktiviteter som bedömts falla utanför 3 

kap. 11 a § ML idrottslig verksamhet som i denna studie behandlats är Vattenpark, fotbollsgolf, 

golfsimulatorer, multisportanläggning och babysim. De rättsliga avgörandena har uppvisat en del 

mönster för hur bedömningen av nya aktiviteter har gått till. Samtidigt visar de rättsliga 

avgörandena hur principer som fastslagits av EUD anammas och tillämpas i de svenska 

domstolarna avseende idrottsbegreppet. 

 

Agilityfallet107 visade att hundföraren har en så pass styrande roll i hundens utövande på en 

agilitybana, att själva hundföraren ska betraktas som att den utövar idrott. Både hunden och föraren 

förbättrar sina prestationer och övar. Agility har också framträdanden inslag av tävling, träning 

och lek, vilka faller inom Riksidrottsförbundets definitioner av idrottsbegreppet. Krav på 

utformningen av agilitybanan finns och får betraktas som att den är avsedd för tävling och träning 

i agility. Det är flera faktorer i detta fall som alltså gör att kammarrätten i Göteborg tycker att 

aktiviteten har en större karaktär av idrottslig verksamhet än rekreation, nöje och förströelse. Men 

det som framförallt blir viktigt att beakta är att hundförarens roll är av så betydande karaktär att 

denna därmed anses utöva idrott. Inflytandet av Riksidrottsförbundets definitioner och riktlinjer 

synes också. 

 

I Trampolinparkfallet108 ansågs aktiviteten i vilken det vid flera stationer bedrevs fysisk träning 

eller andra fysiska aktiviteter vara idrottslig verksamhet. Det var till övervägande del idrott som 

präglade verksamhetens karaktär.  

 

Sunne vattenpark109 målet delar många likheter med Mesto zamberk förhandsavgörandet som 

berördes tidigare i studiens. Även i detta mål konstaterades att en badanläggning som innefattar 

möjlighet till både nöje och idrottslig verksamhet ska bedömas enligt huvudsaklighetsprincipen. 

Således kan en badanläggning som innehåller båda delar anses utgöra idrottslig verksamhet, men 

endast om denna del av transaktionen kännetecknar det huvudsakliga innehållet och nöjesdelen i 

form av äventyrsbadet är under underliggande del. 

                                                
107 Se tidigare avsnitt 6.2.2.1.  
108 Se tidigare avsnitt 6.2.2.2.  
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Vid fotbollsgolffallet110 nåddes slutsatsen att det inte var en aktivitet som utgör idrottslig 

verksamhet enligt momslagen. Den argumentationen som präglade beslutet var att aktivitetens 

fysiska inslag var av underordnad betydelse. Aktivitetens huvudsakliga syfte syntes inte vara att 

ge övning inom fotbollsgolf på sådant sätt som begreppen idrott och sport ska förstås i momslagen. 

 

Golfsimulatorfallet111 i vilken tillhandahållande av tjänsten att utnyttja golfsimulatorer inte ansågs 

utgöra idrottslig verksamhet fastslogs några intressanta bedömningspunkter. Att tekniken som 

användes även tillämpas av professionella golfare i PGA hade ingen vikt för idrottskaraktären utan 

det var själva utnyttjandet som avgjorde karaktären. Härvid lades stor vikt vid marknadsföringen 

av tjänsten. Tjänsten ansågs av förvaltningsrätten till övervägande del vara marknadsförd som en 

aktivitet som riktar sig mer mot nöje, rekreation och förströelse. Däremot bedömdes att 

simulatorerna kunde användas på ett sätt där träning av färdigheter kan ske. 

 

Huvudsaklighetsprincipens signifikans understryks ännu en gång i multisportanläggningsfallet112. 

I förhandsbeskedet som begärts av Skatterättsnämnden förklarades multisportanläggning, som 

tillhandahöll flera idrottsliga aktiviteter och lekutrymmen, till övervägande del utgöra ett 

tillhandahållande av nöje, rekreation och förströelse. Det allmänna syftet med anläggning skulle 

beaktas vid bedömningen av omständigheterna. Förhandsavgörandet som överklagades till 

Regeringsrätten blev dock fastställt. 

