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SAMMANFATTNING 
 

Huvudprincipen i svensk skattelagstiftning är att juridiska personer är obegränsat 

skattskyldigt, d.v.s. skattskyldig för alla sina inkomster. Undantagsregler har dock införts i 

lagstiftningen för att begränsa inkomstskattskyldigheten och för detta krävs att man lever upp 

till vissa förutbestämda kriterier som innebär att man genomför verksamhet av allmännyttig 

karaktär.  

 

Begreppet allmännytta har djupa rötter i den svenska skattelagstiftningen och genom att verka 

inom vissa områden eller för ändamål som ur allmän utgångspunkt är till nytta i samhället 

befrias staten från en rad utgifter som annars skulle belasta statskassan. Som kompensation 

för detta får vissa skattesubjekt skattebefrielse eller blir skattskyldiga i begränsad omfattning. 

Avgörande för skattebefrielsen kan ses som den grad av allmännytta som man anser 

verksamheten ger uttryck för och ju större allmännytta desto välvilligare inställning när det 

gäller anspråk på skatt. 

 

De skattesubjekt som i första hand kommer ifråga för skattebefrielse är stiftelser, ideella 

föreningar, registrerade trossamfund och vissa andra juridiska personer. Skattebefrielse kan 

medges utifrån lite olika grunder och vid sidan om de generella bestämmelserna som gäller 

för stiftelser, ideella föreningar m.fl. som bedriver allmännyttig verksamhet kan 

skattebefrielse också beviljas med tillämpning av olika undantagsregler som införts i 

skattelagstiftningen. Dessa bestämmelser kan medföra att även andra juridiska personer har 

rätt till skattebefrielse när man verkar för ett allmännyttigt ändamål. Bestämmelserna är 

tillämpliga för en heterogen grupp av olika juridiska personer såsom olika 

sjukvårdsinrättningar, allmänna undervisningsverk m.fl. och även olika namngivna subjekt 

ingår. Uppräkningen benämns den s.k. katalogen. 

  

Ett av de områden som kan anses som allmännyttigt är när man bedriver något slag av 

utbildning och vanligtvis sker detta inom ramen för det offentliga utbildningsväsende, t.ex. 

när en kommun driver en grundskola, gymnasieskola och även stat och landsting ansvarar för 

offentligrättslig utbildning. När utbildningen bedrivs i offentlig regi är denna från början 

skattebefriad. 

 

Utbildning genomförs också av andra institutioner och vanligt är att t.ex. ett aktiebolag, en 

ekonomisk förening eller någon annan juridisk person driver skola, en s.k. fristående skola. 

Under de senast två decennierna har det skett stora förändringar i friskolornas värld och 

antalet fristående skolor har ökat lavinartat och det är idag nästan lika vanligt att våra 

ungdomar går i en fristående skola som i en kommunal skola. Kraven för att få bedriva en 

fristående skola är dock omgärdad av ganska stränga krav och måste bl.a. stå under tillsyn och 

kontroll av det offentliga. 

 

Ur ett neutralitets- och likabehandlingsperspektiv är det intressant att fråga sig på vilka 

grunder skattebefrielse kan medges när man bedriver undervisning eller utbildning och det är 

syftet med denna uppsats. Fokus läggs på vad som gäller för en fristående skola som drivs i 

ideell föreningsform där jag ska försöka redogöra för alla de olika villkor som gäller. 

Eftersom bestämmelserna ofta är otydliga och svårtolkade kräver detta en genomgång av 

förarbete, litteratur och rättspraxis. 
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Skattebefrielsen är omgärdad av många olika villkor och för att klara ut hur beskattning kan 

ske måste också en rad andra frågeställningar besvaras, både av civilrättslig och av 

förvaltningsrättslig karaktär. En viktig förutsättning för skattebefrielse är att skolan eller den 

som ansvarar för utbildningen är en juridisk person, t.ex. en ideell förening och särskilda krav 

ställs också när utbildningen som bedrivs är författningsreglerad, d.v.s. när undervisningen 

följer skollagar m.m. Även dessa olika förutsättningar undersöks.  

 

Som nämnts finns vid sidan av de generella bestämmelserna om skattebefrielse även 

möjlighet för en ideell förening som bedriver skola att få befrielse som ett katalogsubjekt, ett 

av de subjekt som ingår i den s.k. katalogen. Innebörden av detta är att den ideella föreningen 

inte söker skattebefrielse i egenskap av sin rätta driftsform utan som ett allmänt 

undervisningsverk. Villkoren för skattebefrielse för en ideell förening och ett allmänt 

undervisningsverk utgår delvis utifrån lite olika grunder och även dessa undersöks och hur 

skillnaderna kan påverka vid beskattning. 

 

En stor och viktig fråga är också hur bestämmelserna tillämpas i praktiken, d.v.s. hur ser 

rättstillämpningen ut. Regelverket som styr skattebefrielsen är som sagt ganska diffust och 

otydligt och många av bestämmelserna måste tolkas ur rättspraxis. I uppsatsen undersöker jag 

ett antal rättsfall och försöker visa på hur våra domstolar tillämpar bestämmelserna, vilka 

fallgropar som finns och hur följsamheten mot bestämmelserna ser ut m.m. 

 

Min slutsats från undersökningen är att domstolarna i många fall verkar ha svårt att tillämpa 

bestämmelserna som gäller för de ideella föreningarna på ett konsekvent och bra sätt. När det 

gäller reglerna för de allmänna undervisningsverken verkar följsamheten mot vad som 

uttrycks i förarbeten, litteratur och rättspraxis vara klart bättre. 
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1 INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 

De senaste två decennierna har det skett stora förändringar i friskolorna värld, förändringar 

som skapat stora debatter och många rubriker. Få ämnen har ägnats så mycket diskussion som 

på vilket sätt skolväsendet har förändrats och vart vi är på väg. Skolan har blivit en hjärtesak 

för alla eftersom man ser utbildning som en av de viktigaste grundbultarna i samhället idag. 

 

Friskolor har funnits under mycket lång tid och egentligen redan innan den allmänna 

skolplikten infördes i Sverige men då var ofta utbildningen ett privilegium för vissa personer 

och många av skolorna som existerade var privata skolor.
1
 Innan skolplikten trädde i kraft år 

1842 var selekteringen hård och utbildning var bara förbehållen de högre stånden, t.ex. präster 

och adel. Idag är utbildning och att få gå i skola en grundläggande rättighet och inskriven i 

grundlag. Valmöjligheterna är stora i och med antalet kommunala och fristående skolor. I 

rätten ingår också en valfrihet där eleven har rätt att välja vilken skola han eller hon vill gå i, 

vare sig det är en kommunal eller fristående skola. 

 

Friskolereformen år 1992 var en starkt bidragande orsak till de fristående skolornas expansion 

vilket också ledde till ett ökat ansvar för kontrollmyndigheter. Flera regeringsskiften har 

också skett under perioden 1985-2010 vilket har medfört ändringar i skollagar. Enligt statistik 

har antalet ansökningar om att få bedriva friskola mer än fördubblats under de senaste sex 

åren. Antalet elever som nu går i friskola har ökat lavinartat och det är närapå lika vanligt att 

man nu går i friskola som i kommunal skola. 

 

Idag bollas de fristående skolorna ofta runt i den politiska debatten. En central och ständigt 

återkommande fråga gäller vilka resurser som tas från de kommunala skolorna och hur bra de 

fristående skolorna egentligen är. I medierna talas ofta om hur dessa skolor kan få vara 

vinstdrivande och på vilket sätt våra skattemedel används. Effektiviteten ifrågasätts också ofta 

eftersom de fristående skolorna sägs ha större press på sig att visa upp goda resultat. 

 

De fristående skolorna har under årens lopp haft många namn och organisationsformer, 

friskolor, privatskolor, oberoende skolor m.fl. Idag är samlingsnamnet på skolor som inte 

drivs i kommunal och statlig regi fristående skolor. Företeelsen fristående skola är ett relativt 

ungt begrepp och ämnet relativt outforskat vilket är lite märkligt med tanke på hur stor frågan 

blivit. Det är inte bara i Sverige som de fristående skolorna diskuteras utan även utomlands 

och på många olika håll i världen är frågorna aktuella och omtvistade. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att försöka klargöra vilka möjligheter som finns för en fristående 

skola som drivs i ideell föreningsform att uppnå inkomstskattebefrielse inom ramen för 

nuvarande skattelagstiftning samt vilka olika krav som gäller för det. 

 

Grunden för skattebefrielsen är alltid att en juridisk person genomför verksamhet som bedöms 

vara till stor nytta för samhället. Denna skattebefrielse kan även komma ifråga för andra 

företagsformen än ideella föreningar. I denna uppsats begränsas redovisningen till vad som 

gäller för ideella föreningar och då är också på sin plats att klara ut vad som menas med en 

ideell förening och vilka civilrättsliga krav som gäller för bildandet av den. 

 

                                                 
1
 Nationalencyklopedin, u.o.”Folkskola”, www.ne.se (2011-01-06). 

http://www.ne.se/
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Bestämmelserna om skattebefrielse är omgärdade av många olika restriktioner och för att 

klara ut hur beskattning kan ske måste också en rad andra frågeställningar besvaras, både av 

förvaltningsrättslig och av skatterättslig natur. För att nå skattefriheten krävs exempelvis i 

vissa lägen att utbildningen sanktioneras av staten och att tillstånd krävs för att genomföra 

utbildningen. Ur skatterättsligt hänseende finns många olika krav som måste passeras (7 kap. 

7-13 §§ IL) för att en utbildning som en fristående skola önskar bedriva ska betraktas som 

allmännyttig och därmed leda till skattebefrielse. Min ambition är att försöka ge svar på flera 

av dessa frågor. 

 

Som skattelagstiftningen nu är utformad finns i princip två vägar för en ideell förening att 

uppnå skattebefrielse när man bedriver fristående skola, dels som en allmännyttig ideell 

förening dels som ett allmänt undervisningsverk. De grundläggande villkoren för 

skattebefrielse är delvis olika och intressant är då att också pröva på vilket sätt de olika 

villkoren skiljer sig åt och hur detta kan inverka på skattefriheten.   

 

1.3 Avgränsningar 
Bestämmelserna om begränsad skattskyldighet är omfattande och många olika typer av 

organisationer kan komma ifråga för skattebefrielse. Som sagts är syftet med denna uppsats 

enbart att redogöra för vilka olika alternativ som finns för en ideell förening att bedriva 

fristående skola. 

 

Det är många olika krav som en ideell förening måste uppnå för att bli befriad från skatt och i 

uppsatsen beskriver jag de olika kraven på en översiktlig nivå. När det gäller utbildning som 

kan leda till skattebefrielse försöker jag redogöra för detta lite mer detaljerat och jag kommer 

även att behandla ändamålsbegreppet vård och uppfostran av barn eftersom detta är en vanlig 

sidoverksamhet när en förening bedriver en fristående skola. 

 

1.4 Material och metod 

I min undersökning använder jag en rättsdogmatisk metod som innebär att samla in, 

sammanställa, tolka och redovisa gällande rätt.
2
 Jag går igenom viktigare förarbeten och 

doktrin (anvisningar, litteratur och publikationer m.m.) som beskriver hur reglerna för 

skattebefrielse inom det undersöka området ska tolkas och tillämpas. Jag studerar och 

analyserar olika rättsfall och kontrollerar bl.a. hur följsamheten mellan förarbete, lagregler 

och domar fungerar. Undersökningen görs i ett de lege lata-perspektiv, d.v.s. hur gällande rätt 

ser ut. 

 

Historia skapas hela tiden och vi använder den för att förstå den tid som förflutit och för att 

förstå varför den värld som vi lever i idag ser ut som den gör. De fristående skolorna har en 

lång historia bakom sig. En förutsättning för att få bedriva fristående skola är att man har 

tillstånd från Skolinspektionen när man bedriver utbildning av det slag som vi i dagligt tal 

menar med grundskola, gymnasieskola m.m. och denna skolverksamhet är dessutom reglerad 

i olika lagar.  

 

Eftersom det är viktigt med bakgrundsinformationen har jag därför studerat litteratur och 

publikationen som berör ämnet skolundervisning och jag har varit i kontakt med 

Skolinspektionen och Friskolornas riksförbund och även granskat deras hemsidor, bl.a. för att 

få kunskap om vilka förutsättningar som gäller för att få bedriva en fristående skola. 

Skolinspektionen har för denna uppsats också utfört olika datautsökningar för att få fram 

                                                 
2
 Peczenik, Aleksander, Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990 nr 2, s. 42. 
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uppgifter om andelen ansökningar för att bedriva fristående skola åren 2010-2011 mellan 

olika driftsformer.
3
 

 

Uppsatsens teoridel är ganska omfattande. Skälet till det är att jag anser att skattreglerna kring 

ideella föreningen m.fl. är ganska krångliga och jag tycker därför att det är viktigt att beskriva 

hur beskattningen går till och vilka effekter som kan nås. Jag försöker förklara de olika 

förutsättningarna och sambanden som gäller för att man ska kunna uppnå den förmånliga 

beskattningen. Kraven är många och de olika kraven hänger delvis samman och kan inte 

isoleras var för sig. 

 

Antalet rättsfall som studeras gör också att redovisningen blir ganska omfångsrik. Lagreglerna 

som styr är oprecisa och uttunnade och rättstillämningen vilar i hög grad på rättspraxis och 

därför ägnas en stor del av uppsatsen att undersöka denna. Att begränsa undersökningen i 

denna del har jag ansett vara olämpligt då det ger en sämre bild av hur regelverket tillämpas. 

Genomgången av praxis har utförts med utgångspunkt ifrån de olika alternativ som står till 

buds för att nå skattebefrielse, dels i egenskap av en ideell förening som bedriver utbildning 

med ett allmännyttigt syfte, dels som en ideell förening som betraktas som ett allmänt 

undervisningsverk. Några rättsfall undersöks och analyseras. 

 

Min strävan har varit att undersöka domslut av senare datum eftersom förutsättningarna inom 

juridikens område också ändras över tiden. Det verkar finnas något fler äldre rättsfall, men 

även om dessa har fortsatt prejudicerande betydelse, så torde de vid det här laget vara ganska 

uttjatade och kanske inte längre lika intressanta. Senare domar visar hur man tolkar 

bestämmelserna idag vilket är ett av målen med denna uppsats. I denna undersökning har jag 

försökt prioritera domslut från Regeringsrätten. Dock har jag inte funnit särskilt många 

domslut från Regeringsrätten som klargör rättsläget på ett tillfredsställande sätt varför jag 

också valt att undersöka kammarrättsavgöranden. 

 

I min analys försöker jag beskriva de viktigare motiven och andra omständigheter som lett 

fram till domstolens beslut. Jag kontrollerar och kommenterar hur väl motiven stämmer 

överens med lagregler, förarbeten och praxis m.m. I de fall jag blir av annan mening än 

domstolen kommit fram till så redogör jag för detta och mina skäl för bedömningen. 

 

En tidig tanke från min sida var att försöka skapa en bild över i vilken omfattning 

skattebefrielse förekommer när det gäller fristående skolor och därför togs kontakt med 

Skatteverket för att undersöka framkomliga vägar för att nå sådan information. Enligt 

uppgifter finns inget sådant underlag att tillgå. 

  

1.5 Definitioner 
Den materiella lagstiftningen som styr beskattningen i Sverige är inkomstskattelagen 

(1999:1229) och den benämns i fortsättningen IL. 

 

När man talar om skattebefrielse så kan man mena skattebefrielse i lite olika avseenden, t.ex. 

att man inte behöver betala inkomstskatt, mervärdesskatt eller kanske någon punktskatt. När 

jag i denna uppsats pratar om skattebefrielse så menar jag befrielse från att betala 

inkomstskatt. 

 

                                                 
3
 Se tabell i avsnitt 2.4. 
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Ofta används i rättskällorna begrepp som inte motsvarar dess rätta betydelse vilket är något 

förvirrande. Innebörden av begreppet obegränsat skattskyldig och begränsat skattskyldig är 

väl definierat i skattelagstiftningen och framgår för juridiska personer av 6 kap. 3-12 §§ IL. I 

rättskällor som behandlar skatt i ideella föreningar och stiftelser m.fl. används inte så sällan 

begreppen i en annan betydelsen och då att man undgår att betala skatt för verksamhet som 

bedöms främja ett allmännyttigt ändamål och även skattefrihet för inkomst av fastighet kan 

under vissa förutsättningar förekomma. Ibland kan det bli så att man inte alls behöver betala 

någon skatt. Ibland, främst i äldre arbeten, används också begreppen oinskränkt skattskyldig 

och inskränkt skattskyldig och då med samma innebörd som obegränsat skattskyldig och 

begränsat skattskyldig.  

 

I rättskällorna används olika juridiska uttryckssätt såsom huvudsaklig del, övervägande del, 

skälig omfattning etc. och även dessa ställer till med bekymmer för den som vill ha klart för 

sig vad begreppen egentligen innebär. Då flertalet av dessa begrepp oftast går att relatera till 

något specifik lagregel så förklaras innebörden av dessa när denna regel behandlas. Begrepp 

som använd mindre frekvent förklaras också närmare i den löpande texten. 

 

I olika förarbeten, rättsfall m.fl. förekommer ibland begreppet rörelse. I samband med 

skattereformen år 1991 slog man ihop de gamla inkomstslagen rörelse, jordbruksfastighet och 

annan fastighet till det gemensamma inkomstslaget näringsverksamhet. Eftersom 

bestämmelserna om skatt för ideella föreningar tillkom före skattereformen används ibland 

också begreppet rörelse när det gäller ideella föreningar. Begreppet är i dessa fall liktydigt 

med det nuvarande begreppet näringsverksamhet. 

 

I uppsatsen hänvisas ofta till tidigare skattebestämmelser och bl.a. till de numera upphävda 

lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och kommunalskattelagen (1928:370). Motsvarande 

lagrum återfinns i den nya skattelagstiftningen i 7 kap. 4-6 §§ IL och innebär ingen ändring i 

sak i förhållande till den tidigare skattelagstiftningen. Lagen (1947:576) om statlig 

inkomstskatt benämns i det följande SIL och kommunalskattelagen (1928:370) KL. Lagen 

(1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229) benämns ILP. 

 

1.6 Disposition 

I nästa avsnitt, avsnitt 2, beskriver jag vad som menas med en ideell förening och dess 

civilrättsliga status, vilka offentligrättsliga krav som gäller för att bedriva en fristående skola 

samt vilka krav som samhället ställer på tillsyn och kontroll av den fristående skolans 

verksamhet. 

 

I det därpå följande avsnittet, avsnitt 3, redogör jag för allmännyttighetsbegreppet och vilka 

möjligheter till skattebefrielse som detta kan innebära. För en fristående skola som bedrivs i 

ideell föreningsform finns två alternativa vägar att gå, dels som en allmännyttig ideell 

förening, dels som ett allmänt undervisningsverk. Jag förklarar de olika begreppen och de 

regler som styr beskattningen av dem. 

 

I avsnitt 4 undersöker jag de allmänna villkoren som gäller för att en ideell förening ska nå 

skattebefrielse och de nuvarande skattebestämmelsernas utformning. Jag redovisar och 

analyserar några rättsfall som beskriver hur bestämmelserna tolkas. 

 

Nästa avsnitt, avsnitt 5, innehåller en beskrivning vad som kännetecknar ett allmänt 

undervisningsverk, bakgrunder och vilka bestämmelser som gäller för skattebefrielse. Jag 
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granskar och analyserar ett antal rättsfall som visar hur domstolarna tillämpar regelverket för 

de allmänna undervisningsverken. 

 

I avsnittet 6 lämnar jag några sammanfattande kommentarer av hur rättsläget ser ut och hur 

bestämmelserna om skattebefrielse för ideella föreningar och de allmänna 

undervisningsverken tillämpas. Jag diskuterar också kring de olika villkoren som gäller för 

skattebefrielse för en ideell förening och ett allmänt undervisningsverk. 

 

I näst sista avsnittet, avsnitt 7, rapporterar jag något om det senaste betänkandet SOU 2009:65 

där det föreslås om nya regler om skattskyldighet för stiftelser och ideella föreningar. 

Förslaget har ännu inte lett till ny lagstiftning. Jag lämnar också några uppslag lämpliga att 

forska vidare på. 

 

I det sista avsnittet, avsnitt 8, hittar läsaren en referenslista på det litteratur och övrigt material 

som jag hänvisar till och använt mig av i uppsatsen.   

 

2 VAD KRÄVS FÖR ATT BEDRIVA FRISKOLA I IDEELL FÖRENINGSFORM? 

 

2.1 Inledning 

En fristående skola kan bedrivas enligt många olika organisationsformer men en gemensam 

nämnare för att uppnå skattebefrielse är att utbildningen är av offentligrättslig karaktär. Staten 

har också ett tillsynsansvar så att de fristående skolorna följer de lagar och bestämmelser som 

gäller inom utbildningens område. 

 

I denna uppsats riktas uppmärksamheten mot vad som gäller för en ideell förening som 

bedriver en fristående skola och vad som gäller för skattebefrielse i dessa fall. Som avstamp 

för uppsatsen klargör jag därför vad som civilrättsligt menas med en ideell förening och vilka 

formella krav som gäller för bildandet av den. Eftersom jag anser att en historisk kontext är 

viktig när man vill skapa förståelse för de fristående skolornas plats i dagens samhälle 

kommer jag också att kortfattat beröra de viktigaste bakgrundsfaktorerna för detta liksom 

vilka offentligrättsliga krav som gäller för utbildningsväsendet idag. 

 

Betydelsen av att kommande generationer får en bra utbildning kan inte nog poängteras och 

att följa upp, utvärdera och utöva tillsyn över utbildningen har blivit allt viktigare 

framgångsfaktorer. Regelrätt tillsynsansvar utövas av staten och för att starta eller utöka en 

fristående skola måste man medges tillstånd för det. Vilka olika förutsättningar som gäller och 

hur tillståndsgivningen utvecklats under åren redogör jag också för. 

 

2.2 Civilrättslig status – bildandet av ideell förening m.m. 

En förening är en sammanslutning av ett antal personer, fysiska och/eller juridiska, som 

verkar tillsammans för ett gemensamt ändamål och man kan säga att det finns två huvudtyper 

av föreningar, ekonomiska och ideella föreningar. 

 

En ekonomisk förening kännetecknas av att den har som ändamål att främja medlemmarnas 

ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i någon form i vilken medlemmarna 

deltar. Syftet med en ideell förening är däremot att fånga in människor med ett gemensamt 

intresse i organiserad form och att verksamheten har ett ideellt ändamål. 

 

Av ordet ideell kan man tro att verksamheten ska ha högtstående syften men så är inte fallet. 

Med ideellt ändamål menas bara att målet inte får vara att främja medlemmarnas ekonomiska 
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syften genom ekonomisk verksamhet. En ideell förening kan därför bedriva helt kommersiell 

näringsverksamhet, avlöna egen personal o.s.v. bara det inte gagnar medlemmarnas 

ekonomiska intressen. En ideell förening bygger i de flesta fall på ett ideellt, d.v.s. oavlönat 

arbete från medlemmarnas sida och det ideella arbetet är ofta en förutsättning för att 

föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet. 

 

Någon särskild civilrättslig lagstiftning finns inte för ideella föreningar på motsvarande sätt 

som för ekonomiska föreningar, t.ex. krav på registrering.
4
 Inte heller finns det någon legal 

definition av begreppet ideell förening. Likväl är en ideell förening en juridisk person men för 

det krävs att föreningen antagit stadgar, valt styrelse och antagit ett särskiljande namn.
5
 

Styrelsen ska löpande rapportera till föreningens medlemmar och stadgarna måste uppfylla 

vissa minimikrav. 

 

Ideella föreningar är den enda form av juridisk person som inte är definierad i lagtext.
6
 Att 

den är en juridisk person innebär på motsvarande sätt som för andra juridiska personer att 

föreningen äger rättskapacitet, d.v.s. kan ha tillgångar och skulder, ingå avtal, föra talan inför 

domstol etc. Att en ideell förening kan bli en juridisk person har lags fast i rättspraxis.
7
 

 

När en ideell förening är juridisk person medför detta att medlemmarna som huvudregel inte 

är personligt ansvariga för föreningens agerande.  En ideell förening företräds av styrelsen 

och beroende på hur stadgarna har utformats kan även andra personer företräda föreningen. På 

civilrättslig grund kan medlemmar i en ideell förening inte bli betalningsansvariga för 

föreningens skulder. 

 

En ideell förening kan registreras hos Skatteverket. Skatteverket kan vägra att ge föreningen 

ett organisationsnummer om man anser att föreningen inte uppfyller de allmänna kraven för 

en ideell förening, t.ex. om ändamålet kan leda till ekonomisk vinning för medlemmarna.
8
 Om 

en ideell förening vill skaffa ett organisationsnummer ställer Skatteverket krav på att 

stadgarna ska innehålla kompletterande uppgifter för att uppfylla kraven för en juridisk 

person. Situationer när det kan vara aktuellt att skaffa ett organisationsnummer är om 

föreningen vill betala ut löner, betala skatt och arbetsgivaravgifter m.m. När en ideell förening 

bildas och registreras bör alla uppgifter om föreningen finnas med i stadgarna för att 

föreningen ska bli en juridisk person som kan utnyttja sin rättskapacitet till fullo. 

 

Trots att föreningen civilrättsligt är en ideell förening utan registrering bör man eftersträva att 

stadgarna är tydliga för att undvika lägen där skatterätten blir en belastning för den ideella 

verksamheten. Vad som uttrycks i stadgarna har stor betydelse när den ideella föreningen 

söker skattebefrielse. Betydelsen av bra och tydliga stadgar kan inte nog överdrivas eftersom 

också våra domstolar lägger stor vikt vid innehållet i dessa dokument. 

 

En fråga som ofta uppkommer är hur många medlemmar man minst måste vara för att bilda 

en ideell förening. Det finns ingen rättslig prövning av minimiantalet medlemmar i en ideell 

förening men Skatteverket anser att lagen om ekonomiska föreningar ska vägleda vilket 

betyder att man måste vara minst tre medlemmar. Det torde dock inte hindra att man bara är 

                                                 
4
 Civilrättsligt gäller för ekonomiska föreningar lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. 

5
 NJA 1973 s. 341. 

6
 Hemström, Carl, 2002. Bolag Föreningar Stiftelse. En introduktion, s. 5 f. 

7
 NJA 1973 s. 341. 

8
 Lundén, Björn - Lindblad, Jan, Ideella föreningar Skatt Ekonomi Juridik, s. 15. 
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två personer som bildar en förening.
9
 Hemström menar att det finns en yttersta gräns som 

innebär att en förening aldrig enbart kan bestå av bara de personer som bildar den.
10

 

 

De ideella föreningar som har ett mer ädlare syfte med sin verksamhet än andra ideella 

föreningar brukar man benämna allmännyttiga ideella föreningar. En allmännyttig ideell 

förening ska styras efter demokratiska principer. Merparten av alla ideella föreningar är 

allmännyttiga ideella föreningar. De ideella föreningarna har sedan länge intagit en gynnad 

ställning inom svensk skatterätt. Genom att verka inom områden eller för ändamål som ur 

allmän utgångspunkt är till nytta i samhället befrias staten från en rad utgifter som annars 

skulle belasta statskassan och som kompensation för detta befrias vissa ideella föreningar från 

att betala skatt eller är bara skatteskyldiga i begränsad omfattning. 

 

Begreppet allmännyttig ideell förening är inte ett begrepp som används i skattelagstiftningen 

utan bara ett epitet som en ideell förening får och som betecknar att föreningen når upp till de 

krav som lagstiftaren ställer för skattebefrielse i enligt i 7 kap. 7-13 §§ IL. 

 

Särskild om bokförings- och deklarationsskyldighet 

I sammanhanget bör också nämnas kort om bokföringsskyldigheten för en ideell förening. Av 

bokföringslagen
11

 framgår att ideella föreningar som bedriver näringsverksamhet är 

bokföringsskyldiga och Gunne m.fl. säger att bokföringslagen definition torde innebär att 

ideella föreningar som bedriver rörelse eller innehar fastighet därmed ska följa 

bokföringslagen.
12

 Övriga, det stora flertalet ideella föringar är inte är bokföringsskyldiga. 

Skatteverket menar dock att alla ideella föreningar ska redovisa enligt bokföringsmässiga 

grunder.
13

 

 

Underlag för taxering är föreningens självdeklaration och de kontrolluppgifter som lämnas. 

Bestämmelserna om deklarationsskyldigheten finns i lag (2001:1227) om självdeklarationer 

och kontrolluppgifter, LSK. LSK upphörde att gälla vid utgången av år 2011 men gäller dock 

fortfarande för år 2013 och tidigare års taxeringar enlig övergångsbestämmelser till 

skatteförfarandelagen (2011: 1244), SFL.
14

 

 

Ideella föreningar ska senast den 2 maj varje år inkomma med redovisning av sin verksamhet 

till Skatteverket (Inkomstdeklaration 3 med huvudblankett och fyra huvudbilagor). På 

huvudblanketten ska föreningen redovisa underlaget för de skatter och avgifter den ska betala. 

Vilken eller vilka huvudbilagor som ska lämnas beror på om föreningen har ett allmännyttigt 

ändamål och om verksamheten ska beskattas. Särskild självdeklaration lämnas enligt 2 kap. 7 

§ LSK. 

 

Ideella föreningar som är undantagna från skatteskyldighet lämnar särskild uppgift enligt 5 

kap. 1 § LSK. I den särskilda uppgiften ska framgå uppgifter om intäkter och kostnader, 

tillgångar och skulder vid räkenskapsårets början och slut liksom övriga omständigheter som 

är av betydelse för bedömningen av frågan om inskränkt skattskyldighet. Skatteverket kan 

med stöd av 18 kap. 2 § LSK medge befrielse för viss tid från uppgiftsskyldigheten, normalt 

                                                 
9
 Lundén, Björn - Lindblad, Jan, Ideella föreningar Skatt Ekonomi Juridik, s. 22. 

10
 Hemström, Carl, Om vertikala organisationsstrukturer, s. 270. 

11
 SFS 1976:125. 

12
 Gunne, Cecilia - Löfgren, Jerker, 2001, Beskattning av stiftelser och ideella föreningar, s.121 ff. 

13
 Skatteverket. Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser. SKV 324, s.5 f. 

14
 Skatteverket, Handledning för stiftelser, ideella föreningar och samfälligheter m.fl. 2012, SKV 327, avsnitt 18. 
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en tid om fem år. Beslut om befrielse påverkar inte skyldigheten att lämna särskild 

självdeklaration. 

 

2.3 Förvaltningsrättslig lagstiftning såsom skollagen m.m.
 15

 

 

2.3.1 Bakgrund 

Under medeltiden gavs inte mycket till utbildning och inte ens bland adeln var läskunnigheten 

speciellt stor. Först under 1700-talet kom barnen att börja läsa genom prästers och klockares 

försorg och den allmänna läskunnigheten höjdes markant. 

 

Det var år 1842 som den allmänna skolplikten i Sverige infördes och även då var det 

prästerskapet som hade mest att säga till om och skötte tillsynen. Uppsikten och tillsynen av 

skolorna var inte tillfredsställande och man beslutade att införa en folkskoleinspektion som 

bildades år 1861. Den inspektion som genomfördes där var inte av det slaget som vi menar 

med tillsyn och kontroll idag utan hade mer av berättande karaktär. Det var först i början av 

1900-talet som staten började få allt mer inflytande. Folkskoleöverstyrelsen bildades och 

ansvarade för att granska skolan ända fram till år 1958 då länsskolenämnderna tog över. 

Länsskolenämnderna hade inte endast inspektioner på agendan utan skulle också se till att 

skolan utvecklades. Länsskolenämnderna lydde under Skolöverstyrelsen. 

 

I samband med att skolan kommunaliserades år 1991 avskaffades Skolöverstyrelsen med 

länsskolnämnderna och Skolverket inrättades. Skolverkets huvuduppgifter blev att svara för 

normering, granskning, uppföljning och utvärdering liksom tillsynen över skolorna. 

 

De fristående skolorna har liksom de allmänna skolorna en lång historia bakom sig och 

innebörden av begreppet fristående skola har ändrats under tidens gång. De skolor som vi idag 

kallar fristående är inte samma som de som fanns för ett eller flera decennier sedan. I 

begynnelsen hade de fristående skolorna mer utpräglad inriktning än vad de har idag. 

 

Friskolereformen år 1992 var den stora förändringen som ledde till att antalet friskolor ökade 

dramatiskt i Sverige. Vad man idag menar med en fristående skola är en skola som drivs av 

annan huvudman än de skolor som kommun eller landsting ansvarar för eller som drivs i 

statlig regi. En fristående skola är idag öppen för alla och är avgiftsfri för den som väljer att 

gå där. Fram till år 1992 var det de kommunala skolorna som gav alla rätt till utbildning. 

Visserligen fanns friskolor dessförinnan, men de var oftast belagda med avgifter. 

Friskolereformen kom att ändra på detta och innan reformen trädde i kraft var det regeringen 

som beslutade om huvudmannen för en fristående skola skulle vara berättigad till statsbidrag. 

 

2.3.2 Kort om skollagens utveckling 

Tillsynen av skolor har under årens lopp genomgått flera stora förändringar. Det kan handla 

om ändringar i skollagen till direkta förändringar i tillsynen. Tidigare gällande skollag från år 

1985 (1985:1100) blev den 1 augusti 2010 upphävd och kom att ersättas av den nya skollagen 

(2010:800). Under de 25 år som den gamla skollagen styrt har den vid ett sjuttiotal tillfällen 

ändrats till följd av samhällets och skolväsendets utveckling. En av de viktigare 

förändringarna under den här perioden är den decentralisering av ansvaret som skett, där man 

gått från ett regelstyrt system till ett mål- och resultatstyrt system. 

 

                                                 
15

 Olika faktauppgifter är hämtade från Skolinspektionens hemsida, www.skolinspektionen.se (2012-03-04), från 

examensuppsats vid Göteborgs universitet ht 2010 med titel Tillsynen av fristående skolor – rättslig och politisk 

förändring över tiden (rapportnummer HT10-1100-06) samt från angivna lagar med förarbeten. 

http://www.skolinspektionen.se/
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Skollagen innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, 

skolbarnomsorg, skola och vuxenutbildning och styr över hela det svenska skolväsendet. Det 

är inte bara skolor som måste rätta sig efter skollagen utan även andra inblandade 

myndigheter. De fristående skolorna och kontrollsystemet för detta behandlas i skollagen från 

år 1985 i ganska korta ordalag. Att så blev fallet kan bero på att de fristående skolorna var en 

ganska ny företeelse i samhället när denna lag skrevs. 

 

Mellan de olika skollagarna finns ett antal propositioner som medfört ändringar i lagarna. De 

mest väsentliga ur ett friskoleperspektiv är propositionerna 1991/92:95 Om valfrihet och 

fristående skolor, 1995/96:200 Fristående skolor m.m, 2007/08:50 Nya skolmyndigheter och 

2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. 

 

Det är först i propositionen från 1995/96 som de fristående skolorna berörs mer ingående och 

där handlar diskussionen mycket om den tillsyn som behövs och hur kommunernas insyn ska 

genomföras. I propositionen 2007/08:50 lämnade regeringen bl.a. förslag till hur kontrollen av 

de fristående skolorna bör se ut och föreslog här också bildandet av en ny 

inspektionsmyndighet för ändamålet som ska kallas Skolinspektionen. 

 

Den förste oktober år 2008 genomfördes förändringen genom bildandet av Skolinspektionen. 

Detta innebar att den inspektion och tillsyn som Skolverket tidigare haft överfördes till 

Skolinspektionen. Skolverkets uppgifter blev i och med införandet av Skolinspektionen att ta 

hand om uppföljningar och utvärderingar av det offentliga skolväsendet och att ansvara för 

nationella prov och styrdokument m.m. 

 

Som skäl för omfördelningen av uppgifter från Skolverket till Skolinspektionen angav 

regeringen bl.a. att Skolverkets uppdrag behöver förtydligas och renodlas för att skapa 

förutsättningar för en skola som utvecklas och just utveckling och uppföljning är det som 

Skolverket bör ansvara för. Tillsyn, tillståndsprövning och kvalitetsgranskning av skolor är 

uppgifter för Skolinspektionen. I propositionen Nya skolmyndigheter nämner man också om 

arbetet med den nya skollagen som håller på att tas fram och som kommer att innebära stora 

förändringar i skolväsendet. Detta anger man också som ett argument för att bilda den nya 

inspektionsmyndigheten Skolinspektionen. 

 

Om man ser på den nya skollagen (2010:800) i förhållande till den gamla från år 1985 

(1985:1100) så innehåller den nya stora förändringar. I den nya skollagen ska basen bygga på 

kunskap, valfrihet och trygghet för alla de skolformer och andra verksamheter som lagen 

omfattar. Det innebär att de fristående skolorna, med några vissa undantag, ska följa 

kursplaner och läroplaner och sätta betyg. När det gäller just de fristående skolorna har fokus 

lagts på att de ska få samma skyldigheter och villkor som kommunala skolor och de fristående 

skolorna ska integreras i lagen och följa samma bestämmelser som de kommunala. 

Skolinspektionen har i den nya lagen fått skarpare sanktionsmöjligheter mot skolor som 

missköter sig. Skolinspektionen tog också över en del av den tillsyn som kommunerna 

tidigare hade. 

 

I samband med kommunaliseringen av skolan år 1991 förändrades styrsystemet för skolan 

radikalt. Ambitionen var här att decentralisera och avreglera som på så många andra håll i 

statsförvaltningen. Bakgrunden var bl.a. att skolan blivit alltför omfattande och komplex för 

att kunna styras genom detaljreglering. Staten skulle inte längre styra verksamheten genom 

centrala regler utan bara genom att ange de mål som skulle nås. 
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I mitten av 1990-talet infördes nya läro- och kursplaner som var anpassade till den målstyrda 

verksamheten. De nya kursplanerna innehöll inga direktiv vad undervisningen skulle 

innehålla utan angav vilka resultat och mål som skulle uppnås och gav stort utrymme till lokal 

anpassning. Uppfyllelsen av målen skulle sedan kontrolleras och utvärderas. Parallellt med 

detta ökade också kraven på brukarinflytande och valfrihet och i och med införandet av 

friskolereformen ökade antalet fristående skolor drastiskt. 

 

I det nya systemet med ett stort centraliserat ansvar var det tänkt att staten i efterhand skulle 

kontrollera att det blev som man tänkt. Man skulle följa upp, utvärdera och utöva tillsyn över 

utbildningen ute i kommunerna. Regelrätt kontroll i form av statlig tillsyn fick inledningsvis 

litet utrymme och i början av 1990-talet genomfördes bara inspektioner vid klagomål och vid 

signaler om brister. Riksdag och regering ville emellertid ha en ordentlig granskning av 

skolan och Skolverket utökade sin tillsyn och granskning.
16

 

 

2.4 Tillstånd för fristående skola m.m.
 17

 
Skolinspektionen har tillsynsansvar över förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola och 

vuxenutbildning. Det betyder att myndigheten kontrollerar och granskar att kommuner eller 

en fristående skola följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för verksamheten.
18

 

 

Skolinspektionens regelbundna tillsyn berör alla kommunala och fristående skolor och 

verksamheterna granskas på en rad olika punkter. Sanktioner kan användas om huvudmannen 

inte följer de lagar och förordningar som gäller. Skolinspektionen genomför också 

kvalitetsgranskning som är tematisk inriktade. 

 

För att få starta eller utöka en fristående skola måste man ha tillstånd och Skolinspektionen 

beslutar om sådant tillstånd och följer också upp att skolan startar i enlighet med tillståndet. 

Skolinspektionen arbetar även med ansökningar från skolor, fristående såväl som kommunala, 

som vill bedriva utbildning utan att tillämpa timplanen m.m. 

 

Skolinspektionen granskar en ansökan om att få starta en ny fristående skola eller utbildning 

utifrån skollagen med tillhörande förordningar och läroplaner. Den sökande ska visa att 

skolan har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen vilket innebär att 

man kommer att ha tillgång till lämpliga lokaler, att man har en ekonomi som garanterar en 

varaktig och stabil verksamhet för eleverna och att skolans verksamhet lever upp till de mål 

som gäller för utbildningen. Den som söker tillstånd måste tydligt visa i sin ansökan att man 

har förutsättningar att följa föreskrifterna. 

 

Skolinspektionen bedömer också om utbildningen kommer att innebära negativa följder på 

lång sikt för eleverna eller för det kommunala skolväsendet. Som underlag för bedömningen 

tas yttrande in från den kommun där den sökande vill etablera skola. När det gäller 

gymnasieskola får även kranskommuner yttra sig. Om en utbildning vid en fristående skola 

medför påtagliga negativa följder för en kommun ska Skolinspektionen inte godkänna 

sökanden som huvudman för den sökta utbildningen. Som exempel på påtagligt negativa 

                                                 
16

 Skolinspektionen, www.skolinspektionen.se, Sökväg: Om-oss/Var-verksamhet/Historik, (2012-03-04). 
17

 Olika faktauppgifter är hämtade från Skolinspektionens hemsida, www.skolinspektionen.se (2012-03-04). 

Bland de viktigare författningarna som reglerar tillståndsgivningen m.m. kan nämnas skollagen (2010:800), 

lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800), skolförordningen (2011:185) och 

gymnasieförordningen (2010:2039). Skolinspektionens föreskrifter SKOLFS 2011:154 innehåller bestämmelser 

om ansökningsförfarandet när det gäller ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola. 
18

 Enligt förordning (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion.  

http://www.skolinspektionen.se/
http://www.skolinspektionen.se/
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följder kan vara att tillkomsten av en fristående skola medför att en landsort- eller 

glesbygdskommun tvingas lägga ner en skola och det medför stora olägenheter för elever. En 

etablering av en fristående skola kan också innebära betydande kostnadsökningar som 

påverkar kommunens skolorganisation om kommunen måste lägga ner befintlig skola på 

grund av vikande elevunderlag. 

 

En fristående skola kan bedrivas i många olika former, t.ex. av en juridisk person som ett 

aktiebolag, en ekonomisk förening eller liknande men också andra former förekommer. Att en 

ideell förening driver en skola är ju inte heller ovanligt. Även en fysisk person kan få tillstånd 

att driva skola i form av enskild firma. Enligt de lagar och regler som gäller för 

tillståndsgivningen är ett krav att huvudmannen, den sökande, måste äga rättskapacitet och ha 

full rättshandlingsförmåga, d.v.s. vara myndig, inte vara satt i konkurs eller inte stå under 

förvaltarskap. 

 

Vilken undervisning och utbildning som kräver tillstånd och som får genomföras vid en 

fristående skola regleras i författningar. Skollagen innehåller de grundläggande 

bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola och vuxenutbildning. Den 1 

augusti 2010 trädde den nya skollagen (2010:800) i kraft och ska tillämpas på utbildning och 

annan verksamhet fr.o.m. den 1 juli 2011. Övergången från den gamla skollagen till den nya 

regleras i särskilda övergångsbestämmelser. De utbildningar som omfattas av skollagarna är 

de som vi i vardagligt tal benämner förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 

specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola m.fl. 

 

Enskilda som fått tillstånd av Skolinspektionen att bedriva en fristående skola eller utbildning 

har också rätt till bidrag från elevernas hemkommun vilket innebär att huvudmannen får ett 

bidrag för varje elev vid den fristående skolan, en s.k. skolpeng. I princip ska bidragets storlek 

bestämmas på samma sätt som när kommunen fördelar resurser till den egna kommunala 

skolan. 

 

För att få starta en fristående skola finns inga formella krav på bakgrund, utbildning eller 

erfarenhet. Enligt skollagen kan både enskilda och juridiska personer driva skola. Det 

vanligast är dock att det sker i form av någon juridisk person. 

 

Skolinspektionen för årlig statistik över bl.a. antal ansökningar om att starta fristående skola, 

antalet bifall och avslag. Uppföljningar görs också över hur utfallen ser ut för olika 

utbildningar och regioner och även avslagsorsaker och den sökandes civilrättsliga status följs 

upp. Tabellen nedan är ett utdrag ur Skolinspektionens statistik och visar hur antalet 

ansökningar för att driva en fristående skola ser ut under de senaste 15 åren. Informationen 

ger en god bild över hur antalet fristående skolor utvecklats över tiden. 
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Tabell som visar antalet ansökningar 

om att starta fristående skola och utöka 

verksamheten på befintlig fristående 

skola. Riket totalt.
19

 

År Antal 

ansökningar 

1997 146 

1998 201 

1999 285 

2000 422 

2001 485 

2002 316 

2003 312 

2004 267 

2005 257 

2006 366 

2007  563 

2008 560 

2009 506 

2010 686 

2011 789 

 

Som framgår av statistiken har antalet ansökningar om att få bedriva fristående skola mer än 

femdubblats under den gångna 15-årsperioden. För ansökningsomgången 2011 uppgick 

antalet ansökningar till nästan 800 stycken. För ansökningsomgången 2012 var antalet 

ansökningar 364 stycken, d.v.s. mer är en halvering av antalet ansökningar i förhållande till 

året innan. 

 

Enligt Skolinspektionen kan det finnas flera tänkbara förklaringar till minskningen för 

ansökningsomgången 2012. En bidragande orsak kan vara den nya skollagen som infördes år 

2011 och som innehåller nya krav på exempelvis skolbibliotek och elevhälsa. En annan faktor 

är de senare årens krympande elevkullar som inneburit att elevunderlaget och därmed 

utrymmet för nya skolor minskat framförallt i gymnasieskolan. Osäkert konjunkturläge och en 

pågående samhällsdebatt kring de fristående skolorna är två andra faktorer som kan ha dämpat 

intresset.
20

 

 

Skolinspektionens uppföljningar av antalet bifall och avslag för de som ansöker om att starta 

fristående skola och utöka verksamheten på befintlig fristående skola framgår av tabellen 

nedan.  

                                                 
19

 Olika faktauppgifter är hämtade från Skolinspektionens hemsida, www.skolinspektionen.se (2012-08-02) 

sökväg; Statistik/Fristående skolor/Ansökningar riket 1997-2012. 
20

 www.skolinspektionen.se (2012-09-13), sökväg: Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Farre-ansokningar-om-att-

starta-fristaende-skolor. 

http://www.skolinspektionen.se/
http://www.skolinspektionen.se/
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Tabell som visar andelen beviljade 

tillstånd av antalet ansökningar om 

att starta fristående skola och utöka 

verksamheten på befintlig fristående 

skola. Riket totalt.
21 

År Andelen 

tillstånd, % 

2007  63 

2008 51 

2009 45 

2010 33 

2011 29 

 

Av statistiken framgår att andelen beviljade tillstånd minskat markant de senast fem åren. 

Eftersom statistikuppgifter om andelen beviljade ansökningen för att bedriva fristående skola 

för åren 1997-2006 inte gått att nå finns inga säkra trender beträffande denna utveckling. Ett 

rimligt antagande är dock att etableringskontrollen som förstärkts de senare åren, t.ex. genom 

Skolinspektionens försorg, har gett verkan. 

 

De främsta orsakerna till avslag är att den sökanden inte förmått visa på ett tillräckligt stort 

elevunderlag för sin planerade verksamhet och att skolbibliotek inte har ställts till 

förfogande.
22

 Tillstånd beviljas i lägre grad när den sökande söker tillstånd för fristående 

gymnasieskola än för fristående grundskola. 

 

Som tidigare sagts kan fristående skola bedrivas i många olika former. De vanligaste 

formerna är idag att utbildning genomförs av ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en 

ideell förening. Skolor kan också vara stiftelser, handelsbolag eller kommanditbolag. De 

flesta skolor är en juridisk person men också enskild firma kan driva skola vilket är mycket 

ovanligt. Att skola också drivs genom ett s.k. föräldrakooperativ och att skolor ingår i större 

företagsgrupperingar är vanligt. 

 

Tabellen nedan är en sammanställning som visar andelen ansökningar av totala antalet 

ansökningar för att bedriva fristående skola för åren 2010-2011 fördelade på olika 

driftsformer. 

                                                 
21

 Underlag är hämtat från Skolinspektionens hemsida, www.skolinspektionen.se (2012-08-02) och uppgifter 

lämnade av Skolinspektionen 2012-03-13. Andelen tillstånd utgår ifrån de ansökningar där hela ansökan 

behandlats och beviljats tillstånd alternativt avslagits. Ett relativt stort antal ansökningar har också avskrivits 

vilket i de flesta fall beror på att den sökande har dragit tillbaka sin ansökan. Avskrivningar ingår inte i tabellen. 

Man kan anta att en stor del av avskrivningarna också skulle leda till avslag om den sökande inte dragit tillbaka 

sin ansökan. Andelen avskrivningar av totala antalet ansökningar uppgick för år 2011 till 23 %. För grundskola, 

förskoleklass, fritidshem och grundsärskola fattas ett beslut per ansökan. För gymnasieskola och 

gymnasiesärskola kan flera typer av beslut fattas för en och samma ansökan eftersom beslut tas per utbildning. 
22

 Enligt Skolinspektionens statistik www.skolinspektionen.se (2012-03-04), tabellen Antal avslag av 

ansökningar om tillstånd att starta fristående skola och utöka befintlig fristående skola efter avslagsgrund och 

verksamhetsform, riket, ansökningsomgång 2011, samtliga verksamhetsformer. 

http://www.skolinspektionen.se/
http://www.skolinspektionen.se/


 19 

Tabell som visar andelen ansökningar av totala antalet 

ansökningar för att bedriva fristående skola åren 2010-2011 

mellan olika driftsformer. Riket totalt.
23

 

Företagsform Andelen 

ansökningar 

2010, % 

Andelen 

ansökningar 

2011, % 

Aktiebolag 84 87 

Ekonomisk förening 4 5 

Ideell förening 2 3 

Stiftelse 3 3 

Fysisk person 5 2 

Övriga (1 2 1 
1) Enskild firma, handels- och kommanditbolag och trossamfund m.m. 

 

Som framgår ovan är den alldeles övervägande andelen som söker tillstånd för att bedriva 

fristående skola ett aktiebolag. Ekonomisk förening, stiftelser och fysiska personer söker 

tillstånd i betydligt mindre grad. Andelen tillstånd av det totala antalet ansökningar för de 

olika driftsformerna visar inte på några påtagliga skillnader.  

 

Ytterligare statistikuppgifter kan nås på Skolinspektionens hemsida.
24

 

 

2.5 Sammanfattning 

Jag har i detta avsnitt redogjort för vilka formella krav som gäller för bildandet av en ideell 

förening. En viktig omständighet att känna till är att någon särskild civilrättslig lagstiftning 

som styr bildandet, på motsvarande sätt som t.ex. en ekonomisk förening, finns inte. Likväl är 

en ideell förening en juridisk person men för det krävs att föreningen antagit stadgar, valt en 

styrelse och antagit ett särskiljande namn.
25

 

 

Inget krav finns på registrering av en ideell förening. Att föreningen är en juridisk person 

innebär på motsvarande sätt som för andra juridiska personer att föreningen äger 

rättskapacitet, d.v.s. kan ha tillgångar och skulder, ingå avtal, föra talan inför domstol m.m. I 

avsaknad av egen civilrättslig lagstiftning regleras många av de frågor som uppkommer kring 

ideella föreningar genom vedertagna principer och sedvänja och den rättspraxis som 

utvecklats på området är viktig.  

 

En ideell förening kännetecknas av att den inte främjar medlemmarnas ekonomiska syften 

genom ekonomisk verksamhet. De ideella föreningar som har ett mer ädlare syfte med sin 

verksamhet än andra ideella föreningar brukar vi benämna allmännyttiga ideella föreningar. 

Genom att verka inom olika verksamhetsområden som bedöms vara till nytta i samhället kan 

dessa ideella föreningar befrias från att betala skatt eller blir bara skattskyldiga i begränsad 

omfattning. 

 

De fristående skolorna har en lång historia bakom sig i det svenska utbildningsväsendet. Den 

avgörande förändringen för friskolorna var friskolereformen år 1992 som ledde till en 

dramatisk ökning av antalet friskolor. Vad man idag menar med en fristående skola är en 

skola som drivs av annan huvudman än de skolor som kommun eller landsting ansvarar för 

eller som drivs i statlig regi.
26

 

                                                 
23

 Enligt uppgifter lämnade av Skolinspektionen 2012-03-13 efter särskilda datautsökningar. 
24

 Skolinspektionen, www.skolinspektionen.se. 
25

 Se avsnitt 2.2. 
26

 Se avsnitt 2.3. 

http://www.skolinspektionen.se/
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Tillsynen av skolor under årens lopp har genomgått flera stora förändringar. Det kan handla 

om ändringar i skollagen till direkta förändringar i tillsynen. Nu gällande skollag (2010:800) 

innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola 

och vuxenutbildning och styr över hela det svenska skolväsendet. För de fristående skolorna 

innebär den nya skollagen att de får samma skyldigheter och villkor som de kommunala 

skolorna och de fristående skolorna integreras i lagen och följer samma bestämmelser som de 

kommunala. Även andra inblandade myndigheter måste följa skollagen.  

 

Den förste oktober år 2008 bildades Skolinspektionen och de tillsynsuppgifter som Skolverket 

tidigare haft överfördes till den nya myndigheten. Skolverkets uppdrag blev i och med 

införandet av Skolinspektionen att ta hand om uppföljningar och utvärderingar m.m. 

Skolinspektionen har tillsynsansvar över förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola och 

vuxenutbildning. Det betyder att myndigheten kontrollerar och granskar att kommuner eller 

en fristående skola följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för verksamheten.
27

 

 

För att få starta eller utöka en fristående skola måste man ha tillstånd av Skolinspektionen. 

Den som söker tillstånd måste tydligt i sin ansökan visa att man har förutsättningar att följa 

föreskrifterna. Den undervisning och utbildning som kräver tillstånd och som får genomföras 

vid en fristående skola regleras i olika författningar där skollagen (2010:800) innehåller de 

grundläggande bestämmelserna. De utbildningar som omfattas av skollagarna är de som vi i 

dagligt tal benämner förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, 

sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola m.fl. 

 

En fristående skola kan bedrivas i många olika former, t.ex. av en juridisk person som ett 

aktiebolag, en ekonomisk förening eller liknande men också andra former förekommer. 

Vanligast är aktiebolagsformen. Att en ideell förening driver en skola är ju inte heller 

ovanligt.  

 

Av Skolinspektionens statistik framgår antalet ansökningar om att få bedriva fristående skola 

mer än fembubblats under de gångna 15 åren. Av statistiken framgår också att antalet 

beviljade tillstånd minskat markant de senare åren och den utökade etableringskontrollen kan 

vara en förklaring till detta. 

 

3 ALLMÄNNYTTIGHETSBEGREPPET OCH DESS INNEBÖRD 

 

3.1 Inledning 

I detta avsnitt redogör jag kortfattat för begreppet allmännytta som det används i 

skattelagstiftningen och vilka möjligheter till skattebefrielse som allmännyttig verksamhet kan 

medföra. 

 

3.2 Begreppet allmännytta 

 

3.2.1 Historik 

I ekonomisk teori definieras ofta allmännytta som varor och tjänster som är icke 

konkurrerande och icke exkluderbara, d.v.s. motsatsen till privata varor och tjänster som både 

är konkurrerande och exkluderbara.
28

 

 

                                                 
27

 Se avsnitt 2.4. 
28

 Se exempelvis www.mises.se/2010/07/28/allmannyttans-villfarelse-libertarianer-och-nationellt-forsvar. 
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Begreppet allmännytta som det används i skattelagstiftningen och i bestämmelserna om 

skattebefrielse utgår från andra grunder och är annorlunda konstruerat än definitionen ovan. 

Detta framgår tydligt bl.a. av betänkandet SOU 2009:65 där departementschefen säger att 

någon legaldefinition av begreppet allmännytta inte införs i lagtexten utan där behålls en 

exemplifierande uppräkning av vad han anser vara allmännyttiga ändamål.
29

 I 

skattelagstiftningen likställs allmännytta med vad som menas med de olika ändamålskraven, 

trots att begreppet allmännytta egentligen är så mycket mer.  

 

Allmännytta har således en annan principiell innebörd i skattefrihetsinstitutet än vad vi i 

dagligt tal menar med allmännytta och Dimitrievski säger i sin avhandling att utformningen 

av skattefrihetsinstitutet, på grund av sin vaga konstruktion i lagtext och förarbeten, i 

väsentlig utsträckning kan härledas till politiska värderingar och någon större konkretion går 

därför inte att skapa kring allmännyttighetsbegreppet.
30

 

 

Dimitrievski nämner att skatteprivilegiet i form av befrielse från beskattning av vissa 

civilrättsliga institut har djupa rötter i den svenska skattelagstiftningen och redan i 1810 års 

bevillningsförordning fanns bestämmelser om skattebefrielse men endast för ett begränsat 

antal stiftelser, samfund, inrättningar och verk. Även om frågan om ideella föreningars 

skattebefrielse diskuterades flitigt under början av 1900-talet var det först vid införandet av 

kommunalskattelagen år 1928 som ideella föreningen fick förmånligare beskattning än 

tidigare vilket innebar att man blev proportionellt beskattade. 1936 års skattekommitté tog 

åter upp frågan om en eventuell skattefrihet för bl.a. ideella föreningar och år 1942 infördes 

bestämmelser om undantag från skattskyldighet för all annan inkomst än inkomst av fastighet 

och av rörelse för stiftelser och ideella föreningar som främjade vissa i lagtexten angivna 

ändamål. 

 

Dimitrievski pekar i sin avhandlig på olika förhållanden som torde ha haft betydelse för 

skattebefrielsen ur ett historiskt perspektiv. Vid tiden för skattefrihetens införande var den 

statliga välfärdsproduktionen mycket begränsad och omsorgen av t.ex. vård av sjuka och 

fattiga överläts i stor utsträckning till privata institutioner eller enskilda samhällsmedlemmar. 

Produktionen av välfärd i det svenska samhället vilade i hög grad på ideell grund, med 

skattefrihet som en naturlig drivkraft.
31

 

 

Senare när kvalitén i välfärden i Sverige höjdes under senare delen av 1900-talet, främst 

genom att stat och kommun i allt större utsträckning började göra satsningar på viktiga 

välfärdsområden, desto mindre incitament fanns att skattebefria den ideella sektor och någon 

utvidgad skattebefrielse föreslogs inte för ideella föreningar. Till detta ska också kopplas 

skattebetalarnas intresse av att inte drabbas av alltför hög skattebörda. Det ansågs dock vara 

viktigt att behålla skattefriheten för sådana ändamål som annars måste tillgodoses genom 

skattemedel. 

 

Dimitrievski anser att historiskt kan grunden på vilken ändamålsdefinitionen avgränsas 

härledas till allmännyttighetstanken, en tanke som är mycket svårkonstruerad. Någon 

allmängiltig norm som kan läggas till grund för en sådan konstruktion finns inte. Den metod 

som lagstiftaren istället valde för att definiera allmännytta gick ut på att välja ut ett antal 

                                                 
29

 SOU 2009:65, avsnitt 4.3. 
30

 Dimitrievski, Nick, Allmännytta som norm i svensk skatterätt. Om inkomstskattefrihet för ideella föreningar, 

s. 224. 
31

 Dimitrievski, Nick, Allmännytta som norm i svensk skatterätt. Om inkomstskattefrihet för ideella föreningar, 

avsnitt 4.2. 
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områden (ändamål) och ange dem direkt i lagtexten. Alla ändamål skulle vara av det slag att 

de också kunde tillgodoses av det allmänna men ingen av ändamålen preciserades i någon 

nämnvärd inriktning i förarbetena. Meningen med arrangemanget verkade ha varit att ge 

allmännyttighetstanken ett större utrymme att utvecklas specifikt utifrån varje i lagtexten 

angivet ändamål.
32

 

 

3.2.2 Skattefrihetens psykologiska effekter 

Den psykologiska effekten av skattefriheten kan kopplas till dess betydelse som drivkraft för 

ideellt oavlönat arbete och människors donationsvilja. I förarbeten har uttalats att det inte bör 

ligga i statsmaktens intresse att försöka begränsa sådana medel som på frivillig väg ställs till 

förfogande för allmännyttiga ändamål.
33

 

 

Vi kan konstatera att kraven på allmännytta är en central utgångspunkt i bedömningen av de 

ideella föreningarnas skattefrihet. Genom att verka inom områden eller för ändamål som ur 

allmän utgångspunkt är till nytta i samhället befrias staten från en rad utgifter som annars 

skulle belasta statskassan. Som kompensation för detta befrias vissa ideella föreningar från att 

betala skatt eller är bara skattskyldiga i begränsad omfattning. Avgörande för 

skattskyldighetens omfattning kan ses som den grad av allmännytta som man anser 

verksamheten ger uttryck för. Ju större allmännytta desto välvilligare inställning när det gäller 

anspråk på skatt. 

 

Allmännyttighetsbegreppet som det tolkas i ett skatterättsligt hänseende ska också härledas ur 

de övriga villkoren som ställts upp för att en ideell organisation ska få skattebefrielse, d.v.s. 

ändamålet får inte främja någons ekonomiska intressen, intäkterna i verksamheten ska 

användas för det allmännyttiga syftet i tillräcklig omfattning och organisationen ska vara 

öppen för alla som har intresse av att medverka i den etc. Vad de olika kraven innebär 

återkommer jag till senare. 

 

Hur skattebefrielse för ideell verksamhet i framtiden kommer att se ut är en öppen fråga och 

här finns enligt mig många faktorer som kan inverka. En viktig omständighet torde vara den 

demografiska förändringen som vårt samhälle står inför och som bl.a. innebär att antalet äldre 

i samhället blir allt fler. När statsmakterna inte längre förmår svara för en adekvat 

äldreomsorg kanske det är dags för ideella krafter att träda in i större utsträckning än tidigare. 

Andra faktorer som är viktiga är också hur ekonomin i vårt samhälle utvecklas. 

Skattebefrielse innebär undandragande av skattemedel för stat och kommun som kanske 

måste kompenseras med ökade skatteintäkter på andra områden. 

 

3.3 Förutsättningar för skattefrihet vid bedrivande av utbildningsverksamhet 

Huvudprincipen i svensk skattelagstiftning är att juridiska personer är obegränsat 

skattskyldigt, d.v.s. skattskyldig för alla sina inkomster. För handelsbolag och 

kommanditbolag m.fl. gäller särskilda regler. 

  

Företag och andra organisationer som bedriver t.ex. en fristående skola är inte undantagna 

denna huvudprincip utan de beskattas på samma sätt för sin näringsverksamhet som andra 

skattskyldiga och enligt den bolagsform som valts. Undantagsregler har dock införts i 

lagstiftningen för att begränsa skattskyldigheten och för detta krävs att man lever upp till vissa 
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 Dimitrievski, Nick, Allmännytta som norm i svensk skatterätt. Om inkomstskattefrihet för ideella föreningar, 

s. 203 ff. 
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 Dimitrievski, Nick, Allmännytta som norm i svensk skatterätt. Om inkomstskattefrihet för ideella föreningar, 

s. 204 ff. 



 23 

förutbestämda kriterier. Den gemensamma nämnaren för att komma i åtnjutande av 

skattebefrielse är alltid att verksamheten som genomförs är av allmännyttigt karaktär, d.v.s. av 

kvalificerad art. Reglerna för att uppnå denna skattebefrielse, helt eller delvis, finns i 

huvudsak sammanfattade under 7 kap. IL. Reglerna ger olika juridiska personer eftergifter i 

skattehänseende utifrån lite olika skäl men där allmännytta alltid bedöms existera. 

 

Enligt 7 kap. 2 § IL är staten, landting, kommuner och kommunalförbund m.fl. undantagna 

från skatt och att det blivit så beror på det sätt vi finansierar vår offentliga förvaltning. Att 

behöva betala skatt till sig själv verkar inte särskilt logiskt. I 7 kap. 3-15 §§ IL behandlas 

skattebefrielse för stiftelser, ideella föreningar, registrerade trossamfund och vissa andra 

juridiska personer. 

 

Vid sidan av de generella bestämmelserna enligt 7 kap. IL för stiftelser, ideella föreningar och 

registrerade trossamfund redovisas i 7 kap. 16-17 §§ IL en uppräkning av ett antal subjekt 

som också är begränsat skattskyldiga. Uppräkningen enligt 7 kap. 16-17 §§ IL brukar 

benämnas den s.k. katalogen och omfattar en heterogen grupp av olika juridiska personer av 

olika kategorier såsom olika sjukvårdsinrättningar, akademier, allmänna undervisningsverk 

m.fl. 

 

Som nämnts kan en fristående skola bedrivas i många olika former. Det kan vara ett 

aktiebolag, en ekonomisk förening eller en ideell förening som bedriver undervisning men 

också andra former förekommer. För en ideell förening gäller de särskilda reglerna enligt 7 

kap. 7-13 §§ IL som man måste kvalificera sig för om man ska slippa att betala skatt. Kraven 

här är många och att bedriva utbildning är således ett av de krav som kan innebära 

skattefrihet. 

 

Som lagstiftningen utformats finns möjligheter för aktiebolag, en ekonomisk förening eller 

annan juridisk person som bedriver utbildning att bli befriad från skatt genom att klassificeras 

som ett allmänt undervisningsverk, enligt 7 kap, 16 § IL. En viktig förutsättning är dock att 

man inte bedriver verksamheten i vinstsyfte. Regeln gäller också för ideella föreningar och 

stiftelser. 

 

För en ideell förening som vill nå skattebefrielse när det gäller att driva en fristående skola 

finns således två vägar att gå, dels som inskränkt skattskyldig enligt reglerna i 7 kap. 7-13 §§ 

IL, dels som allmänt undervisningsverk enligt regeln i 7 kap. 16 § IL. Vilka regler som kan 

tillämpas är beroende på vilka förutsättningar som gäller och utfallet av skattebefrielsen kan 

avvika i de enskilda fallen. 

 

Det förtjänar att påpekas att de särskilda reglerna som gäller för ideella föreningar enligt 7 

kap. 7-13 §§ IL är ganska snåriga och komplicerade. Kraven är många som man måste 

kvalificera sig för om man ska slippa att betala skatt. Värt att påpeka är också att en stiftelse 

bara kan bedriva en fristående skola i form av ett allmänt undervisningsverk. 

 

En närmare redovisning över de olika undantagsreglerna lämnas i den fortsatta redovisningen. 

Bestämmelserna för beskattning av ideella föreningar är omfattande och tillämpas inte bara 

när man bedriver undervisning utan också inom en rad andra olika områden då en ideell 

förening genomför allmännyttig verksamhet, t.ex. för välgörande eller andra ändamål. 