 

Av de berörda fallen går det att utläsa ett par aktiviteter där avgränsningsfrågan har avgjorts kring 

om ett tillhandahållande har varit en tjänst för utövande av idrottslig verksamhet. Det går att 

konstatera att Sveriges domstolar anammar och tillämpar principer som EUD fastslagit i 

förhandsavgöranden kring idrottsbegreppet i artikel 132.1.m momsdirektivet. Framförallt hänvisas 

det till att undantaget i artikel 132.1.m momsdirektivet ska tolkas restriktivt. Trots att vissa fall 

avgjorts både före och efter förhandsavgöranden som understrukit huvudsaklighetsprincipen och 

hur bedömningen av ett tillhandahållandes huvudsakliga delar och underliggande delar ska gå till, 

tillämpar Sveriges domstolar huvudsaklighetsprincipen. Däremot förklarar de inte hur 

bedömningen ska gå till, men framhåller alltid att det allmänna syftet beaktas och att avvägning 

görs för vad en verksamhets tillhandahållande övervägande erbjuder. Riksidrottsförbundets 

begreppsdefinitioner har tillämpats i vissa fall för att tolka idrottsbegreppet, såsom i agilityfallet. 

Vikten hos det fysiska inslaget i en aktivitet har också framkommit i argumentationen kring en 

aktivitets karaktär. Dessutom kan också utläsas att marknadsföringen av en aktivitet kan inverka 

på bedömningen av ett tillhandahållandes karaktär. 

 

Skatteverkets ställningstaganden är inte en högt stående rättskälla men innehåller som tidigare i 

studien nämnts en vägledande roll på det berörda området. Kommersiella aktörer möter många 

gånger avvägningsfrågorna kring en aktivitets idrottskaraktär genom Skatteverkets beslut eller 

ställningstaganden. Något som Skatteverket tillför området är bedömningen av om en aktivitet 

omfattas av riksidrottsförbundet. Som tidigare nämnts presumeras aktiviteter som ingår i något av 

riksidrottsförbundets medlemsförbund utgöra idrott. Skatteverket framhåller gällande detta två 

kriterier som ska känneteckna en aktivitet som omfattas av riksidrottsförbundet. För det första att 
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en anläggning eller lokal är utformad utifrån de regler ett medlemsförbund ställt upp för den 

specifika idrottsgrenen. För det andra ska det finnas möjlighet att utöva idrotten genom tävlan eller 

träning på lokalen eller anläggningen. 

 

En intressant omständighet som kan utläsas ur ställningstagandet avseende fotbollsgolf är att en 

aktivitet karaktär kan ändras när den börjar bedrivas enligt riksidrottsförbundets riktlinjer. 

Fotbollsgolf som både i rättsfall113 och tidigare ställningstagande ansetts vara nöje, rekreation och 

förströelse, kan sedermera vara idrott enligt momslagen när det bedrivs enligt Golfförbundets 

villkor. I ställningstagandet avseende E-sport hänvisades till principen om att idrott ska innehålla 

ett icke försumbart fysiskt element som framkommit i EUD:s förhandsavgörande C-90/16 The 

english bridge union.  

 

Sammanfattningvis kan utrönas ett par kriterier och principer som ska beaktas vid tolkning av 

idrottsbegreppet i 3 kap. 11 a § ML. Vissa av kriterierna och principerna har redan konstaterats 

vid frågan om hur tolkning av idrottsbegreppets ska göras i förhållande till momsdirektivet. 

Däremot kan det framkomma andra kriterier i nationell rätt som inte har någon jämförelse i EU-

rättens momsdirektiv så som Riksidrottsförbundets tyngd. Nedanför följer en sammanställning av 

kriterier och principer som är av vikt för förståelse för vad idrottsbegreppet i 3 kap. 11 a § ML 

inrymmer enligt förarbete, praxis och Skatteverket:  

 

● Undantag från moms ska tolkas restriktivt.  

● Aktivitet som ingår i medlemsförbund hos Riksidrottsförbundet presumeras vara idrott 

enligt momslag. Detta förutsätter att en aktivitet bedrivs på det sättet som 

medlemsförbundets riktlinjer ställt upp för utövningen av den specifika aktiviteten.   

● Huvudsaklighetsprincipen beaktas för bedömningen av vilken tjänst ett tillhandahållande 

huvudsakligen utgör.  

● Det allmänna syftet att bedriva idrott eller sport är av vikt, inte den enskildas syfte med 

utövandet. Marknadsföringen av tjänsten inverkar på bedömningen av det allmänna syftet.  