Lagreglerna är till stora delar vagt formulerade och oprecist utformade. De särskilda 

bestämmelserna som gäller för ideella föreningar redogör jag för i avsnitt 4 och för allmänna 

undervisningsverk i avsnitt 5. 
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3.4 Sammanfattning 

Allmännyttighetsbegreppet är av central betydelse vid bedömning av skattefriheten. Genom 

att verka inom olika områden som bedöms vara till nytta i samhället kan olika företag och 

organisationer befrias från att betala skatt.
34

 

 

Ur begreppet allmännytta ska också härledas det övriga villkoren som är förenade med 

skattebefrielsen, t.ex. att ändamålet med verksamheten inte får främja någon enskilds 

intressen, att överskottet ska användas för det allmännyttiga syftet etc. Det är således inte 

tillräckligt att en ideell förening enbart uppfyller ändamålskravet för att få skattebefrielse utan 

alla de olika kraven måste infrias.
35

 

 

Vilken typ av utbildning man bedriver verkar också ha betydelse för om man ska få 

skattebefrielse eller inte. Generellt kan sägas att kraven är högre ställda för att få 

skattebefrielse som ett allmänt undervisningsverk än som en ideell förening. I förarbeten och 

doktrin uttrycks ofta att undervisning alltid måste vara av allmän karaktär för att man ska få 

skattebefrielse men flera rättsfall finns där en ideell förening blivit befriad från att betala skatt 

även när undervisningen varit av det mer speciella slaget. Skatteverket har i en skrivelse 

meddelat att endast utbildning som är av offentligrättslig karaktär kan kvalificera ett 

skattesubjekt som allmänt undervisningsverk.
36

 

 

4 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SKATTEFRIHET VID BEDRIVANDET AV 

FRISKOLA I IDEELL FÖRENINGSFORM 

 

4.1 Inledning 

Nedan redogör jag för de allmänna villkor som gäller för att en ideell förening ska nå 

skattebefrielse och de nuvarande skattebestämmelserna bakgrund och utformning. Kraven för 

skattebefrielse är många och ibland otydligt formulerade varför jag också undersöker vad som 

sägs i viktigare förarbeten och litteratur m.m. Avsnittet avslutas med en redovisning och 

analys av några rättsfall som beskriver hur våra domstolar tolkar lagbestämmelserna. 

 

4.2 Skattskyldighet för allmännyttiga ideella föreningar 

Enligt huvudregeln gäller att en ideell förening beskattas enligt samma regler som för andra 

juridiska personer och är skattskyldig för alla sina inkomster av skattepliktig natur, t.ex. för 

räntor, utdelningar, vinster vid försäljning av tillgångar och för rörelse- och 

fastighetsinkomster. Beskattning sker i inkomstslaget näringsverksamhet. 

 

Ideella föreningar har ofta också inkomster som är skattebefriade och typiska sådana är 

medlemsavgifter samt bidrag och gåvor som används i den ideella verksamheten och 

testamentariska förordnanden är heller inte föremål för inkomstbeskattning. Å andra sidan är 

kostnader man har för skattebefriade inkomster inte avdragsgilla. Ideella föreningarna får 

också göra avsättning till periodiseringsfond. Ideella föreningar som inte är allmännyttiga får 

inget grundavdrag. De allmänna reglerna för beskattning av ideella föreningar framgår av 7 

kap. 7 § IL. 
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 Se avsnitt 3.2.1. 
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 Se avsnitt 3.2.2 och 3.3. 
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 Skatteverkets skrivelse 2005-10-17, dnr 131 564970-05/111. Allmänna undervisningsverk - skolverksamhet. 
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För allmännyttiga ideella föreningar gäller speciella skatteregler som är förmånligare än för 

vanliga ideella föreningar och för att man ska omfattas av dessa regler måste de fyra följande 

kraven vara uppfyllda. 

 

 ändamålskravet
37

, 

 verksamhetskravet
38

, 

 fullföljdskravet
39

 och 

 öppenhetskravet
40

. 

 

Alla kraven ska vara tillgodosedda. En allmännyttig ideell förening får självklart inte verka 

för medlemmars eller andra personers ekonomiska intressen. 

 

Allmännyttiga ideella föreningar beskattas bara för fastighets- och rörelseinkomster. Förutom 

den ideella verksamheten är även kapitalinkomster i form av t.ex. räntor, utdelningar och 

kapitalvinster skattefria, se 7 kap. 7 §, 2 st. 1 p. IL. Även fastighets- och rörelseinkomster kan 

under vissa förutsättningar vara skattefria eftersom man inte är skyldig att betala skatt för 

inkomst av fastighet i vissa fall om den används i den allmännyttiga verksamheten eller av 

hävd utnyttjats som finansiering för ideellt arbete, se 7 kap. 7 §, 2 st. 3 p. IL. 

 

Allmännyttiga ideella föreningar är heller inte skattskyldiga för rörelseinkomster som har 

naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga verksamhet eller som är av servicekaraktär 

till dem som deltar i föreningens allmännyttiga verksamhet. Skatt betalas heller inte på 

rörelseinkomster som av hävd utnyttjats som finansiering av ideellt arbete. Vad som menas 

med naturlig anknytning och hävd redovisas i avsnitt 4.7. 

 

I avsnitt 4.3-4.6 redogör jag för de olika kraven som måste vara uppfyllda för att en ideell 

förening ska anses bedriva allmännyttig verksamhet och få skattebefrielse. Jag förklarar vad 

de olika kraven närmare innebär och därefter vad som uttalas i viktigare förarbeten och vad 

som sägs i litteratur och i olika publikationer m.m. till den aktuella bestämmelsen. Hänvisning 

görs också till aktuellt lagrum i IL. 

 

Förarbeten till lagstiftningen är Ds Fi 1975:15, Prop. 1976/77:135, SkU 1976/77:45, Prop. 

1989/90 del I, s. 578-579, SOU 1995:63 och SOU 2009:65 
41

. De förarbeten som gås igenom 

är propositionen 1976/77:135 och betänkandet SkU 1976/77:45. 

 

4.3 Ändamålskravets betydelse vid drivande av friskola i ideell föreningsform 

 

4.3.1 Inledning 

För skattebefrielse krävs enligt gällande rätt att en förening enligt stadgarna har till 

huvudsakligt syfte att främja vissa bestämda ändamål som anses vara av tillräckligt betydande 

allmänintresse i samhället och som är värda att stödja. 

 

Lagregeln finns i 7 kap. 8 § IL där det sägs att främja vård och uppfostran av barn, lämna 

bidrag för undervisning eller utbildning, bedriva hjälpverksamhet bland behövande, främja 

vetenskaplig forskning och nordiskt samarbete, stärka Sveriges försvar under samverkan med 
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militär eller annan myndighet eller andra allmännyttiga ändamål, såsom religiösa, välgörande, 

sociala, politiska, konstnärliga, idrottsliga eller liknande kulturella ändamål utgör 

allmännyttiga ändamål. 

 

Vad som enligt utbredd uppfattning anses som allmännyttigt ska vara vägledande. 

Bedömningen ska vara generös. Det bör tilläggas att uppräkningen för ideella föreningar inte 

är uttömmande utan ska ses som en vägledning. Ändamålet får inte ha en alltför särpräglad 

karaktär eller strida mot vad som är accepterat från allmän synpunkt.
42

 

 

Ingen begränsning får göras till vissa familjers, föreningens medlemmars eller andra 

personers ekonomiska intressen. Föreningar som är till för att tillgodose mer speciella och 

säregna intressen, t.ex. intresseföreningar och sällskapsföreningar anses inte vara 

allmännyttiga och inte heller sammanslutningar som tillgodoser olika avgränsade syften, t.ex. 

villaföreningar. 

 

Syftet med föreningens verksamhet ska framgå av föreningens stadgar och ändamålet bör vara 

utförligt och preciserat beskrivet. Ändamålsbeskrivningen ger föreningen karaktär och 

motiverar dess existens och verksamhet. Att föreningen har stadgar är också en förutsättning 

för att föreningen ska betraktas som en juridisk person. 

 

Rekvisitet huvudsakligt syfte tolkas i praxis så att föreningens verksamhet till minst c:a 75 % 

ska syfta till att främja ett allmännyttigt ändamål. Detta krav bedöms dels med ledning av 

föreningens stadgar, dels med ledning av den faktiskt genomförda verksamheten.
43

 Rättsfall 

har också visat att ideella föreningar har bedömts som allmännyttiga då det huvudsakliga 

ändamålet, c:a 75 %, varit allmännyttigt och då föreningarna i den faktiskt bedrivna 

verksamheten ansetts i ringa utsträckning ha inriktat sig på medlemmarnas ekonomiska 

intressen.
44

 

 

4.3.2 Förarbeten 

I förarbete till ny lagstiftning för beskattning av ideella föreningar som lämnades i december 

år 1975, betänkandet Ds Fi 1975:15, uttalades att en ideell förening ska vara antingen 

skattskyldig för all inkomst och förmögenhet eller helt befriad från skatt för inkomst och 

förmögenhet. Man rekommenderade att den nuvarande regeln om skattefrihet för vissa slag av 

inkomster slopas. 

 

Regeringens förslag till riksdagen sammanfattas i propositionen 1976/77:135 och där föreslog 

departementschefen att det gamla kravet på kvalificerad allmännytta som det stadgades i KL 

slopas och att förmånsbehandling ska komma ifråga redan om föreningens ändamål uppfyller 

allmännyttighetsbegreppet som finns i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt. Enligt 

den senare regeln var en ideell förening befriad från gåvoskatt om den hade till syfte att 

främja religiösa, välgörande, sociala, politiska, konstnärliga, idrottsliga eller därmed 

jämförliga kulturella ändamål. Denna regel var mer vidsträckt än den som fanns i KL. 

 

På förslag från remissinstanser förtydligade departementschefen förslaget till lagtext med de 

allmännyttiga ändamål som angavs i KL och som innebar att en förening skulle ha till 

huvudsakligt ändamål att under samverkan med militär eller annan myndighet stärka rikets 

försvar eller att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer, främja 
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vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller 

utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande eller främja vetenskaplig forskning. 

 

Enligt departementschefen borde skattebefrielse komma ifråga vid ändamål som enligt 

utbredd uppfattning anses som allmännyttiga och det främsta värdet kanske ligger hos 

föreningarna i det förhållandet att enskilda personer ges tillfälle för att lösa olika ideella 

uppgifter. Samverkan kan vara lika värdefull hos en allmännyttig ideell förening som en 

förening som har ett kvalificerat allmännyttigt ändamål. En grundläggande förutsättning för 

skattebefrielse bör vara att föreningen inte har som ändamål att främja medlemmarnas eller 

andra bestämda personers ekonomiska intressen. 

 

Departementschefen diskuterade bl.a. också kring betydelsen av att föreningens ändamål 

uttrycks i stadgarna. Han menade att en stadgeändring som innebär att föreningens ändamål 

inte längre är av allmännyttig karaktär bör innebära att föreningen blir oinskränkt skattskyldig 

för hela det beskattningsår under vilket stadgeändringen ägt rum. För att skattefrihet ska 

komma ifråga måste alltså ändamålet ha varit allmännyttigt under hela det aktuella 

beskattningsåret.
45

 

 

Departementschefen uttalade också vad som borde inrymmas i begreppet idrott eftersom 

betydelsen av begreppet ändrats under senare åren och till idrott torde numera också räknas 

gymnastik, sport, skytte och friluftsliv. Utvidgningen av idrottsbegreppet innebar att en 

skytteklubb, båtklubb eller en ridklubb bör behandlas skattemässigt på samma sätt som en 

friidrottsklubb. 

 

Inför införandet av de nya reglerna uttryckte skatteutskottet i sitt betänkande, SkU 

1976/77:45, att ett allmännyttigt ändamål ska anses föreligga om det ligger inom ramen för 

lagtextens exempel men givetvis kan också andra fall förekomma där syftet är allmännyttigt i 

den angivna bemärkelsen och föreningen även i övrigt uppfyller de fastställda kraven. Om 

ändamålet har en alltför säregen karaktär eller direkt strider mot vad som är acceptabelt ur 

allmän synpunkt bör inskränkt skattskyldighet inte beviljas. Man menade att begreppet 

allmännyttigt ändamål har en svävande innebörd och får också tolkas men ledning av gällande 

praxis på arv- och gåvobeskattningens område. 

 

Skatteutskottet uttalade också att begreppet allmännyttigt ändamål inte kan fastställas en gång 

för alla. Ett sätt att formulera allmännytta är att ändamålet enligt utbredd uppfattning ska 

anses vara värt att stödja. Vad föreningen har för huvudsakligt ändamål får bedömas av 

innehållet i dess stadgar. Man menade att frågan om ändamålet är allmännyttigt eller ej inte 

enbart kan bedömas med hänsyn till stadgarnas innehåll utan det fordras en mer generell 

bedömning mot bakgrund av föreningens allmänna karaktär och inriktning eftersom 

ändamålsparagrafen i föreningars stadgar kan vara knapphändig eller otydligt formulerad. 

Föreningens allmänna karaktär och inriktning kan ändå klart framgå av dess namn och 

faktiska verksamhet.
 

 

Beträffande frågan huruvida en förenings verksamhet får tillgodose medlemmarnas 

ekonomiska intressen uttalar Skatteutskottet att skattefriheten inte ska vara i fara om förmåner 

till medlemmarna endast utgör ett obetydligt inslag i föreningens verksamhet. Skattefrågan 

torde i dessa fall också bedömas med ledning av flera olika faktorer såsom verksamhetens 

allmänna inriktning och personkretsens sammansättning och omfattning.
46
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4.3.3 Tolkning av bestämmelsen i litteratur m.m. 

Som vi nu är upplysta om är ändamålsbegreppet inte helt statiskt utan kan ändras med tiden. 

Rättstillämpningen ska också visa oss vägen och kanske detta är en förklaring till att man i 

doktrin inte tolkar de olika begreppen mer ingående och försöker precisera innehållet i dem. 

Vid genomläsning av litteratur m.m. är min uppfattning att man i stor utsträckning nöjer sig 

med att hänvisa till vad som sägs i olika förarbeten och vad som uttalas av domstolarna. 

 

Visst underlag för tolkning kan hämtas ur olika förarbeten, bl.a. SOU 2009:65 och jag har 

även studerat bl.a. Hagstedts och Dimitrievskis avhandlingar.
47

 I rättspraxis hänvisar man 

också ofta till Hagstedts arbete men detta är tyvärr av äldre datum och kanske i alla delar inte 

helt aktuell. Dimitrievski avhandling behandlar problemet mer ur ett rättspolitiskt perspektiv 

och då med fokus på främjandet av vård och uppfostran av barn. Skatteverket har också 

förklarat hur man uppfattar och bör tolka de olika begreppen.
48

 Nedan försöker jag precisera 

innebörden av ändamålsbegreppet undervisning eller utbildning som en ideell förening kan 

genomföra. 

 

Beträffande ekonomiska förmåner till medlemmarna i en ideell förening säger Skatteverket att 

ändamålet inte får begränsas till vissa familjers, föreningens medlemmars eller andra 

bestämda personers ekonomiska intressen. Vid bedömningen av verksamheter som har 

ekonomiska inslag ska det huvudsakliga syftet beaktas. Att ekonomiska förmåner ges som ett 

led i föreningens allmännyttiga verksamhet hindrar inte att föreningen anses som 

allmännyttig. 

 

En förening kan ha till ändamål att t.ex. lämna medlemmarna tjänster och varor till reducerade 

priser och om förmånen kan anses utgöra ett direkt led i det ideella arbetet och därför är ett 

direkt fullföljande av föreningens ändamål, bör det inte hindra skattebefrielse. Som exempel 

på en sådan förening nämns en handikappförening som subventionerar hjälpmedel till sina 

handikappade medlemmar. I andra fall bör föreningen bli oinskränkt skattskyldig om inte 

förmånerna till medlemmarna endast utgör ett obetydligt inslag i föreningens verksamhet.
49

 

 

Dimitrievski har också undersökt vad som sägs om bl.a. ekonomiska förmåner i sin 

avhandling där han gått igenom propositioner, yttranden och ett antal 

regeringsrättsavgöranden. Där nämner han att av förarbetena framgår inte vad som menas 

med obetydligt inslag utan lagstiftaren har istället valt att exemplifiera detta med några olika 

situationer i deskriptiv text som återger där skattebefrielse respektive skattskyldighet kan 

föreligga. Dimitrievski hänvisar också till uttalande från Skatteutskottet att skattefrågan borde 

bedömas också med ledning av flera faktorer såsom verksamhetens allmänna inriktning och 

personkretsens sammansättning och omfattning.
50

 

 

Särskilt om undervisning eller utbildning i 7 kap. 8 § IL 
Lämna bidrag för undervisning eller utbildning är ett av de ändamål som kvalificerar för 

allmännyttig verksamhet enligt lagregeln 7 kap. 4 § IL. För en ideell förening hänvisar 

lagstiftaren till 7 kap. 8 § IL där det också uttrycks att andra allmännyttiga ändamål är att anse 
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som allmännyttiga och denna lagregel berättigar en ideell förening att också bedriva 

undervisning eller utbildning i egen regi. Bestämmelsen i 7 kap. 4 § IL innebär således att om 

en viss utbildning kvalificerar en stiftelse till skattebefrielse så gör den detta också för en 

ideell förening när man bedriver samma utbildning. Enligt 7 kap. 4 § IL kan en stiftelse inte 

genomföra utbildning och driva en fristående skola med skattebefrielse. 

 

En inte helt lätt fråga att besvara är vad som menas med undervisning eller utbildning som en 

ideell förening kan bedriva. Vad som helst kan egentligen sägas vara undervisning eller 

utbildning och någon legaldefinition av begreppet finns inte. Inte heller ger gängs språkbruk 

någon vägledning. Vad vi lägger i begreppet undervisning eller utbildning är upp till var och 

en och vissa tolkar begreppet mycket anspråkslöst medan andra begränsar betydelsen av 

begreppet. 

 

I lagtexten har inte angetts vad för slags undervisning eller utbildning som avses utan det har 

man överlämnat åt rättstillämpningen att i de enskilda fallen pröva om förutsättningar för om 

begränsningar i skattskyldigheten finns. Vid en genomläsning av olika förarbeten m.m. blir 

jag inte särskilt mycket klokare över vad som menas med undervisning eller utbildning och 

vad som sägs i doktrin är inte heller till någon större hjälp anser jag. 

 

Begreppet undervisning eller utbildning tolkades tidigare i praxis relativt snävt men under 

senare tid verkar begreppet ha fått en mer generös tolkning. I betänkandet SOU 1995:63 

uttrycks detta på följande sätt ”innebörden av nu gällande rätt på området tycks närmast vara 

den att understöd till i princip alla slags verksamheter som kan rubriceras som undervisning 

eller utbildning kan medföra skattefrihet för den understödjande stiftelsen under förutsättning 

av utbetalningen av bidrag sker under betryggande former.” 
51

 

 

I Skatteverkets material finns också några uttalanden som kan vara av intresse när det gäller 

synen på undervisning eller utbildning. Skatteverket uttalar att rättspraxis är restriktiv i den 

meningen att det för inskränkt skattskyldighet krävs en närmare precisering om vad 

undervisningen eller utbildningen avser. Det ska kunna kontrolleras att utgivna stipendier 

används för rätt ändamål men något krav på att undervisningen eller utbildningen skett i 

institutionella former har inte ställt i praxis.
52

 

 

I materialet finns också några förtydliganden som kan vara till viss hjälp där man säger att för 

att få skattebefrielse så får inte ämnet vara av mer speciell karaktär, t.ex. kurs i bridge, 

körkortsutbildning eller liknande. En verksamhet som går ut på propaganda för ett visst 

ändamål eller är av allmän informations- eller upplysningskaraktär kan inte heller anses vara 

undervisning eller utbildning enligt lagens mening. Skatteverket hänvisar till några 

regeringsrättsavgörande och menar att det just är undervisning eller utbildning som ska 

främjas och att detta inte får ska hur indirekt som helst. Man säger också att studieresor av 

olika slag utgör gränsfall av undervisning.
53

 

 

Vilka slutsatser man ska dra av Skatteverket uttalande är vanskligt att säga. Dock verkar det 

som om undervisningen eller utbildningen inte får vara alltför unik utan ska vara mer av det 

alldagliga slaget så att en allmännyttig aspekt kan läggas på undervisningen eller 

utbildningen. Kravet på allmännyttigt ändamål torde också innebära att undervisning som 

avser ren hobbyverksamhet faller utanför skattefriheten. Inte heller verkar det finnas några 
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krav på att undervisningen ska ha tagits fram eller sanktionerats av något offentligt organ, 

studieförbund eller liknande. 

 

En genomgång av olika rättsfall som jag gjort ger inte heller någon tydlig och samlad bild om 

vilka typer av utbildningar som kvalificerar för skattebefrielse och antalet rättsfall som 

avgjorts under senare tid verkar inte vara särskilt många.  

 

En fundering jag får när jag granskar vad som sägs om undervisning eller utbildning i olika 

förarbeten och litteratur m.m. är om innebörden av begreppet tillämpas olika för en ideell 

förening och en stiftelse. När begreppet diskuteras så görs det oftast inom ramen för 

stiftelseformen och ibland finns hänvisning till att bestämmelsen även gäller för ideella 

föreningar. Samtidigt är vi upplysta om att ändamålsbegreppet för en ideell förening inte är 

uttömmande och får tillämpas generöst medan det för en stiftelse är uttömmande och ska 

tillämpas restriktivt och i vad mån detta påverkar tolkningen är jag oklar om. 

 

Det bör noteras att innebörden av begreppet undervisning eller utbildning som vi nu diskuterat 

bara gäller för ideella föreningar. När vi kommer till de allmänna undervisningsverken är 

förutsättningarna annorlunda på så sätt att undervisningen eller utbildningen måste av annat 

slag för att kvalificera för skattebefrielse. Jag återkommer till detta i avsnitt 5.2. 

 

4.4 Verksamhetskravets betydelse vid drivande av friskola i ideell föreningsform 

 

4.4.1 Inledning 

Den verksamhet som en allmännyttig förening faktiskt bedriver måste vara allmännyttig och 

det räcker inte med att detta står inskrivet i föreningens stadgar. Regeln framgår av 7 kap. 9 § 

IL och innebär att föreningen uteslutande eller så gott som uteslutande ska bedriva 

verksamhet med allmännyttigt ändamål. 

 

Med så gott som uteslutande menar man i förarbeten att 90-95 % av föreningens samlade 

ideella verksamhet ska vara allmännyttig.
54

 Omfattningen överensstämmer med hur 

verksamhetskravet tidigare tolkats i doktrin och praxis. Enligt praxis ska den allmännyttiga 

verksamheten genomföras under hela året. 

 

Allmänt kan sägas att toleransnivån för verksamhet som inte är allmännyttig är låg vilket 

också kommer att framgå av min granskning av rättsfall. Vill den ideella föreningen få status 

som begränsat skattskyldig kan man inte blanda in alltför stor ej allmännyttig verksamhet utan 

att det föreligger en uppenbar risk för att föreningen anses som obegränsat skattskyldig. 

Ibland händer det att föreningar bedriver annan allmännyttig verksamhet än vad som framgår 

av stadgarna. Om den faktisk genomförda verksamheten också är allmännyttig så betraktas 

föreningen fortfarande som allmännyttig. 

 

En fråga som ägnats mycket uppmärksamhet är hur mätningen ska göras och tolkas. 

Förarbetena är inte särskilt tydliga på denna punkt och precisering av bestämmelserna bör 

sökas längre ner i rättskälleteorin. Det enda sättet att undersöka om en förening uppfyller 

ändamålskravet är att undersöka vad som händer i verkligheten. Vad lagstiftaren i första hand 

tänkt sig vara avgörande är i vilka proportioner den årliga avkastningen används för 

allmännyttiga ändamål och således handlar det om en bedömning av hur intäkterna används. 
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4.4.2 Förarbeten 

I propositionen 1976/77:135 sägs att skattskyldigheten för en förening ska bedömas med 

hänsyn till det ändamål som tillgodoses i den bedrivna verksamheten. Tillgodoser en förening 

olika ändamål, varav något eller några faller utanför det kvalificerade området, kan 

skattelindring komma ifråga endast om den främmande verksamheten är av ringa omfattning. 

I förslaget till lagtext uttrycks villkoret på det sätt att föreningen i verksamheten uteslutande 

eller så gott som uteslutande ska tillgodose ändamål som uppfyller kravet på allmännytta. 

Begreppsändringen ringa omfattning till så gott som uteslutande vilket är det begrepp som 

används i IL innebär ingen ändrig i sak. 

 

Departementschefen diskuterade också det fallet att en förening har ett allmännyttigt ändamål 

men faktiskt tillgodoser ett annat allmännyttigt ändamål. Grundinställningen är att det ska 

råda full överensstämmelse mellan stadgar och verksamhet men att det är orimligt att förlora 

skattefriheten bara av det skälet att man, t.ex. inte hunnit ändra i stadgarna. Utredningen 

menade att det avgörande bör vara att kravet på allmännytta är uppfyllt i båda leden. 

 

Propositionen behandlade även frågan om att tillgodose det allmännyttiga ändamålet genom 

utgivande av ekonomiska fördelar åt medlemmarna och anförde att skattefriheten inte bör 

komma i fara om utgivandet av förmånerna utgör ett direkt fullföljande av de ändamål som 

motiverar skattefriheten. I andra fall bör föreningen bli oinskränkt skattskyldig såvida inte 

förmånerna endast utgör ett obetydligt inslag i föreningens verksamhet.
55

 

 

Skatteutskottet var i sitt betänkande SkU 1976/77:45 mycket fåordig när det gäller tolkningen 

av verksamhetskravet och säger att bland förutsättningarna för skattefrihet ingår bl.a. att 

föreningen också bedriver en faktisk verksamhet som uteslutande eller så gott som 

uteslutande tillgodoser ett allmännyttigt ändamål. Ytterligare synpunkter lämnades inte.
56

 

 

4.4.3 Tolkning av bestämmelsen i litteratur m.m. 

I betänkandet SOU 2009:65 menar man att vissa föreningar kan använda sig av procenttal av 

avkastningen, men att det i slutänden alltid är en helhetsbedömning som ska göras där de 

okvalificerade ändamålen inte får vara mer än en oväsentlig bisak.
57

 

 

När det gäller stiftelser menar Hagstedt att det verkar godtagbart att använda 5-10 % av 

avkastningen till ett okvalificerat ändamål. För ideella föreningar torde samma procenttal 

användas.
58

 Angående frågan om överensstämmelse mellan innehållet i föreningens stadgar 

och den faktiskt bedrivna verksamheten så menar Gunne m. fl. att en förening som främjar 

allmännyttiga ändamål men som bara har okvalificerade ändamål upptagna i sina stadgar kan 

komma att betraktas som obegränsat skattskyldig.
59

 

 

Enligt Lundén och Lindblad finns det inget krav på att det allmännyttiga ska drivas i 

föreningens egen regi utan föreningen kan t.ex. via bidrag till annan organisation stödja 

allmännyttig verksamhet. Ett krav är då att det är en ideell och inte en kommersiell 

organisation som tar emot bidraget och att det kvalificerade ändamålet fullföljs även till denna 

del.
60
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Ändamålskravet och dess förhållande till verksamhetskravet diskuteras av Dimitrievski i hans 

avhandling. Ändamålskravet enligt 7 kap. 8 § IL kräver att föreningens huvudsakliga syfte 

enligt stadgarna inriktas på en eller flera allmännyttiga ändamål som namnges i bestämmelsen 

och det värderande uttrycket huvudsakligt syftar på den totala mängden ändamål. 

 

Denna precisering är dock i princip betydelselös menar Dimitrievski eftersom ändamålet bara 

uttrycker ett syfte, en ambition, och därför har i förarbetena angivits att bedömningsgrunden 

huvudsakligt syfte ska interagera med vad som faktiskt sker i verksamheten. Granskar man 

sedan verksamhetskravet så skiftar kvantifieringen till uteslutande eller så gott som 

uteslutande. Stadgarna tillåter således ett större okvalificerat område än vad som faktiskt får 

tillgodoses i föreningens bedrivna verksamhet och det skapar enligt Dimitrievski en osäkerhet 

i bedömningen av skattefrihetens omfattning. 

 

Dimitrievski erinrar om att grundinställningen är att det ska råda överensstämmelse mellan en 

förenings stadgar och verksamhet. Förhållandet innebär att det inte är praktiskt meningsfullt 

att bedöma rekvisitet huvudsakligt syfte i ändamålskravet utan att ta hänsyn till hur ändamålet 

tillgodoses i den faktiska verksamheten. Dimitrievski menar att interaktionen mellan 

ändamålskravet och verksamhetskravet är komplicerad och han tror att det bara är ett fåtal 

intressenter som vet hur kraven interagerar samt hur verksamhetsbedömningen 

överhuvudtaget ska genomföras.
61

 

 

Vad lagstiftaren i första hand tänkt sig i mätningen är hur man använder sina inkomster och 

inte hur verksamheten finansieras. Grunden är inkomstanvändningen och således inte 

inkomstanskaffningen.
62

 Vilka inkomster ska då användas i denna viktning/mätning och hur 

ska denna inkomstviktning, med explicit koppling till de allmännyttiga ändamål som anges i 7 

kap. 8 § IL, praktiskt genomföras? På denna punkt råder lite delade meningar i litteraturen och 

rättsläget verkar något osäkert. 

 

I slutbetänkandet SOU 2009:65 är man av åsikten att hela verksamheten ska medräknas 

oavsett hur den finansieras.
63

 Hagstedt och Dimitrievski har också undersökt frågan och 

Hagstedt menar att all inkomst som skattebefrias bara ska ingå i inkomstviktningen eftersom 

övrig avkastning redan beskattats. Dimitrievski konstaterar att det fortfarande inte går att dra 

några säkra slutsatser vilka olika typer av inkomster som egentligen bör kvalificera till 

inkomstviktning/mätning inom ramen för verksamhetskravet.
64

 Skatteverket har också 

betraktat rättsläget och hänvisar bl.a. till Hagstedts avhandling. Skatteverket menar att vid 

bedömningen av verksamhetskravet räknar man endast med den skattefria delen av 

avkastningen.
65
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4.5 Fullföljdskravets betydelse vid drivande av friskola i ideell föreningsform 

 

4.5.1 Inledning 

Ett ytterligare krav för att en ideell förening ska bli begränsat skattskyldig är att den fullföljer 

det allmännyttiga ändamålet och då fordras att man i tillräcklig stor omfattning använder 

avkastningen därför. Lagregeln framgår av 7 kap. 10 § IL och föreskriver att föreningen ska, 

sett över en period av fler år, bedriva en verksamhet som skäligen motsvarar avkastningen av 

föreningens tillgångar. 

 

I förarbeten nämns att en lämplig utgångspunkt för bedömning av fullföljdsrekvisitet är att 

minst 80 % av avkastningen ska användas för det ideella ändamålet, räknat som genomsnitt 

över en period av inemot fem år.
66

 Med avkastning ska förstås att föreningens överskott, d.v.s. 

intäkter minus kostnader, måste användas för den allmännyttiga verksamheten. Praxis talar 

om en tidsperiod på längst fem år och ibland kanske något längre, t.ex. om föreningen önskar 

spara ihop till en större investering.
67

 

 

Dispens från kravet kan ges av Skatteverket, enligt 7 kap. 11 § IL. Dispensen får avse högst 

fem beskattningsår i följd och kan förenas med villkor om säkerhet. Undantagsregeln innebär 

att föreningen inte behöver uppfylla kravet på fullföljd, d.v.s. inte förbruka 80 % av 

avkastningen inom den allmännyttiga verksamheten. Om en förening inom dispenstiden inte 

genomför den planerade investeringen som dispensen avser ska föreningen beskattas enligt de 

regler som gäller om dispensen inte beviljats. Dispensrätten är mycket viktig för föreningar 

som vill göra större investeringar men utnyttjas enligt Skatteverket väldigt sällan.
68

 

 

När man bedömer avkastningen (inkomstanvändningen) tittar man bl.a. på fastighets-, rörelse- 

och kapitalavkastning som egentligen är skattepliktiga men som blir skattefria när föreningen 

betraktas som allmännyttig.
69

 Reglerna för hur man beräknar avkastningen är relativt 

komplicerade och redovisas inte i detalj. Fullföljdhetskravet innebär att en allmännyttig ideell 

förening inte kan fondera pengar hur som helst utan en konsolidering om 20 % av 

nettoinkomsterna per år är acceptabelt. En sådan konsolidering kan pågå hur länge som helst. 

 

En öppen fråga är i vad mån det är nödvändigt att använda 80 % av inkomsterna för den 

allmännyttiga verksamheten när en förening är nystartad. Jag har inte kunnat utläsa om detta 

prövats i domstol men med tanke på den markering som införts i IL angående att 

användningen ska ses över en period av år är det värt att ifrågasätta om en nystartad förening 

måste använda 80 % av inkomsterna årligen de första åren.  

 

Inom parentes kan nämnas att i slutbetänkandet SOU 1995:63 lämnades ett förslag till 

precisering av fullföljdkravet genom att bl.a. införa en garantiregel som innebar att om 80 % 

av avkastningen delas ut för det kvalificerade ändamålet så ska fullföljdkravet anses vara 

uppfyllt.
70

 Slutbetänkandet har inte lett till ny lagstiftning. 
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4.5.2 Förarbeten 

Departementschefen föreslog i propositionen 1976/77:135 att den tidigare bestämmelsen som 

återfinns i KL och som innebar att en förening som under längre tid inte bedriver verksamhet i 

en omfattning som skäligen svarar mot avkastningen av föreningens tillgångar, blir oinskränkt 

skattskyldig oavsett föreningens ändamål. Den praxis som dittills dags tillämpats bör gälla 

vilket innebär att i genomsnitt minst 80 % av nettoavkastningen måste användas för det 

allmännyttiga ideella ändamålet, räknat över en period av inemot fem år. 

 

Kravet på att avkastningen ska användas i den allmännyttiga verksamheten borde enligt 

departementschefen inte gälla föreningar som avser att spara till en större investering, t.ex. en 

egen samlingslokal. En ideell förening som med bibehållande av skattefriheten önskar 

använda mindre än 80 % av avkastningen för det ideella ändamålet ska ansöka om dispens 

hos skattemyndigheten som avser en tid av högst fem beskattningsår i följd, d.v.s. den tid 

inom vilken eftertaxering kan göras. 

 

Departementschefen lämnade i utredningen ett förslag som innebar att fullföljdkravet borde 

kopplas mot både avkastning och värdet på föreningens tillgångar. Man befarade annars att 

föreningar medvetet skulle försöka kringgå rekvisitet genom att placera förmögenhet i 

lågavkastande tillgångar men med snabb värdetillväxt. Vid remissbehandlingen anfördes flera 

synpunkter mot beräkningssättet och utredningens slutliga förslag blev att det fick anses 

tillräckligt att knyta fullföljdsrekvisitet till avkastningen. 

 

I propositionen markerades noggrant vad som skulle ingå i begreppet avkastning och hur detta 

skulle räknas ut. I avkastningsbegreppet borde inräknas de fastighets- rörelse- och 

kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt huvudregeln, men som kan bli skattebefriade 

p.g.a. föreningens ideella ändamål. Detta betyder att alla de inkomster som föreningen har 

under ett år som har konstaterats vara skattebefriade ska inräknas i avkastningen. Vidare 

angavs att de rörelseinkomster som är skattepliktiga bör utlämnas vid beräkningen. Eftersom 

dessa inkomster beskattas finns ingen anledning att ställa krav på hur de används. Detta 

innebär att de rörelse- och fastighetsinkomster som föreningen skattar för inte ska läggas till 

avkastningen vid beräkningen av denna. 

 

Realisationsvinster ska inte ingå i avkastningsbegreppet enligt förarbetena. Medlemsavgifter, 

allmänna bidrag från stat och kommun samt gåvor från enskilda utgör inte skattepliktig 

inkomst och sådana inkomster omfattas inte heller av begreppet avkastning. Om de är direkt 

avsedda att täcka föreningens löpande utgifter ska de ändå medräknas vid tillämpning av 

fullföljdkravet. Departementschefens utgångspunkt var här att en förening inte bör kunna 

hävda att kostnaderna för den ideella verksamheten finansieras uteslutande med avkastning av 

föreningens tillgångar och att föreningen därför har rätt att lägga medlemsavgifter och 

offentliga bidrag till kapitalet. Gåvor avsedda för vissa bestämda ändamål utanför den löpande 

verksamheten ska inte medräknas vid tillämpningen av fullföljdskravet.
71

 

 

Utskottet ville i SkU 1976/77:45 för sin del inte utesluta att en genomsnittsbedömning i vissa 

fall kan omfatta en något längre tidsperiod. En ideell förening bör i rimlig omfattning kunna 

avsätta medel för t.ex. planerade och omfattande reparationer av uthyrd fastighet längre fram i 

tiden än fem år. Detsamma kan gälla ifråga om deras möjligheter att erhålla bidrag till 

verksamheten. I sådana fall är enligt utskottets uppfattning att en mer generös bedömning kan 

komma ifråga om det står klart att föreningen på sikt disponerar minst 80 % av sina inkomster 
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för det allmännyttiga ändamålet och om man i det aktuella fallet kan bortse från 

skatteflyktsaspekter. Utskottet ansåg att bedömningen ska ske med ledning av praxis och med 

hänsyn till vad som i det enskilda fallet kan anses som skäligt.
72

 

 

4.5.3 Tolkning av bestämmelsen i litteratur m.m. 
Enligt Skatteverkets material är utgångspunkten för beräkningen av inkomstanvändningen 

föreningens nettoavkastning, d.v.s. de potentiellt skattefria intäkterna efter avdrag för 

kostnader för intäkternas förvärvande. Till nettoavkastningen läggs inkomster som är avsedda 

att täcka föreningens löpande utgifter, t.ex. medlemsavgifter, gåvor från enskilda samt bidrag 

från stat och kommun. Det belopp som man får fram läggs till grund för prövningen om 

kravet på inkomstanvändning har uppfyllts. För att förtydliga lämnar Skatteverket några 

exempel som visar hur beräkningarna bör göras.
73

 

 

Skatteverket klarlägger också vad som gäller kring dispensen som söks hos Skatteverket och 

anger att denna endast får avse förvärv av fastighet, anläggningar eller kostnader för mer 

omfattande reparations-, om- eller tillbyggnadsarbeten på fastigheter som används av 

föreningen. Dispensen är villkorad med att den aktuella fastigheten eller anläggningen ska 

användas i föreningens allmännyttiga verksamhet.
74

 

 

Hagstedt behandlar i sin avhandling frågan om bl.a. nystartad verksamhet, visserligen med 

inriktning på vad som gäller för stiftelsen, men hans synpunkter torde också gälla ifråga om 

ideella föreningar. Han säger att enligt regelverket ska begränsad skattskyldighet förvägras 

inte bara subjekt vilka under längre tid inte bedrivit verksamhet av skälig omfattning utan 

även subjekt vilka inte kan förväntas komma att bedriva verksamhet i en omfattning som 

skäligen svarar mot avkastningen. Det senare torde vara aktuellt främst då det är fråga om 

nybildade subjekt. Står det redan från början klart att verksamheten inte kommer att bedrivas i 

tillräcklig omfattning beskattas subjektet trots att den har ett kvalificerat ändamål. Beträffande 

nybildade subjekt torde dock en viss liberalitet vara befogad då man måste räkna med att det 

vanligen tar några år innan verksamheten stabiliseras.
75

 

 

Gunne m.fl. upplyser oss om vilka redovisningsprinciper som ska ligga till grund för 

beräkning av fullföljdkravet. Om en förening är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen 

följer av detta att inkomsterna ska redovisas enligt bokföringsmässiga grunder. Avkastningen 

beräknas löpande och man ska periodisera sina inkomster på den tid de belöper alldeles 

oavsett om man faktiskt fått beloppet utbetalt eller ej. Den som inte är bokföringsskyldig ska 

normalt redovisa sitt resultat enligt kontantprincipen vilket innebär att föreningen blir 

skattskyldig först när en inkomst är tillgänglig för lyftning. En ideell förening torde frivilligt 

få redovisa enligt bokföringsmässiga grunder.
76

 

 

4.6 Öppenhetskravets betydelse vid drivande av friskola i ideell föreningsform 

 

4.6.1 Inledning 
Generellt gäller att en allmännyttig ideell förening inte får vägra någon inträde som medlem 

om det inte finns särskilda skäl för det med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens 
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verksamhet och syfte. Öppenhetskravet framgår av 7 kap. 13 § IL och har sin förebild i lagen 

om ekonomiska föreningar.
77

 

 

Föreningens ändamål eller omfattning kan i vissa fall kräva begränsningar i öppenheten som 

faller sig naturligt, t.ex. minimiålder för medlemskap, ett begränsat antal medlemmar. 

Öppenhetskravet bör normalt anses uppfyllt när det för medlemskap krävs att den sökande bor 

inom visst område eller tillhör viss organisation. Villkor för medlemskap får inte vara så 

utformade så att i praktiken endast en mycket begränsad krets av personer kan bli 

medlemmar. Medlemskapet får inte baseras på godtyckliga eller diskriminerande grunder och 

inte heller får någon uteslutas som följer föreningens stadgar. 

 

En ideell förening kännetecknas av att den är öppen och att den har en viss varighet. Rent 

tillfälliga konstruktioner, t.ex. demonstrationer kan aldrig betecknas som en ideell förening 

och inte heller olika regelbundna informella sammankomster som exempelvis syjuntor och 

herrmiddagar.
78

  

 

För en ideell förening som önskar bedriva skola torde kravet innebära att alla som har intresse 

av utbildningen också ska kunna ta del av den under förutsättning att behörighet finns. 

 

Om öppenhetskravets rättstillämpning finns ett antal regeringsrättsavgöranden som har varit 

föremål för prövning. Ett fall rörde en ideell förening som bl.a. verkade för sin stads kulturella 

utveckling och som hade begränsat sitt medlemskap till enbart män (gillesbröder). Rätten fann 

att begränsningen inte hade naturligt samband med föreningen syfte och att skattefrihet 

således inte förelåg.
79

 I några andra fall där medlemsbegränsningen utgjordes av personer med 

viss kompetens och män som varit aktivt anslutna till en viss näringsgren och hade intresse i 

föreningens verksamhet ansågs begränsningen vara förenlig med öppenhetskravet.
80

 

 

4.6.2 Förarbeten 

Av propositionen 1976/77:135 framgår att skattefriheten ska gå förlorad om en förening utan 

särskilda skäl vägrar någon inträde i föreningen. Vid utformningen av rekvisitet, som inte har 

någon motsvarighet i de gamla bestämmelserna om beskattning av ideella föreningar, föreslår 

departementschefen en lydelse enligt vad som utrycks i den då gällande lagen om ekonomiska 

föreningar. 

 

Departementschefens uppfattning är också att en ideell förening är oförhindrad att begränsa 

medlemskapet till sådana som delar föreningens målsättning och är beredd att följa 

föreningens stadgar. Sådana inträdesregler som t.ex. ett fysiskt handikapp i en 

handikappförening, en viss minimiålder i en skytteförening bör inte heller hindra 

skattefriheten. Likaså bör öppenhetskravet normalt anses uppfyllt även om den sökande bor 

inom visst område som är naturligt för medlemskapet. 

 

Villkoret för medlemskap får då inte vara utformat så att kravet på öppenhet i realiteten kan 

kringgås. Om t.ex. en mycket begränsad krets av personer bara kan bli medlemmar bör 

föreningen under alla omständigheter bli oinskränkt skattskyldig. Detsamma bör gälla om 

medlemsantagningen sker utifrån godtyckliga eller diskriminerande grunder.  
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En intressant fråga är hur man ska bedöma öppenheten i en förening som endast har andra 

föreningar som medlemmar. I exempelvis en regional förening där medlemmarna består av 

lokala föreningar som i sin tur är öppna kan enligt propositionen öppenhetskravet anses vara 

tillgodosett när moderföreningen inte bedriver en diskriminerande eller godtycklig 

medlemspolitik samt att medlemsföreningarna är öppna.
81

 

 

I SkU 1976/77:45 hade man inget att erinra mot öppenhetskravets utformning enligt 

propositionen. 

 

4.6.3 Tolkning av bestämmelsen i litteratur m.m. 

I Skatteverkets material lämnas också några kommentarer hur man uppfattar att 

öppenhetskravet ska tillämpas. Där nämns att könsbundna medlemskap inte alltid har setts 

som diskriminerande om det framstår som naturligt med hänsyn till ändamålet. En förening 

som har en antagning efter godtyckliga eller diskriminerande grunder eller har regler som 

innebär att endast en mycket begränsad krets av personer kan bli medlemmar blir oinskränkt 

skattskyldig. 

 

Skatteverket uttalar även att en begränsning i rösträtten för vissa medlemmar, vilket innebär 

en inskränkning i rätten till insyn och medbestämmanderätt, torde strida mot öppenhetskravet. 

Stora krav ställs också på hur en förening utesluter sina medlemmar och om det sker utan 

giltiga skäl så är föreningen inte öppen. En del föreningar har valt en sluten 

medlemsantagning och dessa föreningar är alltid oinskränkt skattskyldiga.
82

 

 

Lundén och Lindblad menar att ha en orimligt hög medlemsavgift eventuellt också kan 

betraktas som en begränsning och innebära att föreningen inte anses vara öppen. Inom vissa 

föreningar förekommer andra begränsningar för medlemskapet, t.ex. bara inval via 

rekommendation från tidigare medlemmar. Sådana föreningar kan inte vara allmännyttiga i 

lagens mening.
83

 

 

4.7 Näringsverksamhet i allmännyttiga föreningar 

 

4.7.1 Inledning 

Ovan har förklarats alla de olika villkoren som måste uppfyllas för att en förening ska 

betraktas som en allmännyttig ideell förening. I det följande redogörs för hur beskattningen 

fungerar och vilka ytterligare krav som ställs för att få skattebefrielse. Befrielsen kan gälla 

både fastighetsinkomster och rörelseinkomster och i det följande behandlas 

rörelseinkomsterna. 

 

Verksamhet som är självständig, bedrivs i vinstsyfte och är varaktig räknas skattemässigt som 

näringsverksamhet och detta gäller också för ideella föreningar. Allmännyttiga ideella 

föreningar är ofta genom lagstiftningen befriade från att betala skatt på sina rörelseinkomster 

trots att det är fråga om näringsverksamhet. Befrielse utgår således på vilket sätt 

verksamheten genomförs och syftet med den. 

 

I föreningslivet förekommer många olika verksamheter där avgifter för deltagande tas ut, för 

kursverksamhet, idrotts- och kulturevenemang, annonser och reklam m.m. Enligt 

lagstiftningen är sådana rörelseinkomster också undantagna från beskattning om inkomsterna 
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till huvudsaklig del kommer från verksamhet som antingen har naturlig anknytning till 

föreningens allmännyttiga verksamhet eller av hävd har utnyttjats som finansieringskälla för 

ideellt arbetet. Vad som menas med dessa begrepp redovisas nedan. 

 

Av stor betydelse är hur väl man uppfyller kravet enligt huvudsakligprincipen om föreningen 

har både skattepliktiga och skattefria rörelseinkomster. Bedömningen görs för varje 

förvärvskälla för sig om föreningen bedriver flera rörelseverksamheter. Enligt den s.k. 

huvudsaklighetsprincipen måste den skattefria delen uppgå till minst c:a 75 % av de totala 

rörelseinkomsterna för att undgå skatt och då blir alla rörelseinkomsterna skattefri. En 

förvärvskälla kan omfatta flera rörelseverksamheter, både sådana som har karaktären av 

naturlig anknytning eller hävd och sådana som inte har det. 

 

Det tidigare förvärvskällebegreppet som fanns i KL gäller numera inte vid beskattning av 

näringsverksamhet men måste tillämpas vid bedömningen av skattskyldigheten för 

rörelseinkomster i en ideell förening.
84

 Hur bedömningarna görs framgår också av material 

som Skatteverket gett ut.
85

 

 

Rörelseverksamheter som har ett s.k. inre sammanhang anses ingå i en och samma 

förvärvskälla. All verksamhet som huvudsakligen, minst c:a 75 %, bedrivs med ideella 

arbetsinsatser anses ha ett sådant inre sammanhang att de bildar en enda förvärvskälla. Om ett 

inre sammanhang saknas uppkommer skilda förvärvskällor. Det bör kanske också tilläggas att 

huvudsaklighetsbedömningen ska göras för varje beskattningsår för sig och någon 

genomsnittsberäkning över tid som vid fullföljdskravet är det alltså inte frågan om. 

 

Huvudsaklighetsrekvisitet har en otrevlig egenhet. Inkomst som i sig är skattepliktig blir 

skattebefriad om den utgör en mindre andel än c:a 20-30 % av den totala 

förvärvsverksamheten och om den utgör en större andel smittar den å andra sidan all, även 

den potentiellt skattefri verksamhet. Besvärliga skattemässiga tröskeleffekter kan uppstå och 

det gäller att var mycket uppmärksam på att skattepliktig verksamhet inte expanderar för 

mycket. Detta går ofta bra om man är medveten om problemet men det kan vara betydligt 

svårare att hantera om den skattebefriade verksamheten minskar på grund av omständigheter 

som man inte rår över. För en ideell förening kan huvudsaklighetsprincipen innebära att en 

ganska liten skattepliktig verksamhet kan leda till att även andra normalt skattefria aktiviteter 

också beläggs med skatt, t.ex. från bingo, lotteri.  

 

Inkomster från kommersiell verksamhet av större omfattning med anställda beskattas om inte 

inkomsterna är skattefria på grund av hävd eller naturlig anknytning. En ytterligare fråga som 

behandlats i olika rättsfall är huruvida en konkurrentutsatt situation kan betraktas som naturlig 

anknytning eller hävd.
86

 Olika rättsfall visar att om sådan verksamhet skiljer sig väsentligt 

från annan ideellt genomförd verksamheten kan den inte betraktas ha naturlig anknytning utan 

ska anses som egen förvärvsverksamhet. Uppdrag som vunnits i upphandlingsförfarande kan 

inte betraktas som naturlig anknytning. 

 

                                                 
84

 Prop. 1989/90:110 del I, s. 579. 
85

 Lundén, Björn – Lindblad, Jan, Ideella föreningar Skatt Ekonomi Juridik, sida 257 f och Skatteverket, 

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser, SKV 324, s. 3. 
86

 Skatteverket, Handledning för stiftelser, ideella föreningar och samfälligheter m.fl. 2010, SKV 327, avsnitt 

8.7.1.2. 



 39 

Naturlig anknytning 
Allmännyttiga ideella föreningar är således skattebefriade för inkomster av näringsverksamhet 

som har naturlig anknytning till den allmännyttiga verksamheten och kravet för skattebefrielse 

framgår av 7 kap. 7 §, 2 st. 2 p. IL. 

 

Med naturlig anknytning menas inkomster som kommer från verksamhet som har ett direkt 

samband med den allmännyttiga verksamheten, t.ex. är entréavgifter vid idrotts- och 

kulturevenemang, anmälningsavgifter exempel på sådana inkomster hos en idrottsförening. 

Ett annat exempel kan vara hyror som en förening uppbär för upplåtelse av lokaler till 

allmännyttig verksamhet. Aktiviteterna ska ses som ett direkt led i främjandet av den 

allmännyttiga verksamheten. Som naturlig anknytning menas också inkomster från 

verksamhet där huvudsyftet är att ge service till medlemmarna som deltar i den allmännyttiga 

verksamheten och där verksamheten inte i första hand är till för att tjäna pengar. Hit räknas 

också inkomster från aktiviteter med syfte att öka intresset för föreningens allmännyttiga 

verksamhet. 

 

Således kan sägas att det är fråga om tre olika typer av verksamheter som kan komma ifråga 

när det gäller naturlig anknytning, dels verksamhet som är direkt fullföljande av det 

allmännyttiga ändamålet, dels verksamhet som är ett led i det ideella arbetet och dels 

verksamhet som har karaktär av service till medlemmarna och andra som deltar i det ideella 

arbetet.  

 

Inkomst av verksamhet som inte har annan kopplig med det ideella arbetet än att den ska 

finansiera detta saknar naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål. Det är den 

inkomstgivande verksamheten i sig som ska ha naturlig anknytning till det allmännyttiga. 

Naturlig anknytning anses föreligga då det finns ett direkt samband mellan den allmännyttiga 

verksamheten och näringsverksamheten till skillnad från begreppet hävd där det inte krävs 

något samband med föreningens allmännyttiga ändamål mer än att inkomsten ska finansiera 

denna. Se vidare nedan. 

 

För verksamhet som bedrivs stadigvarande och ungefär i samma former som normal 

affärsverksamhet kan skattefrihet inte komma ifråga. Om försäljningsverksamheten är 

omfattande och betraktas som kommersiell, d.v.s. drivs med vinstsyfte beskattas inkomsterna 

om inte verksamheten har liten omfattning totalt sett. Det räcker alltså inte att verksamheten 

dragits igång endast för att finansiera det allmännyttiga ändamålet. 

 

Begreppet naturlig anknytning innebär att man inte får en inte alldeles okomplicerad 

gränsproblematik att hantera där ett problem blir att avgöra om en ideell förening som i viss 

mån tillgodoser medlemmarnas ekonomiska intressen ska kunna uppnå skattebefrielse. Ett 

annat problem kan vara hur omfattande verksamheten får vara, dels mot medlemmar, dels mot 

övriga.  

 

Hävd 
För allmännyttiga ideella föreningar är också inkomster från verksamheter som av hävd, d.v.s. 

av tradition, har använts som finansieringskälla för det ideella arbetet skattefria. Innebörden 

av begreppet hävd har belysts i förarbeten men uppräkningen är inte uttömmande. Som 

exempel på hävdvunna finansieringskällor anges bingo och andra lotterier, basarer och 

loppmarknader, fester, danstillställningar och konserter, marknader, insamlingskampanjer etc. 

Kravet för skattebefrielse framgår av 7 kap. 7 §, 2 st. 2p. IL. 
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En verksamhet ska ha använts under lång tid för att räknas som hävd. Man tittar också på om 

andra ideella föreningar finansierat sin verksamhet på motsvarande sätt. Situationen är inte 

statisk utan utvecklingen i samhället gör att nya källor efterhand kan räknas som hävd. För en 

allmännyttig ideell förening är hävdvunna finansieringskällor normalt skattebefriade.
87

 

 

Den betydelse som lagts i lagtexten med begreppet hävd är att verksamheten ska genomföras 

enligt tradition eller av gammal sedvana. I begreppet hävd ligger således en tidsfaktor och då 

uppkommer också frågan om begreppet hävd inte kan appliceras på nya företeelser ägnade att 

finansiera det ideella arbetet. Att nya former av aktiviteter som omtalas i förarbeten kan 

passas in i begreppet får vi anta men om det tillkommer nya typer av aktiviteter så är det mer 

tveksamt. Ur denna aspekt får vi anta att begreppet hävd är i allt väsentligt är statiskt. En 

utvidgning av begreppet hävd utöver idag accepterade verksamheter torde därför endera kräva 

lång tids verksamhet för att finansiera det allmännyttiga ändamålet utan skattefrihet och 

lagstiftning. 

 

Exempel finns på hävdvunna finansieringskällor som tillkommit under senare år genom 

domar 
88

 men att försöka sig på några generella slutsatser till följd av praxis är vanskligt. Så 

mycket torde man dock kunna säga att verksamhet som utförs i direkt konkurrens med icke 

skatteprivilegierade verksamheter sannolikt inte räknas som hävdvunna finansieringskällor. 

Ett ytterligare krav torde vara att den hävdvunna verksamheten inte har större omfattning än 

som kan anses motiverat av behovet att finansiera det ideella arbetet. 

 

En rörelse som inte är hävdvunnen och som bedrivs med särskild avlönad personal betraktas 

som kommersiellt bedriven verksamhet och ska beskattas för sig, d.v.s. som en särskild 

förvärvskälla. 

 

4.7.2 Förarbeten kopplat till naturlig anknytning och hävd 

I propositionen 1976/77:135 sägs att en ytterligare förutsättning för att en ideell förening ska 

komma i fråga för skattefrihet bör vara att föreningens inkomster härrör från verksamhet som 

har naturligt samband med ändamålet enligt stadgarna. Föreningen ändamål får inte 

finansieras med inkomster som helt saknar anknytning till detta ändamål. Kravet på samband 

mellan finansieringskälla och det ideella ändamålet minskar enligt utredare bl.a. också risken 

för att ideella föreningar utnyttjas för skatteflykt i olika former. 

 

Departementschefen menade att det kan bli svårt att klart ange vilken verksamhet som kan 

anses ha ett naturligt samband och anknytning med det ideella ändamålet. Att entréavgifter till 

idrotts- eller kulturevenemang ska vara skattebefriade är uppenbart. Detsamma föreslås gälla 

intäkter som föreningar får genom att tillhandahålla tjänster och dylikt om föreningen 

prestationer ingår som ett led i det ideella syftet. Intäkter på grund av fastighetsinnehav ska 

inte leda till beskattning om fastigheten är avsedd för och används i föreningens ideella 

verksamhet. 

 

Frågan om inkomster från verksamhet som har naturligt samband med föreningens ideella 

ändamål blir enligt departementschefen mer tveksamt om verksamheten bedrivs ungefär på 
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samma sätt som vanlig kommersiell verksamhet. Om sådan verksamhet helt saknar 

anknytning till föreningens ideella syfte och inte har helt obetydlig omfattning ska föreningen 

under alla omständigheter beskattas som oinskränkt skattskyldig. Gränsfall kan uppkomma 

om den finansierade verksamheten utgör ett led i det ideella arbetet samtidigt som 

verksamhetens vinst finansierar andra ideella aktiviteter. 

 

Om den finansierade verksamheten bedrivs permanent och även i övrigt i ungefär samma 

former som vanlig kommersiell verksamhet kan kravet på naturligt samband inte anses vara 

uppfyllt. Bedömningen bör bli förmånligare om finansieringskällan baseras på medlemmarnas 

frivilliga insatser än om föreningen uteslutande använder sig av yrkesmässig arbetskraft. Av 

betydelse för bedömningen bör vidare vara om den kommersiella verksamheten riktar sig mot 

en bredare allmänhet eller om föreningens produkter eller tjänster i huvudsak är förbehållna 

medlemmarna. Stor hänsyn bör tas till hur omfattande den finansierade verksamheten är i 

förhållande till den ideella verksamheten.
89

 

 

En ideell förening kan ha inkomster från rörelse av flera slag varav en del faller inom och en 

del utanför ramen för det naturliga sambandet. Departementschefen granskade olika metoder 

för att beskatta en förening för skattepliktig verksamhet och kom fram till att av praktiska skäl 

bör inte någon klyvning av inkomsterna och utgifterna ske utan förvärvskällans huvudsakliga 

inriktning bör vara avgörande för bedömningen om inkomsten ska vara skattefri eller inte. 

Om en fastighet till huvudsaklig del används i den ideella verksamheten bör föreningen 

likaledes undgår skattskyldighet för någon del av inkomsterna. Någon proportionering av 

förvärvskällans inkomster på en skattepliktig och en skattebefriad del ska inte förekomma.
90

 

 

4.7.3 Tolkning av begreppen naturlig anknytning och hävd i litteratur m.m. 

Skatteverket förtydligar i sitt material vad som menas med naturlig anknytning. Man anger en 

rad exempel och går igenom olika rättsfall. Man uttalar också att om försäljningsverksamhet 

ska vara en del av det ideella arbetet får det primära syftet med verksamheten inte vara att 

generera vinst eller att ge köparen ekonomiska förmåner. Om försäljningen utvidgas så att den 

kan ses som kommersiellt bedriven ska inkomsten beskattas, dock inte om verksamheten 

bedrivs i obetydlig omfattning. Skatteverket erinrar också om att kravet på naturig anknytning 

inte är uppfyllt enbart för att syftet med verksamheten är att finansiera det allmännyttiga 

ändamålet.
91

 

 

Skatteverket har i en särskild skrivelse uttalat sin uppfattning huruvida inskränkt skattskyldiga 

för föreningar med psykosociala ändamål kan bedriva uppdragsverksamhet med naturlig 

anknytning till det allmännyttiga ändamålet. Uppdragsverksamheten utövades på en 

konkurrentutsatt marknad på affärsmässiga villkor. Skatteverkets uppfattning blev att den 

psykoterapeutiska uppdragsverksamheten inte har naturlig anknytning till den ideella 

föreningens allmännyttiga psykosociala verksamhet. Skattskyldigheten avgörs i dessa fall av 

om inkomsten huvudsakligen kan hänföras till den verksamhet som har naturlig anknytning 

till ändamålet (att utan vinstsyfte bedriva psykoterapeutisk utbildning, terapeutisk verksamhet 

av varierande slag).
92

 Skatteverket ställningstagande i fallet ovan gällde visserligen ett 

specifikt allmännyttigt ändamål men bevekelsegrunderna för att inte bevilja skattebefrielse, 

d.v.s. att det var fråga om rent kommersiell verksamhet som tillhandahålls enlig avtal med 
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olika företag och organisationer, borde enligt mig inte tolkas annorlunda när det gäller andra 

typer av verksamheter. 

 

Skatteverket anger också en rad exempel på olika aktiviteter som av hävd anses få finansiera 

ideellt arbete men anger också att exemplifieringen inte är uttömmande. Begreppet hävd är 

inte klart definierat. Det går därför inte alltid att i förväg avgöra om en viss verksamhet ska 

beskattas. Det kan hända att en förening vill betrakta en viss verksamhet som hävd enbart av 

det skälet att föreningen bedrivit just denna verksamhet under ett antal år men denna grund är 

inte tillräcklig. Det grundläggande kravet för att en verksamhet ska godtas som en 

hävdvunnen finansieringskälla är att verksamheten traditionellt har utnyttjats för finansiering i 

allmänhet och inte enbart av den enskilda föreningen. Skatteverket säger också att det inte är 

helt klart vilken betydelse medlemmarnas ideella insatser har för bedömningen.
93

 En god idé 

torde vara att kontrollera vad rättspraxis säger om hävdvunna finansieringskällor eftersom 

sådana också tillkommer efterhand. 

 

Lundén och Lindblad har granskat ett antal rättsfall och enligt dem krävs att förvärvskällan till 

huvudsaklig den, åtminstone 70-80 %, är inkomster som kommer från rörelser som har 

naturlig anknytning eller hävd. Om inkomsterna kommer från verksamheter som inte har 

naturlig anknytning är större än 20-30 % av de totala inkomsterna i förvärvskällan blir följden 

att hela förvärvskällan beskattas och då även de normalt skattefria inkomsterna.
94

 

 

Lundén och Lindblad säger också att det verkar som om frivilliga obetalda arbetsinsatser från 

medlemmarnas sida kan vara en förutsättning, men inte nödvändigtvis, för att verksamheten 

ska godtas som hävdvunnen finansiering. En fråga är också hur stor andel den anställda 

arbetsinsatsen får vara för att verksamheten inte ska betraktas som egen förvärvskälla och 

beskattas. Rättsfall visar att om skattefrihet ska uppnås ska arbete som utförts med anställd 

personal vara av liten omfattning, kanske mindre än 10 % av det totala arbetet.
95

 

 

Gunne m.fl. menar att vilka förtjänster man gör i en kommersiell verksamhet har egentligen 

ingen självständig betydelse för om inkomsten ska beskattas eller inte. En förening kan i 

realiteten bedriva mycket inkomstbringande verksamhet skattefritt så länge den har naturlig 

anknytning till det allmännyttiga.
96

 

 

Särskilt om undervisning eller utbildning 

När det gäller huvudsaklighetsprincipen finns ett rättsfall i Regeringsrätten som gällde en 

ideell förening som bedrev utbildningsverksamhet, dels en statsbidragsberättigad utbildning 

och dels en ej statsbidragsberättigad utbildning. Frågan i målet var om den ideella föreningen 

var skattskyldig för inkomsterna av den ej statsbidragsberättigade utbildningen vilket utfördes 

på uppdrag av länsarbetsnämnder eller avsåg utbildning som finansierades med EU-bidrag. 

 

All utbildningsverksamhet var enligt Regeringsrätten skattemässigt att betrakta som 

näringsverksamhet. Rätten ansåg att uppdragsutbildningen inte hade naturlig anknytning till 

föreningens allmännyttiga ändamål och inte heller var en hävdvunnen finansieringskälla för 

det ideella arbetet. Naturlig anknytning kunde inte anses föreligga då uppdragsutbildningen 

var av betydande omfattning, bedrevs under affärsmässiga former och på en konkurrentutsatt 

marknad. Regeringsrätten uttalade vidare att uppdragsutbildningen inte utgjorde en särskild 
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förvärvskälla utan att huvudsaklighetsprincipen skulle tillämpas, d.v.s. att föreningens 

utbildningsverksamhet i sin helhet skulle vara fri från skatt om den till huvudsaklig var 

hänförlig till utbildningsverksamheten som uppfyllde villkoren för skattebefrielse.
97

 

 

4.8 Redovisning av rättsfall 

Nedan redovisas och analyseras några rättsfall som beskriver hur våra domstolar tolkar 

lagbestämmelserna och vad man lägger i begreppet allmännyttighet för ideella föreningar som 

bedriver fristående skola. 

 

En skola kan i stort sett genomföra vilken undervisning som helst och även ren 

informationsverksamhet kan av vissa anses vara att bedriva skola. För vissa är hela livet en 

skola. Inga som helt begränsningar finns för att man ska få beteckna sig som skola. I denna 

uppsats har jag valt att avgränsa undersökningen till företeelsen fristående skola och 

innebörden av begreppet fristående skola är egentligen ganska väl definierat, t.ex. i skollagen, 

där man menar att en fristående skola är en enskild som bedriver någon form av 

offentligrättslig undervisning. 

 

Den verksamhet de fristående skolorna bedriver är ofta, t.ex. grundskola, gymnasieskola, 

kombinerat med någon form av förskole- och fritidshemsverksamhet, inte sällan enligt någon 

särskild pedagogisk metod eller med någon religiös inriktning. För att en ideell förening ska 

kvalificera sig för skattebefrielse måste man leva upp till alla de olika villkor som tidigare 

redogjorts för och ett av de vanligaste skälen till att en fristående skola inte blir betraktad som 

en allmännyttig ideell förening är att den fristående skolans omsorgsverksamhet inte uppfyller 

ändamålskravet vård och uppfostran av barn enligt 7 kap. 8 § IL. 

 

Som påtalats är det många nålsögon som en ideell förening ska passera för att bli betraktad 

som allmännyttig och bli skattebefriad. Att granska hur rättspraxis ser ut i alla dessa olika 

delar är inte möjligt och de nedan beskrivna rättsfallen fokuserar i huvudsak på 

ändamålskravet och hur domstolarna tolkar bestämmelserna kring detta. 