● Ett övervägande fysiskt moment måste finnas.  

  

8.3 Är bestämmelsen förutsebar i förhållande till 

rättssäkerheten? 

Det framgår tydligt att det föreligger avgränsningsproblem vid frågor om en verksamhet 

tillhandahåller idrottslig verksamhet eller rekreation och nöje. Problemet grundar sig främst i att 

lagstiftningen inte specificerar idrottsbegreppet som kommer till uttryck i 3 kap. 11 a § ML. 

Skatteverket, lagstiftaren och domstolar har själva uttryckt att det föreligger avgränsningsproblem. 

Det resulterar i en osäkerhet för enskilda att avgöra om den verksamhet som bedrivs är en idrottslig 

verksamhet enligt momslagen och om den reducerande momssatsen får tillämpas.  

  

Rättssäkerhet är generellt mångtydig och används i olika sammanhang beroende på område. Inom 

skatterätten kan det konstaterats som det tidigare gjorts, att begreppet förutsebarhet är en central 

del i rättssäkerheten. Förutsebarheten i detta fall kan ifrågasättas på två olika sätt. Lagtexten i sig 
                                                
113 Se tidigare avsnitt 7.3.2. 
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är inte förutsebar för den enskilda, det har visat sig i Sunne Vattenparkfallet114 att verksamheten 

inte med säkerhet vetat vilken momssats som skulle tillämpas och att dem därav tagit kontakt med 

Skatteverket. Det har även visat sig i fallet om multisportanläggning att verksamheten inte kunnat 

utläsa vad som gäller för att kunna tillämpa den reducerande momssatsen på den del som avser 

idrottsliga verksamheten.115 De principer som domstolarna använder sig vid bedömningar om det 

är idrott enligt momslagen eller om flera delar kan ses som en transaktion och i och med ett nära 

samband till idrottsliga delen kunna omfattas av den reducerande momssatsen är inte heller väl 

framförda i lagen.  

 

Att lagtexten i sig är oförutsebar visar sig i flera fall. Ett tydligt tecken på att lagtexten är 

oförutsebar är att domstolar har problem med att tolka lagen. I det nämnda fallet Mesto Zamberk 

har den tjeckiska domstolen vänt sig till EUD för att få ett förhandsavgörande om hur artikeln i 

momsdirektivet ska tolkas. Domstolen har inte kunnat avgöra utifrån lagtexten om den aktuella 

aktiviteten var att klassas som idrott och då tillämpningsbar för den reducerande momssatsen. 

Frågorna som besvarades var om en idrottsverksamhet som utövades på ett icke organiserat eller 

systematiskt sätt ändock skulle kunna betraktas som idrott och vara tillämpningsbar för den 

reducerande momssatsen. EUD menade att det inte förelåg ett krav på att aktiviteten ska utövas på 

en viss nivå. Det ända kravet för att aktivitetens idrottskaraktär skulle förloras är om den bedrivs 

som ren rekreation och nöje.  

 

För att öka förutsebarheten för den enskilda som kommer i kontakt med 3 kap. 11 a § ML skulle 

detta kunna föras in i lagtexten för att definiera idrottsbegreppet. Det kan konstateras att idrotten 

som bedrivs inte behöver utövas på en profesionell nivå, den kan erbjudas för endast utövandets 

skull. Det krävs dock att aktiviteten innehåller den fysiska delen, det fastslogs i 

duplikatbridgefallet116 att en aktivitet som ska betraktas som idrott enligt momslagen ska innefatta 

ett fysiskt element. Nuvarande lagrum är inte tillräckligt specificerad eller detaljerad för att 

uppfylla förutsebarhetskravet. Att den som tillhandahåller idrottstjänster har rätt att använda en 

reducerande momssats är tydligt. Vad som utgör idrott enligt denna bestämmelse är dock inte 

förutsebart. Det kan tyckas att språket som används i lagen är det gemensamma språket som folk 

i allmänhet använder och som Mårten Schultz anser vara av stor vikt för förutsebarheten. Det kan 

dock tyckas att förutsebarheten skulle stärkas om lagtexten blev mer detaljerad och specificerad 

som även nämndes i kapitel 2117 att en stark grund för förutsebar är en detaljerad och uppenbar 

lagtext. 

   

Det har pratats om tidigare i uppsatsen om vikten att ett lagrum är detaljerat och uppenbart för att 

skapa en förutsebarhet. Det kan därför tyckas att den nuvarande lagrummet ska detaljeras på så vis 

att idrottsbegreppet förklaras. De principer som domstolarna använder bör användas som villkor 

och rekvisit i lagrummet. Det får den enskilde att tydligare se vad som krävs från deras verksamhet 

för att kunna tillämpa den reducerande momssatsen. Idag är lagtexten begreppet idrott så öppen 

att det inte räcker med att läsa lagen för att förutse beskattningskonsekvenserna av sitt handlande, 

det krävs att utredningar, domstolar och principer tittas på. Hur lagtexten bör innefatta och vad 

                                                
114 Se tidigare avsnitt 7.3.1. 
115 Se tidigare avsnitt 7.3.4. 
116 Se tidigare avsnitt 4.2.4. 
117 Se tidigare avsnitt 2.2.2. 
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man kan använda från de nämnda lagrummet för att skapa en förutsebarhet kommer att förklaras 

nedan. 

 

Från fallet Mesto Zamberk har vi redan nämnt att EUD menade att det inte krävs att aktiviteten 

utövas på en speciell nivå. Detta är ett av villkoren som kan nämnas i en eventuell omskrivning av 

lagen. Detta betyder att verksamheten kan erbjuda idrottsverksamheter som simning utan krav på 

sig att aktiviteten ska utövas på en viss nivå. Vidare besvarade EUD frågan om en verksamhet med 

andra aktiviteter som tillhandahålls kan anses utgöra tjänst med nära anknytning till den idrottsliga 

delen och då även tillämpa den reducerande momssatsen på dessa aktiviteter. På denna fråga menar 

EUD att det ska göras en samlad bedömning av omständigheterna vid fallet för att kunna avgöra 

om det är fråga om en eller flera enskilda tillhandahållanden. För att flera tillhandahållanden ska 

betraktas som ett tillhandahållande krävs det att det finns ett nära samband mellan idrottsliga delen 

och de andra delarna på så vis att det utgör ett odelbart ekonomiskt tillhandahållande. Det ska tas 

hänsyn till genomsnittskonsumentens uppfattning av verksamheten när bedömningen av de 

centrala delarna av verksamheten ska göras. Det finns likheter mellan Mesto Zamberk fallet och 

Sunne Vattenparkfallet. Båda verksamheterna bedrev bassänganläggning med flera olika 

aktiviteter. I Mesto Zamberk ansåg EUD att artikel 132.1 m i direktiv 2006/112 skulle tolkas på 

så vis att de andra aktiviteter som besökaren kunde utnyttja kunde ha nära anknytning till 

idrottsträning. Verksamheten skulle därför inte brytas ner i olika delar. De aktiviteter som avsåg 

nöje och rekreation ansågs ha ett uppenbart samband med den centra delen som utgjorde idrott så 

att de delarna kunde momsbeskattas med 6 procent. EUD har ansett att den idrottsliga delen med 

simträning är den centrala delen i verksamheten och att de övriga delar har ett så nära samband 

med simträningen att de kan omfattas om undantaget. I Sunne Vattenparkfallet menade dåvarande 

Länsrätten att den huvudsakliga delen inte var den idrottsliga delen och att alla aktiviteter skulle 

momsbeläggas med 25 procent. Eftersom att 60 procent av verksamheten avsåg rekreation och 

nöje, 40 procent avsåg den idrottsliga delen och att marknadsföringen ansågs visa att syftet med 

verksamheten var nöje. Gällande hur marknadsföringen har gjorts är det värt att nämna 

Golfsimulatorfallet där även där en av anledningarna till att den reducerande momssatsen inte var 

tillämplig var för att marknadsföringen riktade sig mot rekreation och nöje. Här finns det utrymme 

att argumentera för att om huvudsaklighetsprincipen, delningsprincipen och kravet om 

marknadsföring funnits nämnda i momslagen skulle företaget Sunne Vattenpark tydligare kunnat 

se vad som förväntas av de som verksamhet för att kunna tillämpa den reducerande momssatsen. 

Verksamheten hade kunnat arbetat mer för att dela upp aktiviteterna inom anläggning och även 

ändrat marknadsföringen som visat ett syfte till idrottsutövning om det var syftet som 

verksamheten hade. Det krävs att kraven som domstolarna använder sig av tydligare framkommer 

i lagtexten för att de berörda verksamheterna i förväg kan kunna arbeta för att uppfylla kraven. 