 

En ideell förening som med aktiv föräldramedverkan bedriver förskole- och 

fritidshemsverksamhet för föreningsmedlemmarnas barn är obegränsat skattskyldig
98

 

Ett rättsfall av något äldre datum gäller en ideell förening som bedrev barnomsorg i enlighet 

med Montessorimetodikens intentioner och metoder. Föreningen lämnade vid taxeringen år 

1995 en särskild uppgift som visade att föreningen ansåg sig som begränsat skattskyldig. 

Verksamheten genomfördes med aktiv föräldramedverkan och utan vinstintresse. Samtliga 

föräldrar som hade barn inskrivna vid föreningens skola var medlemmar i föreningen. För 

plats vid föreningens skola betalades en avgift och arbetsinsatser utfördes av medlemmarna. 

 

Barnomsorgen bedrevs i formerna förskole- och fritidshemsverksamhet för barn i åldrarna 3-

10 år. Föreningen hade tillstånd att bedriva hem för vård eller boende med särskilda villkor 

och föreningen hade också avtal med kommunen om att genomföra barnomsorg som 

överensstämmer med samhällets regler för förskole- och fritidsverksamheter. Föreningen hade 

också anställd personal. Föreningen ansåg sig vara begränsat skattskyldig eftersom man 

uppfyllde ändamålskravet enligt lagstiftningen. Verksamheten fanns inskriven i föreningens 

stadgar. 
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Skattemyndigheten godtog föreningens uppgifter i grundläggande beslut om årlig taxering. 

Riksskatteverket överklagade skattemyndighetens beslut och yrkade på att föreningen skulle 

beskattas för inkomst av näringsverksamhet då föreningens verksamhet hade sådan inriktning 

att den var att betrakta som rörelse i skatträttslig mening. Enligt Riksskatteverket var 

föreningens ändamål inte allmännyttig utan snarare att anse som en i särskilda former 

bedriven barntillsyn. 

 

Föreningen överklagade Riksskatteverkets beslut i Länsrätten i Hallands län. Man menade att 

verksamheten uppfyllde kravet för allmännyttiga ändamål och att föreningen därför inte skulle 

taxeras för inkomst av näringsverksamhet. Länsrätten konstaterade att den bedrivna 

barnomsorgen var politiskt och religiöst obunden och att undervisningen skedde enligt 

Montessorimetodens metodik och för plats i föreningens skola betalades en avgift och 

arbetsinsats utfördes. Kravet på arbetsinsats från varje medlems sida var uttryckt i 

Montessoripedagogikens grundidé om aktiv föräldramedverkan i ord och i handling. 

Länsrätten gjorde bedömningen att barnomsorgen som föreningen utförde inte var av det 

slaget så att den kunde anses motsvara syftet att främja vård och uppfostran av barn eller 

annat allmännyttigt ändamål i den mening som ska tolkas ur lagen. Föreningen blev inte 

frikallad från skattskyldighet. 

 

Föreningen överklagade därefter i Kammarrätten i Göteborg och yrkade där att kammarrätten 

ändrar länsrättens dom. Till stöd för sin talan anförde föreningen att dess huvudsakliga 

uppgift var att främja vård och uppfostran av barn. Många skolor inom kommunen förutsätter 

att barnen får förberedande undervisning före skolstart. Kammarrätten gick igenom 

förarbeten, doktrin och olika domslut som behandlade frågan och kom fram till att rekvisitet 

som ställs upp för skattebefrielse var att verksamheten ska gälla barn och att den ska gå ut på 

vård och uppfostran. 

 

Vid en genomgång av ett antal tidigare kammarrättsavgöranden som behandlade samma fråga 

kunde kammarrätten konstatera att utfallen givit olika resultat, i två fall kunde utläsas att av 

stiftelser och föreningar bedriven daghems- eller förskoleverksamhet inte bedömdes främja ett 

allmännyttigt ändamål,
99

 och i två senare avgöranden där förskoleverksamhet bedriven enligt 

Waldorfpedagogik respektive Montessoriundervisning ansågs innehålla sådana inslag som 

menas med vård och uppfostran av barn enligt lagens mening.
100

 Vid sin bedömning 

granskade också kammarrätten vad som sades om förskoleverksamhet i skollagen där i 2 kap. 

3 § nämns att förskoleverksamhetens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet erbjuda 

barn fostran och omvårdnad. 

 

Kammarrättens bedömning blev att föreningens verksamhet var av det allmännyttiga slaget 

och i referatet uttrycks detta med ”mot bakgrund av det som upplysts om föreningens 

verksamhetsinriktning anser kammarrätten att den av föreningen bedrivna verksamheten 

sammantaget måste anses innefatta vård och uppfostran av barn i den mening som avses i 7 § 

6 mom. SIL.” Vilka dessa olika upplysningar var framgår inte. 

 

Riksskatteverket överklagade kammarrättens dom i Regeringsrätten. Riksskatteverket anförde 

att föreningen skulle beskattas eftersom föreningens verksamhet inte var av det slaget som 

medför skattebefrielse enligt lagen. Regeringsrätten kom vid den slutliga bedömningen fram 

till att den verksamhet som föreningen bedrev visserligen enligt normalt språkbruk kan 

hänföras till vård och uppfostran av barn men att detta med automatik inte innebär 
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skattebefrielse. Regeringsrätten fann att det inte kunde sägas att syftet med föreningens 

barnomsorg är att främja ett allmännyttigt ändamål och Regeringsrätten biföll 

Riksskatteverkets överklagan. 

 

I andra rättsfall hänvisas ofta till denna regeringsrättsdom som benämns RÅ 2005 ref. 8. 

 

En ideell förening med religiös inriktning är begränsat skattskyldig
101

 

År 2007 avgjordes en rättstvist i Kammarrätten i Sundsvall. Skatteverket hade beslutat att en 

ideell förening som bedrev förskoleverksamhet skulle beskattas för inkomstskatt vid 2000, 

2001 och 2003 års taxeringar. Medlemmar i föreningen var kyrkliga församlingar och 

föreningar och barnen i verksamheten kom från kommunens kö. Verksamheten gagnade inte 

någons ekonomiska intresse och föreningen var heller inte ett föräldrakooperativ. 

 

Skatteverkets skäl för att neka skattebefrielse var att förskole- och fritidshemsverksamheten 

inte främjade ett allmännyttigt ändamål enligt ILs mening. Denna typ av verksamhet är i 

grunden en tjänst för att barnens föräldrar skall kunna förvärvsarbeta. Motivet för att placera 

barn i förskola eller fritidshem är i första hand ekonomiskt grundat och en ideell förening som 

enbart bedriver sådan verksamhet är därmed obegränsat skattskyldig menade Skatteverket. 

 

Föreningen överklagade Skatteverkets beslut hos Länsrätten i Västernorrlands län. Föreningen 

vidhöll sitt yrkande att föreningen skulle betraktas som allmännyttig ideell förening då man 

ansåg att förskoleverksamheten var hänförlig till vård och uppfostran av barn. Föreningen 

gjorde också domstolen uppmärksam på de olika sakförhållanden som gällde i föreningen, att 

medlemmarna bestod av kyrkliga församlingar och föreningar, att barnen kom från 

kommunens kö och att man inte var ett föräldrakooperativ etc. 

 

Länsrätten avslog föreningens överklagan med den korta motiveringen att den verksamhet 

som föreningen bedrev inte kunde anses ha till syfte att främja ett allmännyttigt ändamål. I 

domskälen upprepade man de villkor som gäller för skattebefrielse enligt ILs ordalydelse och 

man hänvisade också till RÅ 2005 ref. 8 där Regeringsrätten konstaterade att förskole- och 

fritidshemsverksamhet för föreningsmedlemmars barn inte är tillräckligt för skattebefrielse 

eftersom föreningen inte främjade ett allmännyttigt ändamål.  

 

Föreningen överklagade länsrättens beslut till Kammarrätten i Sundsvall och anförde i sin 

talan samma grunder som i länsrätten att föreningen skulle anses som begränsat skattskyldig. 

 

Kammarrätten förklarade, med ändring av länsrättens avgörande, att föreningen är begränsat 

skattskyldig. Kammarrättens dom är ganska fåordig men i domen hänvisar kammarrätten till 

Hagstedts arbete och till RÅ 2005 ref. 8. Hänvisning till Hagstedt görs genom att man citerar 

Hagstedts yttrande i hans avhandling med att säga att ”typiska exempel på verksamheter som 

utgör vård och uppfostran av barn är drivande av t.ex. barnhem.”
102

 Domstolen tillade också 

att skattefriheten inte omfattar verksamhet med t.ex. övervägande religiös inriktning. 

 

I sin hänvisning till RÅ 2005 ref. 8 återgav kammarrätten kortfattat omständigheterna i detta 

mål där Regeringsrätten fann att en ideell förening som med aktiv föräldramedverkan bedrev 

förskole- och fritidsverksamhet för föreningsmedlemmarnas barn inte uppfyllde det för 

skattebefrielse uppställda kravet att föreningens syfte var att främja ett allmännyttigt ändamål. 

Kammarrätten framhöll särskilt att i RÅ 2005 ref. 8 gällde frågan skattebefrielse för ett 
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föräldrakooperativ medan det i det nu aktuella fallet gällde skattebefrielse för en förening som 

bedrev förskoleverksamhet som är öppen för alla i kommunen och därför har till huvudsakligt 

syfte att främja ändamålet vård och uppfostran av barn. 

 

En ideell förening med religiös inriktning bedriver inte allmännyttig verksamhet 
103

 

Av en dom i Kammarrätten i Jönköping år 2009 framgår att en ideell förening som bedrev 

förskole- och fritidshemsverksamhet på religiös basis inte är begränsat skattskyldig. 

 

Föreningen hade som ändamål att bedriva förskoleverksamhet med kommunalt bidrag för 

barn som anvisats plats ur kommunens barnomsorgskö. Verksamheten riktade sig inte enbart 

till medlemmarna och deras barn utan stod öppen för alla boende på orten. Av förskolans 

verksamhetsplan framgick att verksamheten vilar på en kristen grund och att skolan drivs med 

kristen personal samt att kristna värdering ska genomsyra allt som görs på förskolan. 

 

Skatteverkets uppfattning var att ideella föreningar med religiösa ändamål och särskilt för 

barnomsorgsverksamhet bildade föreningar inte är undantagna från skattskyldighet för 

förskoleverksamheten. Man menade att det allmännyttiga ändamålet vård och uppfostran av 

barn inte heller var tillämpligt i det aktuella fallet eftersom förskole- och 

fritidshemsverksamheten i grund och botten är en tjänst som tillkommit för att möjliggöra för 

föräldrar att förvärvsarbeta eller studera. Verksamhetens primära syfte är inte att vårda och 

uppfostra barn utan den är en särskild form av barntillsyn. Syftet att möjliggöra för föräldrar 

att förvärvsarbeta innebär att verksamheten, oavsett om verksamheten är ett 

föräldrakooperativ eller inte, är avgränsat till vissa bestämda personers ekonomiska intressen. 

 

Skatteverket ansåg att oavsett om förskolan eller dagiset är öppet för alla så är det inte sådan 

vård och uppfostran av barn i den menig som lagen avser. Skatteverket ansåg inte att ett 

allmännyttigt ändamål främjas genom förskoleverksamhet. Omsorgen kan utgöra ett led i den 

religiösa verksamheten men skiljer sig i övrigt inte från andra förskolor och en ideell förening 

som enbart bedriver sådan verksamhet är därmed oinskränkt skattskyldig. Skatteverket 

hänvisade också till sin skrivelse från år 2006 om förskol- och fritidshemsverksamhet i 

registrerat trossamfund eller ideell förening.
104

 

 

Föreningen överklagade Skatteverkets beslut vid Länsrätten i Örebro län. Här åberopade man 

vad man tidigare anfört och att föreningen har ideella allmännyttiga syften med kristna 

värderingar och är öppen för alla. Man erinrade om att man såg det som positivt att föräldrar 

är hemma med sina föräldrar och att man även tar emot barn vars föräldrar inte arbetar och att 

syftet med verksamheten inte är att föräldrar ska fatta beslut om att arbeta. Det finns ett 

religiöst och etiskt motiv att driva förskolan och föreningen utgör en kontaktyta gentemot 

föräldrar och samhälle. 

 

Föreningen hänvisade också till det tidigare rättsfallet där Kammarrätten i Sundsvall som i sin 

dom från år 2007 bedömde att kraven för inskränkt skattskyldighet vara uppfyllda. Målet, som 

jag redogjort för tidigare, gällde en ideell förening som bedrev förskoleverksamhet där 

medlemmarna i föreningen var kyrkliga församlingar och föreningar. Man menade att 

omständigheterna i det målet var likartade med dem som nu gällde. Eftersom Kammarrättens i 

Sundsvall dom i det där aktuella målet uppfyllde det allmännyttiga ändamålet att främja vård 

och uppfostran av barn och att inget prövningstillstånd beviljades hos Regeringsrätten var 
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därmed praxis fastslagen. Man passade också på att sända en liten brasklapp till Skatteverket 

som man menade inte hade ändrat i sina interna direktiv m.a.a. utgången i kammarrättsmålet 

utan fortfarande hänvisade till sin styrsignal från år 2006.
105

 

 

I länsrätten argumenterade Skatteverket för sin tidigare ståndpunkt att inskränkt 

skattskyldighet inte skulle medges och yttrade att oavsett hur förskoleverksamheten är 

organiserad så är det primärt en tjänst som tillhandahålls för att möjliggöra för föräldrar att 

förena föräldraskap med förvärvsarbete. Skatteverket konstaterade att i ett vidare perspektiv 

bidrar en fungerande barnomsorg till den generella välfärden i samhället och till jämlikhet 

mellan kvinnor och män. Man menade att det inte fanns någon skillnad mellan den 

verksamhet som föreningen bedrev och ett föräldrakooperativ. 

 

Skatteverkets uppfattning var att Kammarrättens i Sundsvall dom var felaktig eftersom en 

öppenhet inte innebär en förskjutning av det primära syftet med förskoleverksamheten, d.v.s. 

att möjliggöra för föräldrar att förvärvsarbeta till att istället avse vård och uppfostran av barn i 

den mening som avses i 7 kap. 8 § IL. Hur verksamheten är organiserad saknar betydelse då 

det ändå inte är fråga om allmännyttig verksamhet, d.v.s. man främjar inte ett allmännyttigt 

ändamål. 

 

Länsrätten avvisade föreningens överklagan och som domskäl angav domstolen att ett 

övergripande krav för skattebefrielse är att föreningens syfte ska främja ett allmännyttigt 

ändamål och enligt rätten kan det inte anses var uppfyllt i det aktuella fallet. Som motiv 

hänvisade länsrätten till Regeringsrättens uttalande i RÅ 2005 ref. 8 där Regeringsrätten var 

av uppfattningen att visserligen kan förskole- och fritidsverksamhet för föreningsmedlemmars 

barn och som sker med aktiv föräldramedverkan enligt vanligt språkbruk betecknas som vård 

och uppfostran av barn men att detta inte är tillräckligt för skattebefrielse eftersom man inte 

främjar ett allmännyttigt ändamål. Länsrätten upplyste också om att alltjämt gäller, trots 

domen av Kammarrätten i Sundsvall, Regeringsrättens praxis enligt RÅ 2005 ref 8. 

 

Föreningen överklagade länsrättens beslut hos Kammarrätten i Jönköping. Där framhöll 

föreningen att förskolan inte var ett föräldrakooperativ och inte heller bedrevs med aktiv 

föräldramedverkan och att den var öppen för alla. Återigen åberopade man domen av 

Kammarrätten i Sundsvall där barnomsorgsverksamheten ansågs främja ändamålskravet vård 

och uppfostran av barn. Man ansåg att föreningens barnomsorg genomfördes enligt samma 

förutsättningar som förskolan som medgavs skattebefrielse. 

 

Kammarrätten avvisade föreningen överklagan. Kammarrätten var ganska fåordig i sin 

motivering och hänvisade i stort till vad länsrätten kom fram till. Dock gör man ett viktigt 

tillägg där man upplyste om att all verksamhet som vänder sig till barn och ungdom inte är 

skattebefriad där undantag inte gäller för verksamhet som har religiös, idrottslig eller kulturell 

inriktning och man hänvisade till doktrin
106

 och senare års praxis
107

. Kammarrätten åberopade 

även RÅ 2005 ref. 8 där Regeringsrätten bl.a. nämner att med vanligt språkbruk får en sådan 

verksamhet som föreningen bedriver, d.v.s. förskole- och fritidsverksamhet för 

föreningsmedlemmars barn och med aktiv föräldramedverkan hänföras till vård och 

uppfostran av barn. Att en verksamhet avser vård och uppfostran av barn är emellertid, 
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oavsett vilken pedagogisk metod som kommer till användning, inte tillräckligt för 

skattebefrielse. 

 

Som motiv för att avslå föreningens överklagan angav kammarrätten också att förskolan 

verksamhet vilar på en kristen grund och att föreningen därmed inte kan anses främja ett 

allmännyttigt ändamål. Föreningen uppfyllde inte förutsättningarna för skattebefrielse. 

 

4.9 Analys av rättsfall 

Kammarrättens i Göteborg beslut att skattebefria den ideella föreningen som med aktiv 

föräldramedverkan bedrev förskole- och fritidshemsverksamhet enligt Montessorimetodikens 

grunder anser jag är felaktigt. Som tur var vände Regeringsrätten på kammarrättens dom och 

avslog föreningen begäran om skattebefrielse. 

 

Av domstolsreferatet framgår inte på vilka grunder kammarrätten ansåg att föreningen bedrev 

allmännyttig verksamhet som vård och uppfostran av barn. Domstolen yttrade bara att mot 

bakgrund av det som upplysts om föreningens verksamhetsinriktning anser kammarrätten att 

den av föreningen bedrivna verksamheten sammantaget måste anses innefatta vård och 

uppfostran av barn i den mening som framgår av 7 § 6 mom. SIL. Vilken roll den 

pedagogiska undervisningsmetoden och föräldrarna aktiva medverkan i undervisningen 

påverkade till beslutet framgår inte. Kanske även formuleringen i 2 kap. 3 § i skollagen 

(1985:1100) som kammarrätten hänvisade till och som upplyste om att förskoleverksamhetens 

uppgift är att genom pedagogisk verksamhet erbjuda barn fostran och omvårdnad var ett skäl 

som kammarrätten grundade sitt beslut på. 

 

Uttalandet om att domstolen sammantaget gjort sin bedömning gör mig lite misstänksam. Av 

yttrandet får man intrycket av att det går att samla på sig bonuspoäng för olika positiva 

tillstånd som var för sig inte skulle betraktas som tillräckliga för att medge skattebefrielse. Ett 

sådant tankesystem hör inte hemma i skattelagstiftningens värld där vi ofta måste göra våra 

överväganden utifrån förutbestämbara krav. Beträffande skollagens skrivning om att erbjuda 

barn fostran och omvårdnad så vilar påståendet på annan rättslig grund än vad 

ändamålsrekvisitet vård och uppfostran av barn enligt 7 kap. 8 § IL gör. Om kammarrätten 

tagit hänsyn till denna skrivning vid sin bedömning anser jag detta vara felaktigt. 

 

Kammarrättens i Sundsvall dom att skattebefria barnomsorgsföreningen som bedrev 

förskoleverksamhet gör mig fundersam och det av flera skäl. I sina domskäl hänvisade 

kammarrätten till Hagstedts avhandling med att säga att typiska exempel på verksamheter 

som utgör vård och uppfostran av barn är drivande av t.ex. barnhem. Man nämnde också att 

skattefriheten inte omfattar verksamhet med t.ex. övervägande religiös inriktning. 

 

Kammarrätten hänvisade även till RÅ 2005 ref. 8 där Regeringsrätten funnit att en ideell 

förening som med aktiv föräldramedverkan bedrev förskole- och fritidsverksamhet för 

föreningsmedlemmarnas barn inte uppfyllde det för skattebefrielse uppställda kravet att 

föreningens syfte skall vara att främja ett allmännyttigt ändamål. I domen markerade 

kammarrätten särskilt att RÅ 2005 ref. 8 gällde ett föräldrakooperativ vilket inte var aktuellt i 

målen som kammarrätten nu hade att pröva. I sina domskäl erinrade också kammarrätten om 

att föreningen bedrev förskoleverksamhet som är öppen för alla i kommunen och vid sådant 

förhållande hade till huvudsakligt syfte att främja ändamålet vård och uppfostran av barn.  

 

Jag är inte av samma uppfattning som kammarrätten som jag anser kom fram till felaktiga 

slutsatser. För det första är den textmassa som domstolen hänvisade till i Hagstedts arbete 
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bara en mindre del av ett längre uttalande som Hagstedt gör. Begreppet barnhem är bara ett 

exempel på typiska verksamheter som enligt Hagstedt kan anses utgöra vård och uppfostran 

av barn och som andra exempel anger han även kolonier och uppfostringsanstalter. Läser man 

sedan vidare vad Hagstedt skriver så förstår man att med barnhem menas något annat och mer 

ömmande än dagens vanliga fritids- och barnomsorgsverksamheter.
108

 Jag menar att 

kammarrätten inte förstått innebörden av Hagstedts uttalande. 

 

En annan iakttagelse jag gör är att kammarrätten verkade vara av åsikten att om förskole- och 

fritidsverksamheten drivs som ett föräldrakooperativ så är detta inte att främja ett 

allmännyttigt ändamål och skall därför beskattas på vanligt sätt. I det nu aktuella målet drevs 

verksamheten utan föräldramedverkan och utgången bör då bli en annan. 

 

Enligt vad jag förstår av lagregler, praxis och doktrin har det ur ett allmännyttighetsperspektiv 

ingen betydelse om det är ett föräldrakooperativ eller någon annan som bedriver fritids- och 

omsorgsverksamheten. Förutsättningar är lika för alla. Ett förälderkooperativ är inte någon 

civilrättsligt eller skatterättsligt begrepp och styrs inte heller av några lagar. Det är en 

sammanslutning av föräldrar (föreningsmedlemmar) som startar ett företag eller som i detta 

fall en ideell förening för att samverka med syftet att ordna bra barnomsorg. Skälen till att 

starta ett föräldrakooperativ kan vara flera, t.ex. att det är brist på platser inom den 

kommunala omsorgen, att man vill ha större inflytande över sitt/sina barns vardag, att man 

vill ha någon speciell pedagogisk inriktning på omsorgen. 

 

Föräldrar kan vara olika aktiva i ett föräldrakooperativ, allt från att föräldrarna göra det mesta 

själva till att driva verksamheten helt med anställd personal. Alla varianter däremellan kan 

förekomma, t.ex. att föräldrarna bara deltar i ledning av verksamheten eller på annat sätt 

stödjer i arbetet. I vilken grad föräldrarna medverkar i arbetet påverkar inte om verksamheten 

ska bedömas som allmännyttig eller inte. 

 

Ett märkligt uttalande från kammarrätten var att om förskoleverksamheten är öppen för alla 

barn i kommunen så har föreningen till huvudsakligt syfte att främja ändamålet vård och 

uppfostran av barn. Man skriver i sina domskäl att ”föreningen bedriver förskoleverksamhet 

som är öppen för alla barn i kommunen. Vid sådant förhållande har föreningen till 

huvudsakligt syfte att främja ändamålet vård och uppfostran av barn.” 

 

Av uttalandet att döma anser jag är att kammarrätten inte verkar ha förstått att omständigheten 

man pekar på i grunden är två olika rekvisit som gäller för att nå skattebefrielse och att 

öppenheten, d.v.s. öppenhetskravet, inte är ett krav som om det uppfylls med automatik leder 

till att föreningen främjar ändamålskravet vård och uppfostran av barn. Ändamålskravet och 

öppenhetskravet är bara två av flera olika villkor som föreningen måste leva upp till om 

skattebefrielse ska medges. Öppenhetskravet och ändamålskravet har inget annat med 

varandra att göra. 

 

Skatteverket överklagade Kammarrättens i Sundsvall dom hos Regeringsrätten men fick inte 

prövningstillstånd. 

 

Beskeden som domstolarna gav beträffande den ideella föreningen som utförde 

omsorgsverksamhet på religiös basis tycker jag är tydliga och klara och målen är alldeles rätt 
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dömda. Ingen av de förutsättningar som gällde för föreningens förskoleverksamhet var av det 

slaget att de kunde anses främja allmännyttigt ändamål. 

 

När man tar del av föreningens argumentation för att nå skattebefrielse får man återigen 

intrycket av att man tycks tro att det är av betydelse i vilken omfattning som medlemmarna 

medverkar i föreningsarbetet. Vid studiet av olika domar ser man att föreningarna är 

angelägna om att framhålla att man inte ur någon aspekt vill bli betraktade som ett 

föräldrakooperativ och att verksamheterna bedrivs utan aktiv föräldramedverkan. Man påtalar 

detta ofta när man hänvisar till RÅ 2005 ref. 8 där ett föräldrakooperativ med aktiv 

föräldramedverkan inte blev skattebefriad. 

 

Kammarrätten i Sundsvall verkar ha tolkat olikheterna med RÅ 2005 ref. 8 motsatsvis och till 

den överklagande föreningens fördel, d.v.s. om det inte är ett föräldrakooperativ så kan 

förskoleverksamheten betraktas som allmännyttig verksamhet. Vid en genomgång av 

Regeringsrättens motiv i RÅ 2005 ref. 8 har jag dock inte funnit några formuleringar som 

styrker att föreningen blev skattskyldig för att man var ett föräldrakooperativ och för att 

föräldrarna deltog i arbetet. 

 

Enligt bestämmelserna och den praxis som gäller ska ingen åtskillnad göras om verksamheten 

bedrivs med egen eller anställd personal. Det avgörande är om verksamheten kan betraktas 

som allmännyttighet, d.v.s. om ändamålskravet uppnås. Nu framgår det emellertid av 

bestämmelserna att ändamålet inte får vara begränsat till vissa familjers, föreningens 

medlemmars eller andra personers ekonomiska intressen och då kan en rimlig tanke vara att 

föreningarna inte vill betona sina egna frivilliga insatser eftersom detta kan tolkas som att 

man gör en större ekonomisk vinning i förhållande till om omsorgsverksamheten bedrivs med 

anställd personal. I skattelagstiftningen medges inte avdrag för personliga 

levnadsomkostnader och utifrån dessa olika perspektiv kan ett sådant tankesätt vara förståligt. 

  

Ovan har jag redogjort för några iakttagelser vid genomgången av de olika rättsfallen. Min 

sammanfattande bedömning är att man i rättpraxis inte helt klarat ut vilka olika förutsättningar 

som gäller och det manifesteras bl.a. genom de konstiga kammarrättsdomarna. I något fall 

åberopade man också en kammarrättsdom som prejudicerande trots att frågan redan avgjorts i 

Regeringsrätten. De många oväntade utfallen tycker jag visar på att följsamheten mot den 

rättspraxis som finns är dålig. I förlängningen är detta en rättssäkerhetsfråga. 

 

4.10 Sammanfattning 

I detta avsnitt har jag beskrivit hur allmännyttiga ideella föreningar beskattas och vilka krav 

som gäller för det. Enligt huvudregeln beskattas ideella föreningar som andra juridiska 

personer, d.v.s. som obegränsat skattskyldiga, förutsatt att verksamheten visar vinst. 

 

Typiska inkomster som en ideell förening har, t.ex. medlemsavgifter samt bidrag och gåvor 

som används i den ideella verksamheten är normalt skattebefriade. Allmännyttiga ideella 

föreningar beskattas bara för fastighets- och rörelseinkomster. Förutom den ideella 

verksamheten är även kapitalinkomster i form av räntor, utdelningar och kapitalvinster 

skattefria. Även fastighets- och rörelseinkomster kan under vissa förutsättningar bli 

skattebefriade, t.ex. om naturlig anknytning föreligger eller om verksamheten av hävd 

finansierar den allmännyttiga ideella verksamheten. 

 

Reglerna för beskattning framgår av 7 kap. IL. Det var först år 1942 som bestämmelser 

infördes om skattebefrielse för ideella föreningar och år 1977 kom de nuvarande 



 51 

bestämmelserna som innebar en utvidgning av skattefriheten. Den nya skattelagstiftningen 

(IL) trädde i kraft den förste januari år 2000. Avsikten med införandet av IL var inte någon 

ändring i gällande rätt utan var mer av redaktionell karaktär och således kan sägas att de 

bestämmelser som infördes år 1977 om beskattning för ideella föreningar i allt väsentligt 

gäller än idag. 

 

Skattereglerna för allmännyttiga ideella föreningar anses förmånliga men för att få denna 

förmånliga beskattning måste en ideell förening uppfylla alla de fyra olika kraven som gäller 

för att bli betraktad som en allmännyttig ideell förening, d.v.s. ändamålskravet, 

verksamhetskravet, fullföljdhetskravet och öppenhetskravet. Man måste med andra ord visa 

att man bedriver allmännyttig verksamhet.
109

 

 

Ändamålskravet innebär att föreningen måste främja vissa förutbestämda ändamål som 

samhället anser värda att stödja vilket också måste ske i tillräckligt stor omfattning. Kravet 

man ställer att är att föreningen till huvudsaklig del främjar det allmännyttiga ändamålet och 

enligt praxis har detta bestämts till c:a 75 % av föreningen totala verksamhet. Föreningen får 

heller inte främja sina medlemmars eller andra bestämda personers ekonomiska intressen.
110

 

 

Verksamhetskravet och fullföljdskravet är ytterligare krav som en allmännyttig ideell förening 

måste uppfylla för att nå skattebefrielse. Villkoren har att göra men hur föreningen finansierar 

det allmännyttiga ändamålet där verksamhetskravet uttrycker i vilken omfattning detta måste 

ske. Villkoret innebär att 90-95 % av föreningens samlade ideella verksamhet ska vara av 

allmännyttig karaktär eller som rekvisitet uttrycks i lagstiftningen ”föreningen ska uteslutande 

eller så gott uteslutande bedriva verksamhet med allmännyttigt ändamål.” Fullföljdrekvisitet 

innebär i att minst 80 % av föreningens avkastning, i princip överskottet från den ideella 

verksamheten, måste användas för den allmännyttiga verksamheten och här får användningen 

ses över en längre period.
111

 

 

För att betecknas som en allmännyttig ideell förening och erhålla skattebefrielse krävs 

slutligen att föreningen inte får vägra någon inträde som har intresse i föreningens 

verksamhet. Rekvisitet benämns öppenhetskravet och vissa begränsningar i öppenheten får 

finnas om detta kan anses naturligt med hänsyn till verksamheten som föreningen bedriver.
112

 

 

För en ideell allmännyttig förening kan också fastighets- och rörelseinkomster bli skattefria, 

dock är huvudprincipen att sådana inkomster beskattas eftersom de skattemässigt betraktas 

som näringsverksamhet. Vid skattebefrielse är villkoret att verksamheten som genererar 

inkomsterna har naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål eller av hävd 

(tradition) finansierar sådan verksamhet. Bedömningen ska grundas utifrån ett 

huvudsaklighetsrekvisit som innebär att minst c:a 75 % av föreningens totala inkomster måste 

avse den skattefria delen annars blir även den potentiellt skattebefriade delen skattepliktig. 

Regeln kan innebära besvärande skattemässiga konsekvenser.
113

 

 

Jag avslutade avsnittet med att granska några rättsfall som visar hur våra domstolar tolkar 

bestämmelserna. Granskningen visar på några av de problem som finns med den nuvarande 

skattalagstiftningen. Allmänt anses bestämmelserna vara ganska komplicerade och otydliga 
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vilket gör att regelverket blir delvis oförutsägbart. Just för att rättspraxis styr beskattningen i 

så hög grad är det viktigt att tolka flera olika domar och inte dra några förhastade slutsatser av 

ett fåtal avgöranden.
114

 

 

Enligt Lundén och Lindblad har Regeringsrätten prövat många fall där skattereglerna för 

ideella föreningar varit i fokus och vissa av rättsfallen har fått en överraskande utgång.
115

 

Resultatet från min analys visar att det finns fog för Lundén och Lindblads påstående. Jag 

tycker det verkar som om domstolarna ibland kastar tärning om vad utfallet ska bli. 

 

5 GRUNDEN FÖR SKATTEFRIHET ENLIGT DEN S.K. KATALOGEN I 7:16 IL 

 

5.1 Inledning 

Som nämnts finns det en annan möjlighet för en fristående skola som är en ideell förening att 

nå skattebefrielse och detta innebär att föreningen kvalificerar sig som ett allmänt 

undervisningsverk. Möjligheten står också till buds för andra juridiska personer. I detta avsnitt 

redovisar jag vad som kännetecknar ett allmänt undervisningsverk, bakgrunder och vilka olika 

bestämmelser som gäller. 

 

Det bör redan nu påpekas att lagstiftningen kring de allmänna undervisningsverken inte är 

särskilt tydlig och många av bestämmelserna som tillämpas utgår ifrån litteratur och annat 

material och även rättspraxis visar vägen. Jag redogör i avsnittet också för de viktigare 

rättskällorna och för ett antal rättsfall som jag anser på ett ganska bra sätt beskriver hur 

bestämmelserna tillämpas och hur rättsläget ser ut idag. En kort redovisning lämnas också om 

hur de allmänna undervisningsverken beskattas. 