  

Det som kan plockas ur från dessa förhandsavgöranden och domar är att det finns avgörande 

principer och krav som måste uppfyllas för att den reducerande momssatsen kan tillämpas. 

Reglerna om huvudsaklighetsprincipen och delningsprincipen är praxis på området. Från den 

enskilde kan detta komma som en överraskning eftersom att det inte går att förutse av att läsa 

lagtexten. Detsamma gäller för kraven om att marknadsföringen ska vara riktad mot idrott för att 

aktiviteten ska betraktas som det. Även detta är något som kan komma som en överraskning. Som 

nämnts tidigare är förutsebarheten en av de centrala delarna inom rättssäkerhetsdelen. Om 

förutsebarheten förutsätter att en lagstiftning är tydlig för att undvika tolkningssvårigheter och 

bedömningsfrågor kan det tyckas att 7 kap. 11 a § inte uppfyller bestämdhetskravet som i sin tur 
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resulterar i att förutsebarhetskravet inte uppfylls. Lagtexten med nyckelbegreppet idrott är alldeles 

för vagt för att kunna betraktas som bestämt. Det resulterar i att avgränsningsproblemet uppstår 

och att domstolarna måste söka svar i praxis för att kunna avgöra om den reducerande momssatsen 

är tillämpningsbar på aktiviteten. Problemet uppstår dock när verksamheter bedriver aktiviteter 

som tidigare inte prövats på området. Det är i dessa situationer som det blir svårt för den enskilde 

att kunna förutse beskattningskonsekvenserna av att läsa lagtexten men även att titta på praxis som 

inte finns på just den aktiviteten.  

 

Frågan om hur vag en lag får vara återkommer ständigt. Det är för den enskilda som en oklar lag 

kan resultera i betungande konsekvenser som till exempel momsskulder när en för låg momssats 

tagits ut under året i tron om att det stämmer.  Det är självklart att en lagtext inte kan vara helt 

detaljerad då det skapar en snäv lagtext som istället riskerar att bli ineffektiv. Idrottsbegreppet 

kanske inte kan definieras, men att implementera de principer och kravs som domstolarna 

använder sig av och som vi har nämnt tidigare i analysen kan skapa en betydande förutsebarhet för 

den enskilde.  

 

8.4 Sammanfattning 

 

I detta kapitel har frågeställningarna som studien haft i syfte att utreda analyserats. Det kan 

konstateras att det är svårt att åstadkomma ett samlat begrepp för idrottslig verksamhet. 

Omständigheterna i det enskilda fallet ska bedömas vid aktiviteter där rättsläget inte tidigare är 

klarlagt. Principerna som framkommit i både EU-rätten och den svenska rätten för bedömningen 

av verksamheters idrottsliga karaktär är centrala. Kriterierna för vad en idrottslig verksamhet 

innefattar är dock av vägledande karaktär. Således kan inte sägas att alla kriterierna ska uppfyllas 

men att de kan vara viktiga att beakta vid bedömningen av en tjänst för ett vinstdrivande subjekt. 

 

Gällande rättssäkerheten kan det konstateras att det finns problematik rörande förutsebarheten hos 

lagrummet i 3 kap. 11 a § ML som grundar sig på att idrottsbegreppet inte är definierat och att 

inarbetade principer och krav tillämpas i domstolar som inte nämns i lagrummet. 

 

  

  



 

51 

 

9. Avslutande kommentarer och slutsats 

9.1 Slutsats 

I detta kapitel sammanfattas vad som framkommit vid besvarandet av de frågeställningar 

uppsatsen besvarat. Vidare så diskuteras de slutsatser som kan dras utifrån vad som tidigare tagits 

fram i studien.   

  

Samhällets syn på vad som utgör idrott ändras genomlöpande då nya aktiviteter utvecklas och 

börjar tillhandahållas enskilda för utövning. Momsrätten kan sägas utvecklas jämsides, men att 

dess utvecklingen sker i en takt som gör det svårt för samhället att förstå och bedöma idrott i sitt 

momsrättsliga hänseende. Enskilda som planerar att tillhandahålla en tjänst kan tolka tjänsten som 

idrottslig verksamhet i ljuset av en personlig uppfattning om vad idrott är eller från andra källor. 