 

5.2 Vad är ett allmänt undervisningsverk? 

Reglerna om begränsad skattskyldighet enligt 7 kap. 3-15 §§ IL träffar i huvudsak bara ideella 

föreningar, stiftelser och vissa andra juridiska personer. För andra organisationer som önskar 

bedriva samhällsnyttig verksamhet har man genom ett system av undantagsregler skapat en 

modell där man också kan bli befriad från skattskyldighet och bestämmelserna för detta finns 

sammanfattade i 7 kap. 16-18 §§ IL. 

 

Uppräkningen enligt 7 kap. 16-17 §§ IL brukar benämnas katalogen och omfattar en 

heterogen grupp av olika juridiska personer av olika kategorier som t.ex. olika 

sjukvårdsinrättningar, akademier, allmänna undervisningsverk, regionala utvecklingsbolag, 

understödsföreningar och även olika namngivna objekt såväl stiftelser som aktiebolag och 

andra subjekt. De begränsat skattskyldiga enligt katalogen syftar enbart på vad som normalt 

ligger utanför stat och kommun. Det offentliga skulle om man det ville direkt ha kunnat 

bedriva de flesta verksamheterna i katalogen inom ramen för stat och kommun vilket innebär 

att de privaträttsliga verksamheterna i vissa fall skulle kunna betecknas som offentligrättslig 

verksamhet. 

 

Allmänna undervisningsverk är ett av de subjekt som ingår i katalogen och som kan medföra 

att en ideell förening, en stiftelse eller annan juridisk person som önskar bedriva fristående 

skola blir befriade från skatt. Skattebefrielsen är emellertid omgärdad av flera olika 

restriktioner. De olika kriterierna som kan sägas känneteckna ett allmänt undervisningsverk är 

 

 verksamheten ska ha en allmän inriktning, 
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 institutionen ska vara privat, 

 den ska bedrivas i form av anstalt, 

 den ska bedrivas utan vinstsyfte. 

 

Med allmänt avses normalt verksamhet som bedrivs med statligt eller kommunalt stöd. 

Verksamheten ska vara öppen för alla som har intresse av den undervisning som ges och den 

måste vara av viss allmän inriktning. Slutligen får ett allmänt undervisningsverk inte bedriva 

verksamheten med vinstsyfte. Se vidare avsnitt 5.2.2. 

 

Den undervisning som ett allmänt undervisningsverk får bedriva har skärpt under åren. 

Tidigare var inställningen att undervisningen kunde vara av mer allmän karaktär och av 

sådant slag som typiskt bedrevs vid olika statliga kommunala och inrättningar. Innebörden av 

begreppet undervisning har nu snävats in i så måtto att bara utbildningen som står under 

tillsyn och kontroll av det offentliga kvalificerar för skattebefrielse. Hur de olika kraven mer 

precist ska tolkas framgår av den fortsatta redovisningen. 

 

Av lagstiftningen framgår inte i vilken omfattning den kvalificerade verksamheten måste 

genomföras men genom praxis har fastslagits att verket förlorar sin skattebefrielse om det i 

mer än ringa omfattning bedriver annan verksamhet än den kvalificerade 

utbildningsverksamheten.
116

 Med ringa omfattning avses 5-10 % av den totala 

verksamheten,
117

 d.v.s. samma begränsningsregel gäller för ett allmänt undervisningsverk som 

för en ideell förening när man bedriver verksamhet som inte anses allmännyttig.  

 

Lagstiftningen kring de allmänna undervisningsverken är av gammalt datum och ganska 

fåordig och även olika förarbeten som finns ger inte svar på alla frågor. Villkoren är allmänt 

hållna och doktrin och annat material utgör också viktiga rättskällor. Rättspraxis har i många 

fall varit normerande. 

 

Begreppet allmänt undervisningsverk väcker stor tveksamhet och det är ett otidsenligt 

begrepp som har tillkommit under en tid då de institutionella förhållandena in Sverige såg helt 

annorlunda ut än i dag. Företeelsen allmänt undervisningsverk har funnits i 

skattelagstiftningen i närmare 150 år.
118

 

 

När det gäller ett allmänt undervisningsverk som bedrivs i stiftelseform så gäller också 

lagregeln enligt 7 kap. 18 § IL som innebär att fullföljd ska tillämpas och krav ställs på att 

verksamheten ska ha en viss inriktning under en längre tid. Denna bestämmelse gäller inte för 

en ideell förening. 

 

5.2.1 Bakgrund till bestämmelserna 

De allmänna undervisningsverken har sedan lång tid tillbaka intaget en särställning i 

skattehänseende och redan i 1888 års bevillningsförordning finns institutet omnämnt men den 

närmare innebörden av det är något oklart.
119

 De nuvarande reglerna har väsentligen sin grund 

i den lagstiftning som genomfördes år 1942 (1942:274) och som vilar på betänkandet av 1936 

års skattekommitté och som innebär att olika kategorier juridiska personer kan undgå skatt, 

däribland de allmänna undervisningsverken.  
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I kommitténs betänkande, SOU 1939:47, har med begreppet allmänt undervisningsverk 

avsetts en privat institution som främjar viktiga samhällsfunktioner vilka likväl kunnat 

handhas av stat eller kommun.  Motsvarande statliga och kommunala institutionen hade redan 

tidigare skattefrihet genom bestämmelser för stat och kommun. Enligt uttalandet kan 

akademier, allmänna undervisningsverk samt sjukvårds- och barmhärtighetsinrättningar anses 

som anstalter för främjande av undervisning, barnuppfostran, sjukvård och annan verksamhet. 

Kommitténs mening var att även privata institutioner ska kunna bedriva kvalificerad 

verksamhet och bli befriade från skatt. Man yttrade att ett allmänt undervisningsverk får inte 

genomföra verksamheten i vinstsyfte. 

 

5.2.2 Tolkning av bestämmelserna i litteratur 
Vid tillämpning av bestämmelserna kring de allmänna undervisningsverken hänvisas ofta till 

Hagstedts avhandling där han anger att ett allmänt undervisningsverk kännetecknas av fyra 

olika moment, verket ska ha en allmän inriktning, det ska vara fråga om undervisning vilket 

bedrivs i form av anstalt och denna får inte bedrivas i vinstsyfte. Begreppet allmänt torde 

enligt Hagstedt vara att verket i princip ska vara öppet för alla som har något intresse av 

undervisningen som bedrivs där. Rekvisitet kan anses vara uppfyllt beträffande utbildning för 

vilket kommunalt eller statligt bidrag utgår. Såväl teoretisk som yrkesutbildning kan komma 

ifråga.
120

 

 

Hagstedt har i sin avhandling också gått igenom ett antal rättsfall där utbildningens inriktning 

varit föremål för prövning och rättfallen visar att mer speciella och säregna utbildningar faller 

utanför rekvisitet om vad som menas med utbildning med allmän inriktning. Tyvärr är många 

av domarna i Hagstedts granskning av äldre snitt och kanske inte alltid tillämpliga i dagens 

situation. 

 

För mig är utbildning en färskvara som förändras mycket snabbt över tider. Jag håller därför 

för sannolikt att även begreppet utbildning med allmän inriktning som det definieras av 

Hagstedt delvis fått ny innebörd i förhållande till tidigare på så vis att den blivit restriktivare. 

Vi vet också att det offentliga under de senare decennierna ökat sin styrning på utbildningens 

område vilket kan ha påverkat hur vi idag ser på begreppet utbildning. Min uppfattning styrks 

av Skatteverkets skrivelser m.m. till vilket jag återkommer nedan. 

 

I skattelagstiftningen saknas en närmare definition av vad som menas med anstalt. Enligt 

Hagstedt bör anstalt offentligrättsligt definieras som en självständig förvaltningsenhet vilket 

servar allmänheten med nyttigheter eller tjänster. Offentlig förvaltning kan dock även handhas 

av enskilda subjekt bl.a. genom att dessa driver offentliga anstalter. Anstalten i sig utgör inte 

något rättssubjekt utan verksamheten genomförs av någon privaträttslig juridisk eller fysisk 

person.
121

 

 

I Hagstedts analys av rättsfall har allmänt undervisningsverk inte bedömts föreligga i något 

fall då verksamheten bedrivits i aktiebolagsform. Vinstsyfte presumerades i dessa fall. 

Skatterättsnämnden har i förhandsbesked ändrat på denna uppfattning och anser att ett 

aktiebolag, i vars bolagsordning det förts in en bestämmelse om att verksamheten inte syftar 

till att bereda vinst åt ägarna, har karaktären av allmänt undervisningsverk.
122

 Senare rättsfall 

visar också att denna rättsordning tillämpas och att frikallelse från skattskyldighet ska gälla 
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för alla de subjekt som framgår ur katalogen oavsett om det är ett aktiebolag, en förening eller 

en stiftelse. Det grundläggande rekvisitet för skattebefrielse är om vinst utdelas eller inte.
123

  

 

Skatteverket har i en särskild skrivelse också behandlat vinstfrågan och där uttalat att oavsett i 

vilken associationsform kan juridiska personer som bedriver grund- och högskoleutbildning 

klassificeras som allmänna undervisningsverk, förutsatt att ägare eller medlemmarna genom 

verksamheten inte har till syfte att bereda vinst åt sig själva.
124

  

 

Skatteverket tar i skrivelsen också upp några andra frågor som är av betydelse för om man ska 

betraktas som allmänt undervisningsverk eller inte. En av dessa frågor är på vilket sätt det ska 

framgå att ett allmänt undervisningsverk inte bedrivs med vinstsyfte och här menar 

Skattverket att det ska framgå av bolagsordning, stadgar eller avtal att ägare eller medlemmar 

inte kan erhålla utdelning eller motsvarande från det allmänna undervisningsverket. Vidare 

fordras att utdelning eller motsvarande faktiskt inte ställs till ägares eller medlemmars 

disposition. 

 

Skatteverket uttalar också sin uppfattning om vilken typ av utbildning som ett allmänt 

undervisningsverk kan genomföra och här är Skatteverkets inställning att det bara är 

utbildning som är av offentligrättslig karaktär som kvalificerar en juridisk person som ett 

allmänt undervisningsverk. För att förtydliga hänvisar Skatteverket till skollagen (1985:1100) 

med kompletterande föreskrifter där det offentliga skolväsendet består av det offentliga 

skolväsendet för barn och ungdom tillsammans med det offentliga skolväsendet för vuxna. 

För barn och ungdom består det av förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, 

specialskola och sameskola. Kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för 

utvecklingsstörda m.m. bildar det offentliga skolväsendet för vuxna. Till det offentligrättsliga 

hör också utbildningsverksamhet enligt högskolelagen (19992:1434) och 

högskoleförordningen (1993:100). Skatteverkets bedömning blir att all utbildning som en 

fristående skola vill bedriva och som står under kontroll och tillsyn av Skolinspektionen och 

Högskoleverket klassificerar ett allmänt undervisningsverk. 

 

Ganska vanligt är att skolor bedriver olika typer av utbildningar och då uppkommer också 

frågan i vilken utsträckning en fristående skola kan bedriva utbildning som inte kvalificerar 

utan att förlora sin ställning som ett allmänt undervisningsverk. Av rättsfall att döma förlorar 

man sin karaktär och skattebefrielse om verket i mer än ringa omfattning bedriver annan 

verksamhet än den som kvalificerar utbildningsverksamheten.
125

 Med ringa avses 5-10 % 

enligt förarbeten.
126

 

 

Larsson diskuterar i en artikel i Skattenytt under vilka förutsättningar skattefriheten för 

allmänna undervisningsverk kan komma ifråga, bl.a. vilka undervisnings- och 

utbildningsformer som medger skattefrihet, om utbildningen kan bedrivas i syfte att vara 

vinstgivande och i vilken utsträckning man får bedriva annan verksamhet än den 

kvalificerade. Sina slutsatser bygger han på genomgång av olika förarbeten och ett antal 

rättsfall som bildat praxis.
127

 

 

                                                 
123

 RÅ 2004 ref. 77. 
124

 Skatteverkets skrivelse 2005-10-17, dnr 131 564970-05/111. Allmänna undervisningsverk - skolverksamhet. 
125

 RÅ 2004 ref. 77. 
126

 Proposition 1999/2000:2 del I, s. 504 f. 
127

 Larsson, Johan, Allmänna undervisningsverk, SvSkT 2009 nr 9. 



 56 

Han konstaterar att 7 kap. 16 § IL genererar många oklarheter i tolkningshänseende, varav en 

är frågan om vilken undervisning och utbildning som kan bedrivas. Han kommer fram till att 

sannolikt är det inte tillräckligt att offentliga bidrag utgår utan det torde också krävas att 

undervisningsverksamheten kringgärdas av offentligrättsligt regelverk som innebär att det 

ställs upp relativt preciserade krav i olika avseenden samt att verksamheten är underkastad det 

offentligas tillsyn och godkännande. 

 

Vid genomgång av rättsfall konstaterar han att skolverksamhet som kan medföra skattefrihet 

får anses motsvara det offentliga skolväsendet enligt skollagen och avgränsar begreppet 

skolverksamhet till undervisning mot unga vilket innebär att de subjekt som i första hand skall 

räknas som allmänna undervisningsverk är fristående skolor som samtidigt inte bedriver 

förskoleverksamhet eller skolbarnomsorg. När det gäller undervisning riktad mot vuxna, 

högskolor, folkhögskolor, studieförbund och subjekt som tillhandahåller yrkesutbildning har 

dessa tidigare ansetts utgöra exempel på allmänna undervisningsverk. Larsson menar att 

senare rättsfall tycks ha snävat avgränsningen till den primära målgruppen barn och ungdomar 

vilket begränsat utrymmet för sådan utbildning. Högskolor bedrivna i privat regi borde 

rimligen kvalificera som allmänt undervisningsverk. 

 

Enligt Larsson finns idag starka skäl att ifrågasätta om folkhögskolor kan betraktas som 

allmänna undervisningsverk efter den reformering som skedde år 1991. Även beträffande 

studieförbunden och den verksamhet som där genomförs är det heller inte troligt att de 

bedriver utbildningsverksamhet som klassificerar som allmänt undervisningsverk. Enligt 

Larsson har i tidigare praxis också olika former av yrkesutbildning godkänts som allmänna 

undervisningsverk och i stor utsträckning torde det även gälla idag eftersom många 

utbildningar idag ingår i gymnasie- eller högskolan och på så sätt utgör en kvalificerad 

undervisningsform. Larssons slutsats blir att yrkesutbildning som bedrivs inom yrkesskolans 

ram inte torde kvalificera som allmänt undervisningsverk. 

 

En annan viktig och intressant fråga som Larsson diskuterar är vinstbegreppet och hur det bör 

behandlas för att klassificera som allmänt undervisningsverk och enligt Larsson talar 

Regeringsrättens definition för att det är vinstsyftet hos subjektet som bedriver 

skolverksamheten som ska bedömas, d.v.s. det avgörande är om skolverksamheten som sådan 

inte bedrivs i syfte att vara vinstgivande och inte huruvida vinst delas ut eller inte till ägaren 

eller ägarna.  Här gör Larsson en analogitolkning av hur vinstsyftet hanterats för 

sjukvårdsinrättningar där kravet på frånvaro av vinstsyfte är lagstadgat. Larsson kommer till 

slutsatsen att kravet på frånvaro av vinstsyfte avser den bedrivna verksamheten som sådan och 

inte subjektets ägare eller medlemmar och deras syften eller ekonomiska intressen. 

 

Larssons utgångspunkt blir att det inte bör vara tillåtet att avsikten med skolverksamheten är 

att den på sikt ska generera överskott för i så fall föreligger ett vinstsyfte i verksamheten. Ett 

tillfälligt överskott, även till ett betydande belopp, som av särskilda skäl uppkommit bör inte 

innebära att det föreligger ett vinstsyfte. Av dessa skäl torde det inte vara möjligt att härutöver 

bedriva verksamhet i syfte att kontinuerligt skapa överskott i skolverksamheten. I 

förlängningen av detta uppstår då frågan om det inom ramen för nuvarande lagstiftning går att 

bedriva skolverksamhet enligt någorlunda sunda företagsekonomiska principer i syfte att 

generera överskott för att kunna konsolidera och utveckla verksamheten och samtidigt medges 

skattebefrielse. Enligt Larsson är det tveksamt om nuvarande lagstiftning ger något sådant 

utrymme. 
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Larssons syntes innebär att han har en restriktivare syn på hur vinster ska hanteras än vad 

Skatteverket har. I sin skrivelse om de allmänna undervisningsverken anger Skatteverket att 

det ska framgå att ägare eller medlemmar inte får ha som syfte att bereda vinst åt sig själva 

och att det ska regleras i bolagsordning, stadgar eller genom avtal, dock sägs inget om att 

verksamheten inte får vara vinstgivande och gå med överskott. 

 

Enligt mig är Skatteverket mer liberala inställning den mer riktiga och kanske den enda 

möjliga för hur vinstfrågan kan hanteras. Att förbjuda en verksamhet att gå med överskott är i 

sig kontroversiellt och hur ska man hantera problemet, såväl ur ett ägarperspektiv som ur ett 

kontrollperspektiv? Hur ska ägarna och de som bedriver den fristående skolan planera och 

genomföra verksamheten så att den inte genererar någon vinst när man samtidigt har krav på 

sig att bedriva skolverksamhet så effektivt som möjligt? Utifrån vilka kriterier ska lagstiftaren 

göra sin bedömning huruvida vinstsyfte finns för verksamheten eller inte? Uttalade syften och 

kalkyler kan lätt dölja de egentliga avsikterna med verksamheten. I vilken utsträckning ska 

man låta historiska utfall påverka bedömningarna? Frågeställningar är många och svåra 

avvägningar måste göras om vinstbegreppet ska råda som bedömningsgrund när en skola ska 

betecknas som ett allmänt undervisningsverk. 

 

En fråga som Larsson också ställer sig gäller verksamhetskravet och dess utsträckning. För 

stiftelser anges i 7 kap. 18 § IL att om det finns särskilda krav när det gäller verksamheten 

eller liknande tillämpas reglerna om begränsning bara om de i sin verksamhet uteslutande 

eller så gott som uteslutande uppfyller dessa krav. För katalogsubjekt i annan juridisk form 

finns inte motsvarande lagstadgat krav uppställt. Frågan blir då i vad mån detta krav även 

gäller för ideella föreningar och andra juridiska personer. Lagstiftningsmässigt och enligt en 

språklig bedömning skulle ett sådant subjekt betraktas som ett allmänt undervisningsverk om 

det till övervägande del, d.v.s. till med än 50 % bedrev skolverksamhet. 

 

Vid en första anblick kan en analog tillämpning med vad som gäller för stiftelser vara 

motiverad och rättsfall visar också på denna uppfattning att det redan i begreppet allmänt 

undervisningsverk finns ett inneboende krav på att okvalificerad verksamhet endast får 

genomföras i ringa omfattning. Larsson slutsats blir emellertid att för andra subjekt än 

stiftelser som vill bli betraktade som allmänna undervisningsverk ska bedömningen utgå ifrån 

en annan måttstock än för stiftelser. Han menar dock att vägledning bör kunna hämtas hur 

verksamhetskravet för inskränkt skattskyldiga stiftelser och ideella föreningar har tillämpats 

och tolkats i praxis, förarbeten och doktrin.  

 

Avslutningsvis säger Larsson att begreppet allmänna undervisningsverk är förenat men flera 

oklarheter vilket gör det svårt för de subjekt som bedriver undervisning att avgöra om de 

omfattas av skattefrihet. Osäkerheten gäller både om vilken undervisning och utbildning som 

kan medge skattefrihet och om verksamheten får bedrivas i vinstsyfte m.m. För andra subjekt 

än stiftelser kvarstår även frågan i vilken omfattning annan än kvalificerad verksamhet kan 

bedrivas. Larsson anser att det är dags att utmönstra begreppet allmänna undervisningsverk ur 

skattelagstiftningen. 

 

5.3 Redovisning av rättsfall 
Nedan redovisas och analyseras några rättsfall som visar hur domstolarna tolkar lagstiftningen 

som gäller för de allmänna undervisningsverken. Som redogjorts för tidigare är lagstiftningen 

kring katalogsubjekten av äldre datum och delvis otydligt skriven och flera av 

bestämmelserna måste tolkas ur förarbeten m.m. Vanligt är att domstolarna i sina mål 

hänvisar till dessa förarbeten, till doktrin och tidigare domar som utgör viktiga prejudikat. 
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Tyvärr verkar antalet rättsfall, åtminstone av senare datum, vara förhållandevis få. Några av 

domsluten grundar sig på den gamla lagstiftningen men ger ändå vägledning eftersom 

innebörden av bestämmelserna inte har ändrats i den nya lagstiftningen. Av naturliga skäl kan 

inte återges alla de olika omständigheterna som gäller i de olika målen men läsaren torde ändå 

få en ganska god uppfattning om hur domstolarna tolkat bestämmelserna och varför utfallen 

blev som de blev. 

 

Melz har lämnat synpunkter på rättsfallet som behandlas nedan, RÅ 2004 ref 77. I avsnitt 5.4 

redovisar jag kortfattad hans synpunkter och iakttagelser som han gör om stiftelser och ideella 

föreningar som är allmänna undervisningsverk. 

 

En stiftelse betraktas inte som ett allmänt undervisningsverk
128

 

Fokus i denna uppsats ligger på hur en ideell förening som driver fristående skola kan undgå 

skatt men eftersom många av de lagregler som gäller för ideella föreningar är likartade och 

tillämpas analog för stiftelser kan lärdom dras av rättsfallet nedan. Av särskilt intresse är att 

en av underinstanserna kom till ett avvikande domslut i förhållande till vad man kunde 

förvänta sig. Motiven för detta är intressanta. 

 

Vid det aktuella räkenskapsåret tillämpades vid beskattningen de numera upphävda lagarna 

SIL och KL. Motsvarande lagrum återfinns i den nya skattelagstiftningen i 7 kap. 4-6 §§ IL. 

 

Rättsfallet är några år gammalt och gällde en stiftelse som i mer än ringa omfattning bedrev 

förskola och skolbarnomsorg som ett komplement till sin vanliga skolverksamhet, grundskola, 

gymnasium och även grundsärskola och särskolegymnasium. Den fristående skolan var 

godkänd av Skolverket och omfattades av samma bidragssystem som den kommunala skolan. 

Stiftelsen yrkade på att bli betraktad som inskränkt skattskyldig. 

 

Skattemyndigheten beslutade vid 1998 års taxering att anse stiftelsen som obegränsat 

skattskyldig. Som skäl anförde skattemyndigheten att förskole- respektive fritidsverksamheten 

inte utgjorde skolverksamhet. Skolan hade inte heller uteslutande eller så gott som uteslutande 

bedrivit verksamhet som omfattas av 7 § 4 mom. SIL och skolan kunde heller inte ansetts 

främja ett sådant kvalificerat ändamål som avses i 7 § 6 mom. SIL.  

 

Stiftelsen begärde omprövning av skattemyndighetens beslut och yrkade på att stiftelsen 

skulle bli betraktad som begränsat skattskyldig enligt de angivna lagrummen. Till stöd för 

detta angav man att skolan erbjuder undervisning i form av fritidshem, förskola, grundskola, 

gymnasieskola och läkepedagogisk verksamhet och att verksamheterna kompletterar varandra 

för att erbjuda barnen en enhetlig skolgång. 

 

Vid sin omprövning hänvisade skattemyndigheten bl.a. till RÅ 1997 ref. 64 där 

sidoverksamheten inte fick utgöra större andel än c:a 10 % av den totala verksamheten. För 

stiftelsens del uppgick förskole- och fritidsverksamheten till närmare 20 % av stiftelsens 

totala omsättning. Skattemyndigheten ansåg också att bara undervisning i årskurs ett och 

uppåt utgör skolverksamhet. 

 

Stiftelsen ansåg skattemyndighetens tolkning felaktig och menade att enligt skollagen som 

gällde vid det aktuella räkenskapsåret ska till undervisning även räknas förskola och 
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skolbarnomsorg. Stiftelsen delade inte heller skattemyndighetens uppfattning att 

skolverksamheten inte kan omfattas av näringsverksamhetsbegreppet enligt KL och SIL. Man 

menade att även skolverksamheten, den kvalificerade verksamheten, skulle kunna sägas vara 

näringsverksamhet men är för den skull inte skattepliktig. 

 

Stiftelsen erinrade också om att regeringen sedan ett antal år tillbaka haft den uttalade 

avsikten att förskoleverksamheten, skolan och skolbarnomsorgen skall integreras och enligt 

proposition 1995/96:206 bör pedagogisk verksamhet som rör barn ses som en helhet. En skarp 

åtskillnad kan inte göras mellan förskola och skola utan verksamheterna måste istället ses som 

en helhet. I stiftelsens fall tillkommer också den omständigheten att den del av verksamheten 

som rör barnpassning är en obetydlig del av stiftelsens totala verksamhet. I ljuset av detta och 

att ingen av verksamheterna bedrivs med vinstsyfte gjorde att stiftelsen borde betraktas som 

inskränkt skattskyldig. 

 

I rättsfallet som skattemyndigheten hänvisade till, RÅ 1997 ref. 64, framgick bl.a. att en 

anstalt som bedriver skolverksamhet utan vinstsyfte kvalificerar för begränsad skattskyldighet 

enligt 7 § 4 mom. SIL. Dock var omständigheterna i RÅ 1997 ref. 64 något annorlunda och 

frågan gällde där om man kunde få skattebefrielse när avsikten var att bedriva 

fortbildningsverksamhet med vinst för att skapa en intäktskälla. Resultatet blev att 

fortbildningsverksamheten inte kunde anses som kvalificerad skolverksamhet. Stiftelsen 

påpekade också detta och menade att om vinstsyfte inte finns i verksamheten så är det andra 

kriterier som borde avgöra, t.ex. att stiftelsen bedriver förskole- och fritidsverksamhet helt 

utan vinstsyfte. 

 

Skattemyndigheten vidhöll sitt tidigare beslut att stiftelsen inte kan bli skattebefriad som 

allmänt undervisningsverk eftersom stiftelsen inte i tillräckligt stor omfattning genomförde 

sådan skattegynnad verksamhet och begränsad skattskyldighet förelåg inte heller enligt 7 § 6 

mom. SIL eftersom stiftelsen inte lämnade bidrag till undervisning utan aktivt ägnade sig åt 

undervisning. Inte heller kunde förskole- eller skolbarnomsorgsverksamheten hänföras till 

verksamhet som medförde skattebefrielse. 

 

Stiftelsen överklagade skattemyndighetens beslut vid Länsrätten i Stockholms län. Domstolen 

granskade stiftelsens verksamhet och i vilken utsträckning den främjade ändamål av annan art 

än den kvalificerad skolverksamhet, bl.a. undersöktes antalet barn placerade i de olika 

verksamheterna, hur lokaler disponerades.  

 

Länsrätten kom vid sin granskning fram till att om en stiftelse ska medges skattebefrielse 

enligt olika kriterier måste en stiftelse uppfylla ett visst ändamål vilket inte ett katalogsubjekt, 

i detta fall ett allmänt undervisningsverk, behöver. Man kan inte medges olika former av 

skattebefrielse och de olika förutsättningarna kan inte kombineras på det sätt som stiftelsen 

anfört i sin överklagan utan de två olika momenten skall bedömas var för sig. Enligt länsrätten 

har bestämmelserna som gäller kring begreppet allmänt undervisningsverk karaktär av 

fördelslagstiftning vilken innebär att begreppet ska tolkas restriktivt. 

 

Länsrätten fann mot bakgrund av att förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen inte ingick 

i det offentliga skolväsendet och inte omfattades av skollagens generella bestämmelser om 

skola och utbildning att stiftelsen förskole- och fritidsverksamhet inte kunde ses som 

undervisning i den mening som menas i 7 § 4 mom. SIL och således inte falla under 

begreppet allmänt undervisningsverk. Länsrätten prövade därefter frågan om den 

okvalificerade verksamheten utgjorde så ringa del av den totala verksamheten att stiftelsen 
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trots detta kunde betraktas som ett allmänt undervisningsverk men fann att så inte var fallet. I 

förarbeten och doktrin har ringa omfattningen tolkats mycket restriktivt, dvs. mellan 5-10 % 

av den totala verksamheten. 

 

Frågan som länsrätten sedan aktualiserade gällde bl.a. att lämna understöd för beredande av 

undervisning eller utbildning. Rätten hänvisade till RÅ 1997 ref. 64 där det framgår att 

uttrycket lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning tar sikte på stiftelser 

som inte bedriver egen skolverksamhet utan bara stödjer sådan genom bidragsgivning. 

Eftersom stiftelsen i det nu aktuella fallet bedrev skolverksamheten i egen regi och inte i ringa 

omfattning blev bestämmelsen i 7 § 6 mom. SIL inte tillämplig och länsrätten avslog 

stiftelsens överklagan. 

 

Stiftelse fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Stockholm och yrkade på att i första hand bli 

betraktad som begränsat skattskyldig och i andra hand att den bedrivna förskole- och 

fritidsverksamheten skulle anses vara begränsat skattskyldig då den genomfördes utan 

vinstsyfte. Stiftelsen menade att skattemyndighetens och länsrättens tolkningar var felaktiga 

och att det är orimligt att begränsat bedriva fritids- och förskoleverksamheter utan vinstsyfte i 

en stiftelse skulle medföra att grundskole- och gymnasieutbildning blir skattepliktiga i samma 

stiftelse. Men tryckte särskilt på att stiftelsen bedrev en sammanhållen fostrans- och 

utbildningsverksamhet för barn och ungdomar och att detta var ett mycket viktigt inslag i 

pedagogiken med inriktning på barn och ungdomar med svårigheter att följa vanlig skolgång. 

Man hänvisade bl.a. till uttalanden i förarbeten till skollagen, propositionen 1995/96:206. 

 

Kammarrätten konstaterade vid prövningen att stiftelsen inte kunde betecknas som ett allmänt 

undervisningsverk då rörelsen som bedrevs vid sidan av den egentliga skolverksamheten inte 

var av ringa omfattning. Domstolen gjorde heller ingen annan tolkning av vad som ansågs 

ingå i det offentliga skolväsendet än länsrätten och skattemyndigheten gjorde. Domstolen 

hade sedan att ta ställning till om förskole- och fritidsverksamheten är förenligt med 7 § 6 

mom. SIL, att understöd lämnas för beredande av undervisning eller utbildning eller att man 

främjar vård och uppfostran av barn. Då stiftelsen bedrev förskole- och fritidsverksamheten i 

egen regi och inte lämnar bidrag ansågs det första rekvisitet inte vara uppfyllt. 

 

Kammarrätten menade att den av stiftelsen bedrivna förskole- och fritidsverksamheten hade 

sådana inslag i form av tillsyn och omsorg, liksom undervisande och uppfostrande inslag, att 

man kunde beteckna den som vård och fostran i den mening som avses i lagen. Den egentliga 

skolverksamheten blir då inte av ringa betydelse och vid en strikt tillämpning av ordalydelsen 

i både 7 § 4 mom. och 6 mom. SIL. innebär detta att två i och för sig skattebefriade 

verksamheter bedrivna i en och samma organisation skulle hänföras till området obegränsat 

skattskyldighet. 

 

Kammarrättan uttalade att en sådan tolkning måste klart strida mot syftet med 

bestämmelserna och vare sig i förarbeten eller i rättstillämpningen fann domstolen stöd för en 

sådan tolkning. Man menade att det i lagtexten införda rekvisitet ringa omfattning inte 

tillkommit för att begränsa området för den begränsade skattskyldigheten för olika 

kvalificerade ändamål utan för att den skattepliktiga verksamheten inte ska kunna bedrivas 

utanför de lättnadsregler som satts upp för de allmännyttiga aktiviteterna. Kammarrätten 

upphävde länsrättens dom och förklarade stiftelsen som begränsat skattskyldig enligt 7 § 4 

och 6 mom. SIL. 
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Skatteverket förde ärendet vidare till Regeringsrätten och yrkade på att domstolen skulle 

förklara stiftelsen obegränsat skattskyldig. Till stöd för sitt yrkande åberopade Skatteverket 

bl.a. att skolans förskole- och fritidsverksamhet inte omfattades av uttrycket vård och 

uppfostran av barn som det framgår av 7 § 6 mom. SIL. Om så ändå ansågs vara fallet 

menade Skatteverket att skatteplikt ändå förelåg för verksamheten eftersom inkomsterna från 

verksamheten utgjorde inkomst av rörelse. 

 

Regeringsrättens kom vid sin genomgång fram till samma slutsatser som underinstanserna att 

den av stiftelsen bedrivna grundskolan, gymnasieskolan och läkepedagogiska verksamheten 

var sådan verksamhet som kunde medföra att skolan blev begränsat skattskyldig som allmänt 

undervisningsverk. Skolan var således inte frikallad från skattskyldighet för hela sin 

verksamhet. Regeringsrätten påpekade att de aktuella lagrummen som gäller för 

skattebefrielse för allmänna undervisningsverk och stiftelser inte har samma uppbyggnad och 

har olika räckvidd. 

 

Regeringsrätten konstaterade att stiftelsen förlorar sin karaktär av allmänt undervisningsverk 

om den i mer än ringa omfattning ägnar sig åt annan verksamhet även om denna är av sådan 

art att den kan medföra skattebefrielse på en annan grund. Skolan är således inte att anse som 

ett allmänt undervisningsverk. Domstolen uttalade också att effekterna av lagreglerna kan stå i 

mindre god överensstämmelse med de grundläggande motiven bakom reglerna om 

skattebefrielse men detta kan med hänsyn till lagtextens utformning inte påverka utfallet. 