Avsaknaden av en definition av idrottslig verksamhet leder till avgränsningsproblem för enskilda 

att bedöma om en aktivitet de tillhandahåller eller planerar tillhandahållande omfattas av 

momslagens definition av idrott. Idrottslig verksamhet i momslagen måste vidare tolkas i ljuset av 

momsdirektivet som har en högre ställning. De svenska domstolarna och Skatteverket får ständigt 

ta ställning till nya avgränsningsfrågor när begreppet idrottslig verksamhet behöver tolkas vid 

bedömningar av nya aktiviteter. Hur bedömningen av en verksamhets idrottsliga karaktär ska gå 

till är således svårt för enskilda då det råder osäkerhet kring vilken tolkning som ska göras av 

idrottslig verksamhet i överensstämmelse med 3 kap 11 a § ML. Hur ska idrottslig verksamhet 

tolkas i förhållande till EU-rättskällorna och svenska rättskällor samt Skatteverkets 

ställningstaganden. Studien har försökt utröna kännetecken för hur begreppet idrottslig verksamhet 

ska tolkas och förstås vid bedömningar av ett tillhandahållandes idrottsliga eller icke-idrottsliga 

natur. Detta främst med fokus på hur tolkning och förståelse för idrott ska tillämpas vid bedömning 

av oprövade aktiviteter.  

 

I analysdelen har gjorts två uppställningar som sammanfattar principer och kriterier som kunnat 

utläsas i studien baserat på informationen som framkommit i uppsatsens 3, 4, 5, 6 och 7 kapitel. 

Den ena uppställning har gjorts i förhållande för tolkning av idrottslig verksamhet enligt 

momsdirektivet och förhandsavgörande. Den andra uppställningen har gjorts i förhållande till 

tolkning av idrottslig verksamhet med bas i vad svenska rättskällor som förarbete och praxis säger, 

samt Skatteverkets ställningstaganden som visserligen är en lägre stående källa. Då det inte går 

avgöra exakt vad idrottslig verksamhet i momslag betyder sker prövning av omständigheterna i 

det enskilda fallet. Det kan vidare konstateras att vissa faktorer och principer är gemensamma 

mellan EU-rätten och svensk rätt för tolkning av idrottslig verksamhet. Detta är en naturlig följd 

av att EU:s prejudikat ska tillämpas av de nationella domstolarna i medlemsstater. Däremot kan 

konstateras att hur gemensamma principer eller kriterier tillämpas kan skilja sig mellan EU:s 

prejudikat och svenska domstolar. Även om förhållandet är så att specifika aktiviteter kan vara 

uppe för bedömning i EUD, är det principerna och kriterierna för tolkning av idrottslig verksamhet 

som blir intressanta att känna till. Uppställningarna kan inte anses vara uttömmande, men ger 

vägledning för hur det vaga idrottsbegreppet i 3 kap 11 a § ML ska tolkas vid bedömningen av en 

aktivitet. 
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När det kommer till rättssäkerhetsdelen kan den enkla slutsatsen dras att lagrummet i sig inte är 

tillräckligt tydlig. När idrottsbegreppet inte definieras, samtidigt som det ständigt kommer nya 

idrotter så skapar det en osäkerhet kring vad som utgör idrott. Detta har visat sig bland domstolar 

som söker förhandsavgörande av EUD, det resulterar i att de enskilda drabbas. Den lagtext som 

finns idag ger ingen förutsebarhet till den enskilde förutom att idrottsverksamheter kan använda 

den reducerande momssatsen. Vidare förklaras det inte vad som krävs för en aktivitet att betraktas 

som idrott enligt momslagen. Det är här problemet tyckas ligga, att den enskilde inte kan förutse 

om den aktivitet som bedrivs kommer att betraktas som idrott när Skatteverket startar revision vid 

slutet av året. Om en aktivitet betraktas som idrott, förekommer det andra principer och krav som 

sedan måste uppfyllas för att kunna tillämpa den reducerande momssatsen. Dessa principer nämns 

aldrig i lagtexten och kan på ett överraskande sätt avgöra att en idrottslig verksamhet ändå ska 

momsbeläggas med 25 procent. Med anledning av att lagrummet är otydlig och inte uppfyller 

bestämdshetskravet, resulterar det i att förutsebarheten inte efterlevs.  Det bör möjligtvis vara 

nödvändigt med förändring av den nuvarande lagrummet som innebär att 3 kap. 11 a § förtydligas 

och att de principer och krav som domstolarna använder tas fram som rekvisit. 
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