 

Vid bedömningen om stiftelsens skolverksamhet ansåg Regeringsrätten att den i allt väsentligt 

får anses innefatta olika utbildningsinsatser som i detta sammanhang faller utanför begreppet 

vård och uppfostran och avser inte lämnande av understöd till utbildning. Inte heller i övrigt 

ansågs den av sådant slag att den kunde medföra skattebefrielse. Skolan var därför inte befriad 

från skattskyldighet. 

 

En ideell förening som bedriver skola uppfyller inte verksamhetskravet
129

 

Ett intressant mål är ett avgörande i Kammarrätten i Göteborg år 2010 där skattskyldigheten 

för en ideell förening med fristående skola avgjordes. Målets utgång visar på betydelsen av att 

man lever upp till alla de olika krav som gäller för att få skattebefrielse. 

 

Bakgrunden var följande. En Montessorigrundskola som också bedrev förskoleverksamhet, 

d.v.s. fritidshemsverksamhet, hade inte redovisat något överskott av näringsverksamhet i sin 

självdeklaration för taxeringen år 2008. Skatteverket beslutade att beskatta föreningen 

eftersom verksamhetskravet inte var uppfyllt. Föreningens avgifter och bidrag för 

fritidsverksamheten utgjorde en alltför stor del av föreningens totala intäkter. 

 

Föreningen tillbakavisade Skatteverkets beslut och som skäl för det angavs att man var en 

ideell förening som hade till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål, 

skolverksamhet, vilket också framgick av stadgarna. Föreningen ansåg att fritidsverksamheten 

hade naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet och skulle på den grunden undantas 

från beskattning. 

 

Om fritidsverksamheten inte hade naturlig anknytning till den allmännyttiga verksamheten 

ansåg föreningen ändå verksamheten undantagen från beskattning enligt samma lagregel men 

                                                 
129

 Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4547-09. 



 62 

på grund av huvudsaklighetsprincipen. Vidare menade föreningen att det är användningen av 

medlen som ska ligga till grund för bedömningarna och inte intäkternas fördelning. 

 

Skatteverket motsatte sig inte att föreningen huvudsakligen hade ett allmännyttigt ändamål 

eftersom grundskoleverksamhet enligt praxis är ett sådant ändamål och i föreningens fall 

uppgick till mer än 75 % av den totala verksamheten. Beträffande föreningens 

fritidsverksamhet menade Skatteverket att förskole- fritidshemsverksamhet inte var 

allmännyttig verksamhet utan i grunden en tjänst som erbjuds för att föräldrar ska kunna 

förvärvsarbeta och därmed en särskild form av barntillsyn. Motivet att placera barn i 

fritidshem är främst ekonomiskt grundat. Skatteverket hänvisade bl.a. till RÅ 2005 ref. 8. 

 

Vid prövningen mot verksamhetskravet kunde Skatteverket konstatera att 

fritidsverksamhetens omfattning uppgick till drygt 21 % vilket innebär att den allmännyttiga 

delen inte nådde upp till de 90-95 % av föreningens totala verksamhet som krävdes för 

begränsad skattskyldighet. Föreningen skulle därför bli obegränsat skattskyldig för samtliga 

inkomster enligt huvudregeln, varför det också saknades skäl att göra en prövning enligt 7 

kap. 7 § 2 st. IL, d.v.s. om naturlig anknytning förelåg. 

 

Skatteverket prövade också frågan om föreningen kunde betecknas som ett allmänt 

undervisningsverk enligt 7 kap. 16 § IL och på den vägen få skattebefrielse men eftersom 

föreningen i mer än ringa omfattning bedrev annan verksamhet än kvalificerad 

skolverksamhet fann Skatteverket detta lagrum inte tillämpligt. 

 

Eftersom varken bokföring eller någon annan beräkning som visade verksamheternas olika 

kostnader redovisats till Skatteverket ansåg Skatteverket det rimligt att vid prövningen utgå 

från intäkternas fördelning. I den obligatoriska omprövningen ändrade inte Skatteverket det 

överklagade beslutet. 

 

Föreningen överklagade hos Länsrätten i Skåne län. Länsrätten konstaterade att det var 

ostridigt att föreningen uppfyllde ändamålskravet och att grundskoleverksamheten var att anse 

som allmännyttig verksamhet medan fritidsverksamheten enligt de grunder som Skatteverket 

anförde inte kunde betraktas som allmännyttig verksamhet i ILs mening. 

 

Länsrätten delade också Skatteverkets uppfattning att grundskoleverksamhetens och 

fritidsverksamhetens omfattning kunde bestämmas utifrån intäkternas fördelning då annat 

underlag inte lämnats. Enligt länsrätten uppfyllde inte föreningen verksamhetskravet eftersom 

fritidsverksamhetens andel av föreningens totala intäkter uppgick till 21 % och föreningen var 

därför inte bara skattskyldig för enbart inkomst av sin näringsverksamhet enligt 7 kap. 7 § 1 

st. IL. Länsrätten avslog överklagandet. 

 

Föreningen besvärade sig därefter hos Kammarrätten i Göteborg där man yrkade på att bli 

betraktad som begränsat skattskyldig förening. I denna överklagan hade man delvis ändrat sin 

motivering. Nu ansåg man att skattebefrielse i första hand skulle grundas på att 

fritidsverksamheten hade naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga verksamhet och 

som stöd för detta åberopade man vad som sades i SOU 2009:65, där det enligt föreningen 

bekräftades att rättsfrågan i målet rör huvudsaklighetsprincipen i 7 kap. 7 § 2 st. 2 p. IL och 

inte verksamhetskravet i först stycket samma lagrum. Föreningen ansåg att Skatteverket 

tillämpning av verksamhetskravet var felaktigt och att länsrätten inte beaktat de grunder som 

föreningen åberopat. 
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Kammarrätten avslog föreningens överklagan med motiveringen att ett av villkoren som 

krävdes för skattebefrielse, verksamhetskravet, inte var uppfyllt. Man upplyste också i domen 

om att undantag från skattskyldighet för vissa former av näringsverksamhet som anges i 7 

kap. 7 § 2 st. bara gäller för föreningar som uppfyller kravet i första stycket samma paragraf 

vilket innebär att prövning av huvudsaklighetsrekvisitet och de andra rekvisiten aktualiseras 

först om kraven i första stycket är uppfyllt. 

 

En religiös ideell förening betraktas inte som allmänt undervisningsverk m.m.
130

 
Ett mål av relativt sent datum är också en dom i Kammarrätten i Göteborg år 2010 där en 

religiös ideell förening bl.a. yrkade på att bli betraktad som inskränkt skattskyldig vid 

taxeringen år 2007. 

 

I sin inkomstdeklaration hade den ideella föreningen uppgett att dess ändamål var att bedriva 

religiös verksamhet för islamiska trosbekännare. Föreningen drev dels en fristående 

grundskola från årskurs ett upp till och med årskurs sex, dels skolbarnsomsorg, d.v.s 

fritidsverksamhet för barn mellan sex och tolv år. Den pedagogiska inriktningen var att på 

lång sikt och kontinuerligt arbeta för att elever integreras i det svenska samhället. 

 

Skatteverket prövade två grundläggande frågor, bl.a. i anledning av en utredning som 

genomförts hos föreningen. Den första frågan gällde om föreningen kunde betraktas som ett 

allmänt undervisningsverk eller om föreningen hade till huvudsakligt syfte att främja ett 

kvalificerat allmännyttigt syfte. I utredningen konstaterade Skatteverket att intäkterna för 

skolbarnsomsorgen under räkenskapsåret, de kommunala bidragen, uppgick till 12 % av de 

totala intäkterna. Föreningen presenterade trots begäran aldrig något beräkningsunderlag som 

visade hur medlen användes i de olika verksamheterna. 

 

Beträffande klassificeringen som allmänt undervisningsverk hänvisade Skatteverket till 

skollagen där det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar utgörs av förskoleklass, 

grund-, gymnasie-, special, sär- och sameskola och till förarbeten av vilket det framgår att 

skolbarnomsorg, t.ex. förskoleverksamhet, inte ingår i det offentliga skolväsendet för barn.  

 

Enligt Skatteverket förlorar ett allmänt undervisningsverk sin karaktär och därmed 

skattebefrielsen enligt 7 kap. 16 § IL om det i mer än ringa omfattning, 5-10 % enligt 

propositionen 1999/2000:2, bedriver annan verksamhet än den kvalificerad 

utbildningsverksamhet, se också RÅ 2004 ref. 77. Enligt Skatteverket kunde föreningen 

därför inte klassificeras som ett allmänt undervisningsverk då en för stor del av den totala 

verksamheten avsåg skolbarnomsorg. 

 

Skatteverket menade också att förskole- och fritidshemsverksamhet inte främjar ett 

allmännyttigt ändamål för ideella föreningar med hänvisning till 7 kap. 8 § IL och RÅ 2005 

ref. 8. Aktiviteterna ansågs inte kunna falla in under begreppet allmännyttig verksamhet då 

förskole- och fritidsverksamheten i grunden är tjänster som bjuds ut för att föräldrar ska 

kunna arbeta eller studera och i första hand är ekonomiskt betingade. Då intäkterna från 

grundskoleverksamheten var mindre än 90-95 % av föreningens totala intäkter ansåg 

Skatteverkets att föreningen var obegränsat skattskyldig. 

 

Föreningen redovisade vid taxeringen ett ganska stort överskott i sin verksamhet och 

Skatteverket diskuterade även kring detta. Skatteverket menade att ett vinstsyfte kan sägas 
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föreligga även när en verksamhet inte drivs i syfte att ge ekonomiskt överskott. För att ett 

vinstsyfte ska anses föreligga kan det räcka med att man tillhandahåller tjänster till så låg 

kostnad som möjligt. Skatteverket utvecklade sitt resonemang och hänvisade bl.a. till 

förarbeten och Regeringsrättens uttalanden i olika mål. Mot bakgrund av detta och då 

föreningens verksamhet bedrevs stadigvarande och hade betydande omfattning ansågs den 

utgöra sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 § IL. 

 

I besvär hos Länsrätten i Skåne län överklagade föreningen Skatteverkets beslut och yrkade 

på att bli beskattad som inskränkt skattskyldig. Föreningen yrkade också att det skulle 

fastställas att skolbarnsomsorgen inte utgjorde för stor verksamhet för att falla in under 

näringsverksamhet. 

 

Vi prövningen konstaterade länsrätten att föreningen inte kvalificerade sig som allmänt 

undervisningsverk enligt den praxis som gäller. En alltför stor del av föreningens totala bidrag 

avsåg fritidshemsverksamhet vilket innebar att denna del inte ansågs utgöra ringa omfattning. 

Eftersom föreningen heller inte lämnat något kompletterande underlag som visade hur man 

använt intäkterna i verksamheten utgick domstolen ifrån samma bedömningsgrunder som 

Skatteverket. 

 

Länsrättens genomlysning huruvida föreningen kunde vara begränsat skattskyldig i egenskap 

av ideell förening gav vid handen att föreningen bedrev religiös verksamhet vilket enligt 7 

kap. 8 § IL är ett kvalificerat ändamål. Nästa fråga blev att ta ställning till om föreningen 

uppfyllde verksamhetskravet där man konstaterade att så var inte fallet då det framgick att 

mer än 10 % av föreningens verksamhet utgjordes av intäkter för skolbarnomsorg, d.v.s. man 

tillgodosåg inte ändamålet uteslutande eller så gott som uteslutande. Länsrätten hänvisade 

även till praxis. 

 

Föreningen överklagade länsrättens dom vid Kammarrätten i Göteborg. I överklagandet 

motiverade man yrkandet att bli betraktad som inskränkt skattskyldig med att en andel 

överstigande tio procentenheter inte nödvändigtvis innebär att ändamålskravet inte är uppfyllt. 

Man menade att en så strikt tillämpning saknar stöd i praxis. Att vägra föreningen inskränkt 

skattskyldighet får också anses strida mot Europakonventionen då det inte kunde vara 

förenligt att beskatta religiös verksamhet för att annan verksamhet är för stor, i föreningens 

fall skolbarnomsorgen. 

 

Kammarrättens avgörande innebar ingen ändring av länsrättens dom. Vid genomgången 

konstaterade man bl.a. att 1985 års skollag ska tillämpas och där ingår inte fritidshem i det 

offentliga skolväsendet. En tolkning utifrån den nya skollagen skulle ge effekter som inte 

kunde anses uppfylla rimliga krav på rättssäkerhet och rättvisa. Det sagda innebar att 

skolbarnsomsorgen som föreningen bedrev under räkenskapsåret inte kunde anses vara 

skolverksamhet. 

 

Kammarrätten blev av åsikten att vid en bedömning av om en ideell förening ska anses som 

ett allmänt undervisningsverk bör utgångspunkten vara att den kvalificerade 

skolverksamheten ska uppgå till minst 90 % av den samlade verksamheten och att det 

klargjorts att föreningens andel är 12 %. Enligt kammarrätten uppfyllde därmed inte 

föreningen kravet för att vara ett allmänt undervisningsverk. 

 

I frågan om föreningen kunde bli inskränkt skattskyldig på grund av att den hade till syfte att 

främja sådana allmännyttiga ändamål som anges i 7 kap. 8 § IL som t.ex. vård och uppfostran 
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av barn eller religiösa syften menade domstolen att det står helt klart att föreningen i mer än 

ringa omfattning bedrev annan verksamhet än religiös verksamhet nämligen skolverksamhet 

och skolbarnomsorg. Domstolen hänvisade bl.a. till betänkandet SOU 2009:65 och tidigare 

avgöranden RÅ 2004 ref.77 och RÅ 2005 ref. 8. Med hänsyn till att föreningen inte heller 

främjade något annat kvalificerat allmännyttigt ändamål ansåg kammarrätten att det inte fanns 

några grunder för att betrakta föreningen som inskränkt skattskyldig. 

 

Beträffande föreningens ståndpunkt att det inte kunde anses förenligt med 

Europakonventionen artikel 9 att beskatta religiös verksamhet för att annan verksamhet 

(skolomsorgen) är för stor menade kammarrätten att konventionen inte medger rätt till 

befrielse från skatt utifrån religiösa grunder. Man upplyste om att föreningen inte beskattades 

för religionsutövning utan för skolverksamhet inklusive skolbarnomsorg. 

 

5.4 Analys av rättsfall 

Som tidigare nämnts är bestämmelserna om skattebefrielse för de allmänna 

undervisningsverken av gammalt datum och regelverket är till stora delar otydligt och diffust. 

I hög grad får reglerna kompletteras med uttalanden i olika förarbeten och litteratur och även 

praxis som utvecklats under åren är en mycket viktig rättskälla. 

 

Begreppet allmänna undervisningsverk verkar har givits viss stadga och skatterättsligt torde vi 

nu definiera begreppet som en självständig organisation som bedriver undervisning eller 

utbildning av allmän inriktning där undervisningen inte sker i offentlig regi. Organisationen 

ska vara en juridisk person och verksamheten får inte bedrivas med vinstsyfte. Vad vi idag 

menar med utbildning av allmän inriktning har klarlagts genom praxis. Skatteverket har också 

förklarat sin uppfattning i en skrivelse där utbildningen måste vara av det offentligrättsliga 

slaget och regleras via skollagar m.m.
131

 

 

De genomgångna rättsfallen visar nu att skattebefrielse bara kan komma ifråga när 

undervisningen som bedrivs följer regelverket som gäller för det offentliga skolväsendet, 

d.v.s. man måste följa tillämpliga skollagar. Jag anser detta klargörande viktigt och den skarpa 

gränsdragning som då blir fallet mellan den kvalificerade utbildningen och annan utbildning 

anser jag nödvändig av flera skäl. 

 

Enligt allmänt språkbruk kan utbildning egentligen vara vad som helst och även ren 

information kan av många betraktas som utbildning. Utbildning kan ha alla möjliga 

inriktningar och former och utbildning förändras snabbt över tiden. Att lagstifta i detaljer om 

vad som ska anses vara utbildning anser jag vara direkt olämpligt eftersom man då låser fast 

lagstiftningen och att ange vaga och otydliga rekvisit som t.ex. att utbildningen ska vara av 

allmän inriktning är heller inte lämpligt då innebörden av begreppet allmän inriktning inte är 

lika för alla. Rättssäkerheten är en viktig fråga och alla som ska betala skatt måste veta vilka 

förutsättningar som gäller. 

 

Att koppla ihop rekvisitet utbildningar som ett allmänt undervisningsverk får bedriva med det 

offentligrättsliga utbildningssystemet anser jag är mycket bra. Det är också viktigt eftersom 

det då skapas en kontrollmekanism genom att utbildningarna står under tillsyn av 

Skolinspektionen och Högskoleverket. Tillsyn och kontroll av våra barns och ungdomars 

utbildningar blir allt viktigare bitar i vårt samhälle. Allteftersom innehållet i vårt 
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utbildningssystem ändras med tiden ändras också förutsättningarna för de allmänna 

undervisningsverken i motsvarande grad. 

 

Det finns många olika uttryck som används i lagstiftningen som måste infrias om man ska 

komma ifråga för skattebefrielse. Man talar om huvudsaklig del, uteslutande eller så gott som 

uteslutande del, ringa omfattning, övervägande del etc. och innebörden av dessa uttryck finns 

att hämta i förarbeten där de ofta utrycks i olika närmevärden eller i något intervall. En kritisk 

gräns för att betecknas som ett allmänt undervisningsverk är att skolverksamheten bedrivs 

uteslutande eller så gott som uteslutande, d.v.s. 90-95 % av friskolans totala verksamhet, se 7 

kap. 5 § och 9 § IL. 

 

I ett av de beskrivna fallen var sidoverksamhetens andel av föreningens totala intäkter 12 % 

vilket fick till följd att föreningen inte kvalificerade sig som ett allmänt undervisningsverk. I 

de övriga fallen uppgick andelarna till c:a 20 % vilket ostridigt är alldeles för stora andelar. 

Man kan då fundera över om 12 % sidoverksamhet ska innebära att verksamhetskravet inte 

anses uppfyllt eftersom gränsen kan sägas gå vid 10 % och om inte också andra 

omständigheter bör få beaktas. 

 

Enligt mig bör inga andra omständigheter få vägas in utan man bör hålla sig strikt till de 

gränsvärden som lagts fast även om det så bara är marginella avvikelser. Om man gör avkall 

på denna enkla regel kan lätt en viss anarki uppstå och vi vet efter ett tag inte vilka 

förutsättningar som egentligen gäller. Om en domstol har godkänt att 12 % sidoverksamhet är 

acceptabelt så kan en annan rättsinstans därefter tycka att det är rimligt att även 15 % borde 

innebära att verksamhetskravet ska betraktas som uppfyllt. Det är en rättssäkerhetsfråga och 

vi vet att när det gäller fördelslagstiftning så är principen i svensk skatterätt att 

bestämmelserna ska tolkas restriktivt. Om alla vet de rätta förutsättningarna så kan det heller 

inte vara särskilt svårt att anpassa verksamheten därefter. 

 

I två av de redovisade rättsfallen beräknades andelarna för den okvalificerade verksamheten 

utifrån omsättningen storlek, d.v.s. hur stora intäkterna var i förhållande till de totala 

intäkterna. Enligt förarbeten och doktrin bör andra lämpligare modeller användas vid 

bedömningen av hur väl verksamhetskravet uppfylls och utgångspunkten bör istället vara hur 

intäkterna används i verksamheten. Invändningar framfördes av några skolor mot sättet att 

beräkna men något kompletterande beräkningsunderlag lämnades aldrig. 

 

I ett av rättsfallen prövade länsrätten hur skolans olika verksamheter genomfördes utifrån 

några andra utgångspunkter men beräkningarna visade tydligen att sidoverksamheten även 

enligt dessa beräkningsmodeller var alltför omfattande. Jag tycker att länsrättens initiativ var 

lovvärt på så vis att man också testade andra metoder och att man inte var helt fastlåst att 

beräkna enligt ett förutbestämt sätt. Beroende på vilka verksamheter som genomförs kan det 

finnas andra mått som på ett bättre sätt beskriver hur skolans resurser används. 

 

Dimitrievski har i sin avhandling undersökt vilka beräkningsmodeller som är lämpliga att 

använda och han kan då konstatera att lagstiftaren i förarbetena till föreningsbestämmelserna 

inte uttalat sig hur bedömningsprocessen ska gå till. Av förarbeten till stiftelsebestämmelserna 

framgår dock att vad lagstiftaren i första hand tänkt sig vara avgörande är i vilka proportioner 

den årliga avkastningen används för den allmännyttiga verksamheten. Det är således fråga om 
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hur man använder sina inkomster och inte hur verksamheten finansieras, d.v.s. 

inkomstanvändningen.
132

 

 

Ytterligare frågor som uppkommer i förlängningen är då vilka inkomster som ska användas i 

viktningen/mätningen och hur ska den praktisk genomföras? Dimitrievski kan efter att gått 

igenom förarbeten och doktrin konstatera att det föreligger lite olika budskap. Stiftelse och 

föreningsskatteutredningen anser å sin sida att både praktiska och principiella skäl talar för att 

med verksamhet avses hela verksamheten oavsett hur den finansieras. Med verksamhet menar 

man endast verksamhet för att främja ändamål, allmännyttiga eller andra. Hagstedt m.fl. är av 

lite annan åsikt och även Skatteverket har betraktat rättsläget och gjort några uttalanden. 

 

I alla de redovisade rättsfallen bedrev skolorna vid sidan om den kvalificerade 

skolverksamheten förskole- och fritidsverksamhet, i något fall med religiös inriktning. 

Skattemyndigheternas utgångspunkt var att förskole- och fritidsverksamhet inte utgjorde 

något allmännyttigt ändamål utan att den i grunden är en tjänst som erbjuds marknaden och 

som är till gagn för föräldrarna. Motivet för att placera barn i fritidshem är i första hand 

ekonomisk grundat och är till bl.a. för att föräldrar ska kunna arbeta eller studera. 

Domstolarna kom vid sina prövningar också fram till samma slutsats som 

skattemyndigheterna, d.v.s. att förskole- och fritidsverksamhet inte utgjord undervisning och 

att sidoverksamheten inte var av ringa omfattning. Skolorna kunde därför inte betecknas som 

allmänna undervisningsverk. 

 

Stiftelsen som bedrev förskola och skolbarnomsorg anförde i sina överklaganden en rad olika 

omständigheter som man hoppades skulle vara till fördel vid avgörandet, bl.a. påpekade man 

att skolan bedrev en sammanhållen fostrans- och utbildningsverksamhet för barn och 

ungdomar som behövde särskilt stöd för att klara sin skolgång. Man menade att barnomsorgen 

bara utgjorde ett led i denna sammanhållna uppgift som stiftelsen hade och att utbildningen 

måste ses som en helhet. Som skäl för att hela stiftelsens pedagogiska verksamhet skulle 

omfattas av skollagen åberopade man också olika uttalanden i förarbeten.
133

 

 

För mig kan all utbildning i någon mening sägas vara unik, både till innehåll och pedagogik, 

och varje utbildare vill självklart framhäva sin egen utbildnings förträfflighet och utmåla den 

som den allra viktigaste och betydelsefullaste. I de aktuella fallen tog domstolarna heller inte 

hänsyn till denna typ av argumentation utan prövade endast utifrån de faktiska 

omständigheterna i målet. Jag anser denna princip viktig eftersom man annars kommer in på 

områden som ofta är oprövade och ny praxis måste bildas. 

 

Kammarrätten kom vid sin prövning fram till en avvikande mening om stiftelsens 

sidoverksamhet i förhållande till övriga rättsinstanser. Man konstaterade att eftersom stiftelsen 

bedrev förskole- och fritidsverksamheten i egen regi kunde det allmännyttiga ändamålet inte 

sägas vara att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning då rekvisitet för 

detta inte var uppfyllt. Kammarrätten menade istället att verksamheten var att anse som vård 

och uppfostran av barn i den mening som denna lagregel angav. Den av stiftelsen bedrivna 

förskole- och fritidsverksamheten innehöll sådana inslag i form av daglig tillsyn och omsorg, 

liksom undervisande och uppfostrande aktiviteter, att man kan tala om vård och fostran i den 

mening som bestämmelserna angav. 
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Kammarrätten konstaterade att skattelättnad för stiftelsen inte kunde komma ifråga vid en 

strikt tillämning enligt ordalydelse av de olika lagrummen som styrde beskattningen, både 7 § 

4 och 6 mom. SIL, vilket fick till följd att två i och för sig allmännyttiga och skattebefriade 

aktiviteter bedrivna i en och samma organisation då kom att medföra skattskyldighet. Man 

menade att en sådan tolkning står i strid med bestämmelsernas syfte och att varken i 

förarbeten eller i praxis finns stöd för en sådan restriktiv tolkning. Kammarrätten ansåg att 

begreppet ringa omfattning tillkommit för att undvika att skattepliktiga aktiviteter ska kunna 

bedrivas inom ramen för de lättnadsreglerna som givits och inte för att begränsa området för 

skattefrihet som rör skilda allmännyttiga aktiviteter i sig. Konsekvensen av detta blev att 

stiftelsen förklarades begränsat skattskyldig. 

 

Enligt mig är slutsatsen som kammarrätten kommit fram till lite förvånande och det av två 

skäl, dels på vilket sätt domstolen klassificerade stiftelsens sidoverksamhet, d.v.s. att förskole- 

och fritidsverksamheten sågs som allmännyttig verksamhet, och dels på vilket sätt man 

tillämpade de olika lagreglerna. Jag kan heller inte frigöra mig från tanken att domstolens 

utgångspunkt från början var att skattebefrielse borde medges och då gällde att lotsa rätt och 

argumentera kring de olika lagreglerna för att nå önskat läge. 

 

Allmännyttighetsbegreppet främja vård och uppfostran av barn framgår av bestämmelsen i 7 

kap. 4 § IL. Vad som ska läggas i betydelsen vård och uppfostran av barn framgår bl.a. av 

förarbeten men inte ens där är innebörden tydlig och klar. Här kan därför vara på sin plats att 

redogöra för vad andra rättskällor anser att begreppet vård och uppfostran av barn bör 

omfatta. 

 

Hagstedt menar att med vård bör förstås vad som normalt avses med uttrycket vård, d.v.s. att 

tillhandahålla husrum, föda och rekreation i normal omfattning samt utövande av tillsyn och 

kontroll över barnet. Enligt Hagstedt finns dock en osäkerhet kring hur begreppet uppfostran 

ska tolkas men till begreppet torde i första hänföras sådan utveckling av barnet som normalt 

föräldrarna omhänderhar då barnet under sina uppväxtår ges grundläggande kunskaper och 

färdigheter. Med uttrycket uppfostran avses inte endast den andliga odlingen utan också fysisk 

fostran. Typiska exempel på verksamhet som utgör vård och uppfostran av barn är enligt 

Hagstedt drivande av barnhem, kolonier och uppfostringsanstalter.
134

  

 

I betänkande SOU 1995:63 diskuteras också rekvisitet vård och uppfostran av barn och med 

uttrycket uppfostran menar man där både andlig och fysisk uppfostran av barn men att 

skattefriheten inte är så vidsträckt att den omfattar alla slags fostrande aktiviteter för barn.
135

 

 

Dimitrievski resonerar också kring begreppet vård och uppfostran som ett allmännyttigt 

begrepp i sin avhandling och kommer där fram till att begreppet inte är preciserat i lagtext och 

förarbeten. Vid genomgången undersöker han också Hagstedts påståenden och han kommer i 

princip fram till samma resultat som Hagstedt. Han menar dock att Hagstedt tycks ge 

begreppet vård och uppfostran en något snäv innebörd. Dimitrievski konstaterar också att i 

betänkandet SOU 1995:63 hänvisas i hög grad till Hagstedts uttalanden.
136

 

 

Besked har också givits av olika domstolar som bör ge vägledning hur begreppet ska tolkas. I 

ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden år 1994 har man ansett att en verksamhet som 
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bedrivs av en ideell förening avseende förskola för medlemmarnas barn snarast var att anse 

som en i särskilda former bedriven barntillsyn.
137

 Av ett antal kammarrättsdomar framgår 

också att av stiftelser och föreningar bedriven daghems- eller förskoleverksamhet inte ansetts 

utgöra något allmännyttigt ändamål.
138

 

 

I några senare kammarrättsdomar har emellertid förskoleverksamhet, i form av särskild 

använd pedagogik, ansetts innehålla sådana inslag att verksamheten katalogiserats som vård 

och uppfostran enligt lagens mening.
139

 Emellertid verkar det som att rättsläget klarats ut 

bättre under senare år. I en regeringsrättsdom från år 2005 som gällde en föräldrakooperativ 

som drev en Montessoriskola sägs att verksamhet som avser vård och uppfostran av barn, 

oavsett vilken pedagogisk metod som kommer till användning, inte är tillräcklig för 

skattebefrielse.
140

 

 

Våra skattemyndigheter har också gjort uttalanden beträffande begreppet vård och uppfostran 

av barn ur ett allmännyttigt perspektiv och hur begreppet innehållsmässigt bör definieras med 

hänsyn till förskole- och fritidsverksamhet. 

 

I en äldre skrivelse från Riksskatteverket år 1992 framför man uppfattningen att 

förskoleverksamhet utgör skattepliktig näringsverksamhet oavsett vilken juridisk person som 

bedriver verksamheten. Riksskatteverket menar att förskoleverksamhet inte faller in under 

begreppet allmännyttig verksamhet och hänvisar till ett antal domar. Man menar att daghem, 

förskole- och fritidsverksamhet inte utgör ett direkt led i den allmännyttiga verksamheten och 

även i övrigt saknar naturlig anknytning till denna varför skattskyldighet föreligger.
141

 

 

Skatteverket har redovisat sin syn i en skrivelse från år 2006 där man säger att ett registrerat 

trossamfund eller ideell förening inte främjar allmännyttig verksamhet genom att bedriva 

förskole- eller fritidsverksamhet och inte heller sådan verksamhet med religiöst ändamål har 

naturlig anknytning till det religiösa ändamålet. Skatteverket menar att även om förskole- och 

fritidsverksamhet med normalt språkbruk kan betecknas som vård och uppfostran av barn så 

är det i grunden fråga om en tjänst som erbjuds för att kunna förvärvsarbeta. Det är en i 

särskilda former bedriven barntillsyn som i första hand är ekonomiskt betingad och stödjer 

inte ett allmännyttigt ändamål i inkomstskattelagen mening.
142

 

 

I annat material som Skatteverket gett ut anges att som typiska exempel på subjekt som 

bedriver vård och uppfostran av barn är att bedriva barnhem och kolonier. Med vård menas 

tillhandahållande av husrum, föda, och rekreation i normal omfattning och utövande av tillsyn 

och kontroll. Till uppfostran hör bl.a. sådan utveckling av barnet som normalt tas om hand av 

föräldrar då barnet får grundläggande kunskaper och färdigheter. Sådan skolverksamhet som 

bedrivs av ett allmänt undervisningsverk omfattas inte av begreppet vård och uppfostran av 

barn.
143
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Som framgår ovan bör en rimlig slutsats vara att förskole- och fritidsverksamhet inte 

kvalificerar som ett allmännyttigt ändamål och vid det slutliga avgörande i målet, i 

Regeringsrätten, kom man också fram till att stiftelsens förskole- och fritidsverksamhet i allt 

väsentligt ansågs innefatta utbildningsinsatser som inte kunde ses som allmännyttigt 

verksamhet och skattebefrielse kunde därför inte medges. De mer grundläggande motiven 

som gjorde att kammarrätten ansåg stiftelsens sidoverksamhet som vård och uppfostran av 

barn framgår inte direkt av referatet men ett viktigt skäl torde vara den särskilda 

undervisningspedagogiken som användes vid skolan. 

 

Jag anser att kammarrättens tolkning mot bakgrund av vad som sägs i de olika rättskällorna är 

mycket tveksam. Att skilja ut olika pedagogiska metoder på det sätt som troligtvis skett är 

olämpligt och vilka skolomsorgsverksamheter skall i så fall betraktas som vård och 

uppfostran och vilka skall inte det? Kammarrätten kan vid sin bedömning inte ha beaktat 

tidigare domstolsavgöranden där man klassificerat förskole- och fritidshemsverksamhet som 

allmännyttig verksamhet eftersom dessa avgöranden är av senare datum. 

 

På vilket sätt kammarrätten tillämpade de olika lagreglerna gör mig också fundersam. 

Stiftelsen anförde att om två i grunden skattebefriade verksamheter bedriven under ett och 

samma tak skulle förta varandras skattefrihet så är detta en rättstillämpning som står helt i 

strid med lagens anda och mening och en sådan konstruktion är orimlig. Kammarrätten kom 

vid prövningen fram till samma slutsatser som Skatteverket och länsrätten, d.v.s. att de olika 

lagreglerna i 7 § 4 och 6 mom. SIL inte kunde kombineras, dock menade man att en sådan 

strikt tillämpning skulle strida mot syftet med bestämmelserna eftersom dessa egentligen 

tillkommit för att skattepliktig verksamhet inte ska kunna bedrivas vid sidan av allmännyttiga 

aktiviteter i mer än ringa omfattning. Syftet med regelverket var inte att skattebelägga olika 

aktiviteter som från början var skattegynnade. Kammarrätten motiverade också sitt beslut 

efter genomgång av förarbeten och praxis där man inte funnit stöd för en strikt tolkning av 

lagreglerna. 

 

Skattelagstiftningen är trots sin omfattning inte tillräcklig för att heltäckande reglera alla 

frågor om skatt. Lagstiftningen måste tolkas, d.v.s. dess innebörd måste fyllas ut och måhända 

är just tolkningsbehovet särskilt stort kring stiftelser och ideella föreningar. Utgångspunkten 

vid all tolkning är självfallet lagtexten. Som framgår ovan har man vid de olika prövningarna 

använt sig av olika tolkningsmetoder, Skatteverket och länsrätten den objektiva 

lagtolkningsmetoden som innebär bokstavstolkning där man strikt utgår från lagtexten som 

den är skriven, och kammarrätten den subjektiva lagtolkningsmetoden vilket innebär att man 

tolkar lagstiftningen i enlighet med dess syfte. 

 

I sak instämmer Regeringsrätten i kammarrättens bedömning. Man uttalar att de olika 

lagreglerna enligt 7 § 4 och 6 mom. SIL har olika räckvidd men menar att en kombination av 

de olika reglerna inte är möjlig. Detta skulle i så fall innebära att stiftelsen bara delvis 

utgjorde ett allmänt undervisningsverk. Därtill gäller att den skattemässiga behandlingen av 

en vid sidan av den kvalificerade verksamheten i ringa omfattning bedriven rörelse inte är 

densamma för ett allmänt undervisningsverk som för en stiftelse som omfattas av 

bestämmelserna i 7 § 6 mom. SIL. 

 

I motiven upplyser Regeringsrätten om att man är medveten om effekterna av den något 

otydliga lagstiftningen men säger samtidigt att det förhållandet att effekterna av detta i vissa 

fall kan stå i mindre god överensstämmelse med de grundläggande motiven bakom de aktuella 

reglerna får med hänsyn till lagtextens utformning inte påverka bedömningen. Jag kan då 
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konstatera att lagtexten inte utformats med sådan noggrannhet som krävs för att den ska stå i 

överensstämmelse med lagstiftarens syfte eftersom man kommer till olika resultat när man 

använder de olika lagtolkningsmetoderna. 

 

Jag anser att den tolkningen som kammarrätten gjorde inte ligger i linje med de 

tolkningsprinciper som gäller i svensk skattelagstiftning. I allmänhet kan man hävda, bl.a. 

med stöd av legalitetsprincipen, att den objektiva tolkningsmetoden äger företräde framför 

den subjektiva metoden. Det är lagtextens ordalydelse som i första hand skall gälla och om 

den uppstår konflikter gentemot syftet med bestämmelserna får lagstiftaren lösa detta genom 

ny lagstiftning. 

 

Som vi vet är skattereglerna kring stiftelser och ideella föreningen snåriga och komplicerade. 

Det finns så många fallgropar och det gäller att läsa bestämmelserna mycket noggrant och inte 

ens då kan man vara säker på att bli befriad från skatt. Montessorigrundskolan som också 

bedrev förskoleverksamhet är ett bra exempel på detta. Visserligen är domen inte 

prejudicerande på motsvarande sätt som en regeringsrättsdom men prövningen borde ändå 

vara av visst intresse eftersom det visar att man måste granska de olika paragraferna mycket 

noggrant för att inte bli diskvalificerad. 

 

Föreningen ville bli klassificerad som ett allmänt undervisningsverk men både Skatteverket, 

länsrätten och kammarrätten avvisade detta med motiveringen att föreningens 

sidoverksamhet, fritidsverksamheten, bedrevs i mer än ringa omfattning, d.v.s. lagregeln i 7 

kap. 16 § IL var inte tillämplig. Man ifrågasatte dock inte att föreningen hade huvudsakligen 

ett allmännyttigt ändamål. 

 

Det man sedan hade att ta ställning till var föreningens yrkande att fritidsverksamheten hade 

naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet och om så inte var fallet att denna ändå 

skulle vara undantagen enligt huvudsaklighetsprincipen. Skatteverket hade redan i sitt 

grundbeslut om taxering ansett att naturlig anknytning inte förelåg eftersom 

fritidsverksamheten inte främjade ett allmännyttigt ändamål utan att det var en särskild form 

av barntillsyn. Skatteverket hänvisade också till tidigare rättsfall.
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I sin överklagan till kammarrätten ansåg föreningen att länsrätten tillämpat verksamhetskravet 

felaktigt och att bedömningen istället borde utgå utifrån huvudsaklighetsrekvisitet och 

huvudsaklighetsrekvisitet uppfyllde föreningen med råge då den allmännyttiga verksamheten 

uppgick till närmare 90 %. Som kammarrätten anmärkte i domen måste emellertid en 

prövning ske i olika steg enligt 7 kap. 7 § 1 st. IL där verksamhetskravet enligt 7 kap. 9 § IL 

först ska vara uppfyllt och därefter kan huvudsaklighetsrekvisitet enligt 7 kap. 7 § 2 st. IL 

prövas. För föreningens del blev huvudsaklighetsbedömningen inte aktuell eftersom 

verksamhetskravet inte nåddes. 

  

Om föreningens motiv att huvudsaklighetsrekvisitet borde gälla beror på missförstånd eller 

något annat berättar inte historien. Jag kan bara efter en noggrann genomläsning av de 

aktuella paragraferna och texterna konstatera att kammarrättens bedömning verkar riktig. 

Verksamhetskravet som är återgivet i 7 kap. 7 § 1 st. är inte uppfyllt och då föreligger inte 

heller naturlig anknytning och inte heller skattefrihet. 
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Utgången i målet med föreningen som bedrev religiös verksamhet och som inte medgavs 

skattebefrielse av Kammarrätten i Göteborg när skolbarnomsorgen var av något större 

omfattning än praxis medgav (i målet 12 % av föreningens totala omsättning), har 

kommenterats tidigare och befunnits riktigt. En särskild fråga var där också i vad mån 

föreningen ansågs begränsat skattskyldig i egenskap av en ideell förening som bedrev religiös 

verksamhet vilket enligt 7 kap. 8 § IL är ett kvalificerat ändamål. Så befanns vara fallet men 

eftersom mer än 10 % av föreningens verksamhet utgjordes av intäkter för barnomsorg 

tillgodosåg man inte verksamhetskravet uteslutande eller så gott som uteslutande. 

 

I sin inkomstdeklaration hade föreningen angett att dess ändamål var att bedriva religiös 

verksamhet. Det stod emellertid helt klart att föreningen i mer än ringa omfattning bedrev 

annan verksamhet än religiös verksamhet, nämligen skolverksamhet och skolbarnomsorg och 

föreningen kunde därför inte ses som inskränkt skattskyldig på grund av att den främjade 

religiösa ändamål. Föreningens egentliga skolverksamhet, den kvalificerade 

utbildningsverksamheten som bedrevs i enlighet med då gällande skollag, i detta fall 

undervisning från årskurs ett upp till och med årskurs sex, var den helt dominerande 

verksamheten. Inte heller i detta kunde föreningen anses bedriva verksamhet som omfattas av 

begreppet vård och uppfostran av barn och inte heller anses lämna understöd eller vara ett led 

i främjandet av utbildning. Föreningen blev skattskyldig för alla sina inkomster. 

 

Domstolen bedömning anser jag vara riktig och att inte betrakta föreningen som ett allmänt 

undervisningsverk följer helt de bestämmelser och den praxis som jag redogjort för tidigare. 

Vad som gäller kring det allmännyttiga begreppet vård och uppfostran har också utförligt 

redovisats och vet vi nu att begreppet inte är tillämpligt på sådan förskole- och 

fritidsverksamhet som bedrivs i de aktuella fallen. 

 

Det har blivit allt vanligare att olika trossamfund och ideella föreningen med religiöst 

ändamål driver förskole- och fritidsverksamhet. Omsorgen har viss religiös profil men skiljer 

sig i övrigt inte från andra förskolor och fritidshem. Det förekommer även ekumeniska 

föreningar vars enda ändamål är att bedriva barnomsorgsverksamhet med religiös profil. 

Förarbeten och doktrin är förhållandevis fåordiga beträffande begreppet religiös verksamhet 

och inga närmare definitioner har gått att finna. Antalet rättsfall verkar också tämligen 

begränsat. 

 

Som nämnts tidigare har Skatteverket lämnat besked hur man ser på frågan och Skatteverkets 

uppfattning är att registrerat trossamfund eller ideella föreningar med religiösa ändamål och 

de särskilt för barnomsorgsverksamhet bildade föreningar inte är undantagna skattskyldighet 

för förskole- och fritidshemverksamhet. Ett registrerat trossamfund eller ideell förening har 

visserligen ett allmännyttigt ändamål men förskole- och fritidshemsverksamheten har inte 

naturlig anknytning det religiösa ändamålet. Barnomsorgen kan delvis sägas utgöra ett led i 

den religiösa verksamheten men det är i huvudsak fråga om anordnande om barntillsyn.
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Skatteverket anförde i omprövningsbeslutet att den religiösa föreningen bedrev verksamhet 

som var stadigvarande och hade en betydande omfattning och att verksamheten därmed var att 

anse som näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 § IL. Verksamheten visade på betydande 

överskott vilket torde ha inverkat och Skatteverket menade att även vinstsyfte kan anses 

föreligga trots att verksamheten inte bedrivs i syfte att ge ett ekonomiskt överskott men ändå 
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kommer medlemmarna tillgodo t.ex. genom att man tillhandahåller tjänster till så låg kostnad 

som möjligt. 

 

Angående vinstsyftet hänvisade Skatteverket också till uttalande av Regeringsrätten och till 

betänkandet SOU 1995:63 där i det senare sägs att kravet på vinstsyfte är ofullständigt 

preciserat i förarbeten, praxis och litteratur. I betänkandet sägs bl.a. att ifråga om juridiska 

personer kan ifrågasättas om något krav på vinstsyfte egentligen upprätthålls i praktiken eller i 

vart fall är detta mycket uttunnat. Det finns många exempel på verksamheter, som under lång 

tid bedrivits av juridiska personer utan att ge eller varit avsedda att ge överskott, har betraktats 

som näringsverksamhet (rörelse).
146

  

 

Jag tycker att Skatteverkets uppfattning i målet är riktig såtillvida att verksamheten kan anses 

som näringsverksamhet. Vad vi säger i ord stämmer inte alltid med vad den faktiska 

verkligheten sedan blir. Det är heller inte helt ovanligt att den egentliga avsikten är någon helt 

annat än vad vi från början utgör den att vara. 

 

Föreningen blev skattskyldig för alla sina inkomster. Det bör kanske förtydligas att föreningen 

blev skattskyldig i sin egenskap som ideell förening. För subjekt som önskar skattebefrielse 

som ett allmänt undervisningsverk är kravet att inte generera vinst i verksamheten tydligare 

återgivet och där sägs bl.a. att ägare inte får bereda vinst åt sig själva och Skatteverket har 

också givit ut skrivelse om vilka förutsättningar som bör gälla.
147

 För ideella föreningar 

däremot gäller att hantera eventuella överskott och vinster i verksamheten enligt vad som 

framgår av fullföljdskravet enligt 7 kap. 6 § IL. 

  

En fråga man här kan ställa sig är i vad mån saken gäller gynnande av medlemmars eller 

andra personers ekonomiska intressen. Som sagts tidigare är en förutsättning för inskränkt 

skattskyldighet att föreningens ändamål inte är begränsade till vissa familjers, föreningens 

medlemmar eller andra personers ekonomiska intressen. Vad som gäller beträffande det har 

redogjort för tidigare. 

 

Ovan har jag kommenterat de olika rättsfallen och dragit vissa slutsatser. En iakttagelse jag 

gjort är att vid rättstillämpningen verkar följsamheten mot vad som sägs i regelverk, olika 

förarbeten, litteratur och rättspraxis vara förhållandevis god och det gäller särskilt mål som 

dömts under senare åren. Många kammarrättsdomar verkar också ha blivit prejudicerande. 

 

Om de två kammarrättsdomarna där föreningarna inte medgavs skattebefrielse överklagades 

eller inte framgår inte av underlaget. I de fall domarna inte överklagades kan detta bero på att 

föreningarna inte ansåg det lönt att överklaga för att man bedömde möjligheterna att få 

rättelser för sina krav hos Regeringsrätten som begränsade. En annan orsak kan vara att 

prövningstillstånd inte beviljades. Att målen aldrig gick vidare kan möjligtvis vara en 

indikation på att rättsläget i de aktuella frågeställningarna rätats ut och att frågorna inte 

behövde sättas under lupp igen. 

 

Fullständig allmännyttig verksamhet medför inte alltid frikallelse från skattskyldighet
148

 

Melz har lämnat synpunkter på rättsfallet RÅ 2004 ref. 77 där han menar att fullständig 

allmännyttig verksamhet inte alltid medför frikallelse från skattskyldighet och att stiftelser 
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och ideella föreningar bör vara uppmärksamma på att bedriva annan verksamhet även om den 

är allmännyttig enligt 7 kap. 4 eller 8 §§ IL. Nedan lämnar jag en kortfattad redogörelse över 

hans synpunkter och slutsatser. 

 

Problemet enligt Melz var att stiftelsen bedrev två olika typer av verksamheter, dels i form av 

förskola och fritidshem, dels i form av grundskola och gymnasieskola. Båda typerna ingår i 

den krets som räknas som allmännyttiga ändamål och kan berättiga till undantag från 

inkomstskattskyldighet. Följden blir då att de olika verksamheterna anges som grunder för 

undantag inte i en bestämmelse utan i två olika bestämmelser, en bestämmelse för allmänna 

undervisningsverk, enligt 7 § 4 mom. SIL, och en bestämmelse för stiftelser som bedriver 

bl.a. vård och uppfostran av barn, enligt 7 § 6 mom. SIL. 

 

För att undantag från skattskyldighet ska medges enligt respektive lagrum måste respektive 

allmännyttig verksamhet har en viss minsta omfattning. Enligt 7 § 6 mom. SIL krävs att annan 

verksamhet än den allmännyttiga endast får bedrivas i ringa omfattning. Bestämmelsen i 7 § 4 

mom. SIL om allmänna undervisningsverk saknar en sådan utrycklig regel men i praxis, t.ex. 

RÅ 1997 ref. 64, har den ändå ansetts ha samma innebörd som regeln i 7 § 6 mom. SIL. 

Regeringsrättens bedömning i målet blev att skattebefrielse inte kunde medges vare sig enligt 

bestämmelsen om allmänna undervisningsverk eftersom vård och uppfostringsverksamheten 

gjorde att skolverksamheten inte var tillräckligt omfattande, eller enligt bestämmelsen om 

vård och uppfostringsverksamheten, eftersom skolverksamheten gjorde att vård och 

uppfostringsverksamheten inte var tillräckligt omfattande. 

 

Melz anser att domen ger ett resultat som strider mot lagstiftningens syfte och att om alla de 

verksamheter en stiftelse bedriver är kvalificerat allmännyttiga bör frikallelse från 

skattskyldighet medges. En fråga som enligt Melz bör diskuteras är då hur klart det är att en 

objektiv lagtolkning skulle leda till Regeringsrättens domslut och om detta är klart, kan denna 

lagtolkning modifieras/sättas åt sidan med hänsyn till ändamålskravet och hur starka kan 

ändamålsskälen anses vara i sådant fall? 

 

Regeringsrättens avvägning görs efter utförliga överväganden men den språkliga innebörden 

av begreppet allmänt undervisningsverk diskuterades inte enligt Melz. Han anser att en 

språklig bedömning av begreppet bör leda till ett annat resultat. Om bedömningen är binär, 

d.v.s. man kan vara både ett allmänt undervisningsverk och samtidigt något annat, och 

bedömningen görs utan skatterättsliga överväganden bör stiftelsen klassificeras efter sin 

övervägande verksamhet. Emellertid fann Regeringsrätten att de två lagrummen inte kunde 

tillämpas kombinerat eftersom man då skulle kräva att stiftelsen skulle kunna anses delvis 

utgöra ett allmänt undervisningsverk och vid en objektiv tolkning av de aktuella lagrummen 

menar Melz är det nog är svårt att finna en tolkning som innebär att bestämmelserna kan 

tillämpas kombinerat. 

 

Nästa fråga som Melz undersöker är om en sådan lagtolkning skulle kunna ha 

modifieras/sättas åt sidan med hänsyn till ändamålsskäl och han menar att så inte bör ske. 

Melz åsikt är att domstolarna inte bör frångå en klar innebörd av lagtexten. I det aktuella fallet 

kunde begreppet allmänt undervisningsverk ha medgett en öppning eftersom begreppet är 

vagt och det skulle ha kunnat ges en vidare innebörd utan att det kunde sägas stå i strid med 

lagtexten, men möjligen i strid med förarbetena. 

 

Melz slutsatser av domen blir att stiftelser och ideella föreningar som är katalogobjekt i 

enlighet med 7 kap. 16-17 §§ IL bör vara uppmärksamma på att bedriva annan verksamhet 
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även om den är allmännyttig enligt 7 kap. 4 eller 8 §§ IL. Det får inte heller glömmas att 

fullföljdskravet enligt 7 kap. 6 § IL gäller även sådana katalogsubjekt som är stiftelser. 

 

Meltz anser slutligen att Regeringsrättens bedömning har fog för sig om man anser att 

försiktighet ska iakttas vid frångående av lagtextens objektiva innebörd samt att tidigare 

regeringsrättsavgöranden ska respekteras. Utgången av fallet är emellertid inte rättspolitiskt 

rimlig. Lagstiftningen är gammal och i lagstiftningsarbetet kunde man knappast förutse alla 

olika varianter av verksamheter som finns idag. Ändamålskraven är således inte välutformade 

som bestämmelserna ser ut idag. Även sättet för att uppnå ändamålen har i vissa fall en 

ologisk utformning och det gäller främst undervisningsverksamhet där för stiftelser endast 

avses lämnande av bidrag till undervisning. Som regelverket är utformat idag kan det enligt 

Melz få oavsedda godtyckliga effekter. 

 

5.5 Skattskyldighet för allmänna undervisningsverk 

Av ordalydelsen i 7 kap. 16 §, 1 st. IL framgår att en juridisk person som är ett allmänt 

undervisningsverk bara är skattskyldigt för inkomst på grund av innehav av fastigheter. Är 

den juridiska personen en stiftelse fordras även att kravet om fullföljd enligt 7 kap. 6 § IL är 

uppfyllt och stiftelsen ska sett över en period av flera år bedriva en verksamhet som skäligen 

motsvarar avkastningen av dess tillgångar, se också 7 kap. 18 § IL. 

 

5.6 Sammanfattning 

De generella bestämmelserna i 7 kap. 7-13 §§ IL träffar bara ideella föreningar när man 

bedriver fristående skola och önskar skattebefrielse. I detta avsnitt har jag beskrivit den andra 

metoden som skattelagstiftningen erbjuder och som innebär att föreningen kan betraktas som 

ett allmänt undervisningsverk enligt lagregeln 7 kap. 16 § IL. Lagregeln kan också utnyttjas 

av stiftelser och andra utbildningsanordnare, t.ex. ett aktiebolag, en ekonomisk förening för 

att få skattebefrielse.
149

 

  

Bestämmelserna kring de allmänna undervisningsverken är av gammalt datum och inte 

särskilt klarläggande. Många av reglerna har lagfästs genom praxis. I princip kan sägas att ett 

allmänt undervisningsverk är en privat institution som främjar viktiga samhällsfunktioner 

vilka likväl stat eller kommun kunnat ansvara för. Ett allmänt undervisningsverk 

kännetecknas bl.a. av att det bedriver undervisning av allmän inriktning och att det inte får 

finnas något vinstintresse.
150

 

 

I äldre rättsfall har ett allmänt undervisningsverk inte ansetts föreligga när verksamheten 

bedrivits i aktiebolagsform. Skatterättsnämnden har sedermera i ett förhandsbesked år 2002 

ändrat på denna uppfattning med villkoret att en bestämmelse förs in i bolagsordningen om att 

verksamheten inte syftar att bereda vinst åt ägaren eller ägarna. 

 

En viktig fråga är vilken typ av utbildning som ett allmänt undervisningsverk kan genomföra 

och all utbildning för barn och ungdom som tillhör det offentliga skolväsendet och som står 

under kontroll och tillsyn av Skolinspektionen och Högskoleverket kvalificerar ett allmänt 

undervisningsverk. 

  

Vanligt är att en fristående skola bedriver någon sidoaktivitet, t.ex. förskole- och 

fritidsverksamhet, som komplement till den ordinarie undervisningen. Frågan är då i vilken 

omfattning sådan okvalificerad verksamhet får genomföras utan att skattefriheten går förlorad. 
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Praxis visar att man förlorar sin karaktär som allmänt undervisningsverk och därmed sin 

skattebefrielse om man i mer än ringa omfattning bedriver annan verksamhet än den 

kvalificerade utbildningen. Med ringa avses 5-10 % av den totala verksamheten.
 151

 

 

I detta avsnitt har jag också gått igenom ett antal rättsfall för att undersöka hur domstolarna 

tolkar bestämmelserna kring de allmänna undervisningsverken. Min uppfattning är att man 

tillämpar regelverket i enlighet med lagstiftarens intentioner och följer den praxis som lagt 

fast. Bestämmelsen om att utbildningen måste vara av det offentligrättsliga slaget verkar 

domstolarna följa undantagslöst och domsluten visar också att man intagit en restriktiv 

hållning när det gäller i vilken omfattning man får bedriva annan verksamhet än undervisning 

eller utbildning.
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6 SAMMANFATTANDE KOMMENTARER AV RÄTTSLÄGET 

 

6.1 Inledning 

Nedan redovisas mina viktigaste slutsatser från rättsfallsgranskningen. Jag börjar med hur jag 

uppfattar att domstolarna tillämpar bestämmelserna om skattebefrielse för ideella föreningar 

som bedriver allmännyttig verksamhet och därefter hur regelverket för de allmänna 

undervisningsverken fungerar. Eftersom min undersökning bara gäller att begränsat antal 

rättsfall så bör man inte dra några mer generella slutsatser i anledning av resultatet. 

 

6.2 Allmänna reflektioner 

 

6.2.1 ideella föreningar 

Granskningen hur domstolarna tillämpar bestämmelserna om skattebefrielse för de ideella 

föreningarna gör mig fundersam. Min uppfattning är att man i rättspraxis inte alltid klarat ut 

vilka olika förutsättningar som gäller. Som exempel på det kan nämnas rättsfallet där en 

domstol åberopade en kammarrättsdom som prejudicerande trots att Regeringsrätten redan 

avgjort i frågan. 

 

Som vi vet är de allmännyttiga ändamålen vagt och oprecist utformade och det gäller särskilt 

som de utrycks i den direkta lagtexten. Innebörden av t.ex. ändamålet vård och uppfostran av 

barn torde fordra ganska mycket tankemöda av den som vill klura ut den rätta betydelsen bara 

genom att studera lagtexten. Efter en genomgång av olika förarbeten, rättspraxis och litteratur 

är min uppfattning att det inte kan råda någon tvekan om vad begreppet egentligen står för 

och mot den bakgrunden är det förvånande att flera kammarrätter kvalificerade förskole- och 

fritidsverksamhet som ett allmännyttigt ändamål. 

 

Det är viktigt när man granskar olika förarbeten, doktrin m.m. att detta görs på ett 

omsorgsfullt och noggrant sätt så att hela budskapet i det som sägs går fram. Om man missar 

kontexten, d.v.s. inte förstår innebörden av vad texten uttrycker, kan lätt information gå 

förlorad och det blir svårt att fatta riktiga beslut. Ganska vanligt är också att domar är 

kortfattat skrivna vilket gör det svårt när man ska tolka domarna. I något fall gavs inga 

domskäl alls. 

 

Jag anser att det bör ifrågasättas om verksamhetskravet tillfredställande går att mäta bl.a. 

eftersom bestämmelserna är så oprecisa. Risken finns också att man blandar ihop 

verksamhetskravet med kravet på fullföljd, vilket är olyckligt. När inte ens våra erfarna 
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jurister och skatteexperter kan säga hur beräkningarna bör göras så blir problemet inte lättare 

för dem som måste hantera det ute i verksamheterna. 

 

Mitt sammanfattande bedömning när det gäller rättstillämpningen för ideella föreningar är att 

det verkar svårt, särskilt för de lägre rättsinstanser, att utveckla rättspraxis. 

 

6.2.2 Allmänna undervisningsverk 
Mina iakttagelser när jag granskar de olika rättsfallen som rör de allmänna 

undervisningsverken är att följsamheten mot vad som uttrycks i regelverk, förarbete och 

praxis verkar förhållandevis god. Det gäller särskilt domslut av senare datum. Också det 

faktum att jag inte funnit särskilt många regeringsrättsdomar kan vara ett tecken på att 

rättsläget i stora delar klarats ut. Många av de frågeställningar som tidigare fanns behöver 

kanske inte längre prövas av Regeringsrätten. 

 

I rättspraxis har klarats ut vilken typ av utbildning som ett allmänt undervisningsverk får 

bedriva och de genomgångna rättsfallen visar att detta krav upprätthålls av domstolarna. Jag 

anser denna princip mycket viktig eftersom utbildning enligt allmänt språkbruk kan vara 

nästan vad som helst. Alla som vill bedriva en fristående skola som ett allmänt 

undervisningsverk och på den vägen nå skattebefrielse måste ha helt klart för sig vilken typ av 

utbildning som kvalificerar för detta. Förutsättningarna måste vara lika för alla och kravet att 

utbildningen måste vara av det offentligrättsliga slaget innebär att skolan också står under 

tillsyn av Skolinspektionen vilket jag också anser vara av stor vikt. 

 

En kritisk gräns för att betraktas som ett allmänt undervisningsverk är att skolverksamheten 

bedrivs uteslutande eller så gott som uteslutande, d.v.s. 90-95 % av friskolans totala 

verksamhet ska vara av det kvalificerade slaget. I alla de undersökta rättsfallen har 

bestämmelsen tillämpats undantagslöst vilket jag anser är bra. I ett rättsfall var avvikelsen 

endast marginell då sidoverksamheten uppgick till 12 % vilket föranledde domstolen att inte 

betrakta föreningen som ett allmänt undervisningsverk. I de övriga fallen var andelarna c:a 20 

% vilket ostridigt var alldeles för stora andelar. Min mening är att de gränsvärden som lagts 

fast alltid ska tillämpas även om det bara är små avvikelser och domstolarna verkar vara av 

samma åsikt.  

 

Som framgår av redovisningen är det vanligt att skolorna vid sidan av sin vanliga 

skolundervisning också bedriver omsorgsverksamhet, t.ex. förskole- och fritidsverksamhet, 

och flertalet av skolorna menade att även detta var att betrakta som ett allmännyttigt ändamål 

men med syftet att främja vård och uppfostran av barn och av den anledningen är befriad från 

skatt. Av många uttalande i förarbeten, doktrin och annat underlag framgår att förskole- och 

fritidsverksamhet inte främjar ett allmännyttigt ändamål enligt ILs mening och ska således 

inte vara skattebefriad. 

 

Avslutningsvis menar jag att de allmänna undervisningsverken, liksom övriga 

katalogsubjekten som behandlas i 7 kap. 16-17 §§ IL, bör utrangeras ut skattelagstiftningen. 

Begreppet allmänt undervisningsverk är förvillande för mig och helt plötsligt kan en juridisk 

person uppträda i två olika skepnader, i ena stunden som en allmännyttig ideell förening och i 

nästa stund som ett allmänt undervisningsverk, utifrån de förutsättningar som bäst passar för 

tillfället. Begreppet måste skapa stor förvirring och osäkerhet och den skattskyldige vet i 

slutändan inte i vilken uniform han ska uppträda. Vissa tycks också tro att man samtidigt kan 

vara både det ena och det andra. 
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I skattelagstiftningen utgår vi ifrån den civilrättsliga begreppsapparaten när inte annat besked 

ges i IL. Alla ska veta de rätta förutsättningarna när det gäller att betala skatt. Som de 

allmänna skattebestämmelserna är utformade tas inga särskilda hänsyn till när det är ett 

aktiebolag, en ekonomisk förening, ett handelsbolag m.m. när de bedriver olika slags 

verksamheter. Det gemensamma regelverket gäller för alla. Katalogsubjekten innebär att vi 

går ifrån denna viktiga princip och istället grundar skattebefrielsen utifrån andra 

bevekelsegrunder. Jag anser att regelverket för skattesubjekt som vill bedriva allmännyttig 

verksamhet i första hand arbetas in i de ordinarie bestämmelser som gäller för andra 

skattskyldiga. 

 

6.3 Hur förhåller sig grunderna för skattebefrielse för en ideell allmännyttig förening i 

förhållande till ett allmänt undervisningsverk? 
Jag har i denna uppsats undersökt de möjligheter som finns för en ideell förening som 

bedriver en fristående skola att nå skattebefrielse och redogjort för de grundläggande 

villkoren för det. Vi kan då konstatera att de olika vägarna som står till buds är att en ideell 

förening blir begränsad skattskyldig som en allmännyttig ideell förening eller som ett allmänt 

undervisningsverk. Intressant är då att också pröva på vilket sätt de olika alternativen skiljer 

sig åt och vad detta kan innebära för skattefriheten. Eftersom bestämmelserna är så många och 

krångliga så kan bara de viktigaste skillnaderna undersökas. 

 

Ett grundläggande villkor för skattebefrielse är alltid att man verkar för något allmännyttigt 

och för en ideell förening uttrycks detta genom ändamålskravet. För ett allmänt 

undervisningsverk gäller också ett allmännyttigt ändamål fast då med syftet att bedriva 

undervisning vilket också framgår av namnet. Ett allmänt undervisningsverk kan således bara 

syssla med undervisning eller utbildning och något annan allmännyttigt ändamål kan aldrig 

komma ifråga till skillnad från den allmännyttiga ideella föreningen som också kan ha till 

ändamål att stödja annan allmännyttig verksamhet. Om ett allmänt undervisningsverk vill 

stödja annat allmännyttigt ändamål än undervisning så måste detta ske inom ramen för vad 

verksamhetskravet föreskriver. För en allmännyttig ideell förening gäller också 

huvudsaklighetsbedömningen. 

 

Nu har det blivit så att innebörden av ändamålsbegreppet undervisning eller utbildning för de 

allmännyttiga ideella föreningarna och de allmänna undervisningsverken är olika och 

räckvidden i bestämmelsen för de allmänna undervisningsverken har snävats in och idag 

gäller att undervisningen som får bedrivas måste vara offentligt reglerad. För de ideella 

föreningarna gäller inte denna begränsning och begreppet har där en något vidare innebörd på 

så vis att innehållet och formerna för undervisningen inte behöver vara lagreglerad. Likväl får 

undervisning som en ideell förening bedriver inte vara alltför speciell. 

 

Det första alternativskiljande villkoret är således vilken typ av undervisning eller utbildning 

som en ideell förening genomför eller planerar att genomföra. Om den inte är av det 

offentligrättsliga slaget, d.v.s. inte följer skollagar m.m. och inte står under kontroll och tillsyn 

av Skolinspektionen eller Högskoleverket, så utesluter detta att föreningen kan få 

skattebefrielse som ett allmänt undervisningsverk. 

 

Som Dimitrievski menar är preciseringen i ändamålsparagrafen (läs 

huvudsaklighetsbedömningen) i princip betydelselös eftersom det viktiga är vad som faktiskt 

händer i verkligheten. I verksamhetskravet villkoras att en ideell förening uteslutande eller så 

gott som uteslutande ska stödja det allmännyttiga ändamålet. Verksamhetskravet gäller också 
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för ett allmänt undervisningsverk och innebär i sak ingen skillnad mot hur detta begränsar en 

ideell förening. 

 

Ytterligare ett krav för skattebefrielse är att ekonomiska förmåner till medlemmar bara får 

utgöra ett obetydligt inslag i verksamheten. Lagstiftningen nämner dock inte vad som menas 

med obetydligt inslag men villkoret gäller såväl allmännyttiga ideella föreningar som 

allmänna undervisningsverk och innebär inga skillnader på denna punkt. 

 

En viktig komponent i allmännyttighetstanken är också hur en organisations ekonomiska 

resurser får förbrukas och utgångspunkten är att eventuellt överskott så långt som möjligt ska 

återföras och gagna det allmännyttiga ändamålet som en organisation bedriver. För en ideell 

förening tillämpas bestämmelserna enligt fullföljdskravet och för ett allmänt 

undervisningsverk gäller att eventuella vinster inte får delas ut till föreningens medlemmar. 

 

Villkoret för ett allmänt undervisningsverk kan i vissa fall vara fördelaktigare om man 

bedriver en mycket vinstgivande verksamhet eftersom hela överskottet kan återföras i 

verksamheten och stärka det egna kapitalet. Fullföljdkravet innebär att en allmännyttig ideell 

förening inte kan lägga pengarna på hög hur som helst utan en konsolidering på högst 20 % av 

inkomsterna per år kan accepteras om man inte ska förlora skattefriheten. Den ideella 

föreningen har emellertid dispensmöjligheten att tillgå om den önskar spara ihop till en större 

investering. 

 

Öppenhetskravet villkorar att alla som har intresse i undervisning som en ideell förening 

bedriver ska få delta i den. I princip gäller kravet också de allmänna undervisningsverken 

eftersom begreppet allmänna syftar på en institution vars verksamhet likväl kunnat drivas av 

det offentliga och därmed vara tillgänglig för alla. I realiteten blir det också så eftersom den 

undervisning som ett allmänt undervisningsverk får bedriva måste ske i enlighet med olika 

författningar. I dessa regleras vilka som är behöriga att delta och detta innebär att 

medlemmarna, eleverna eller deras familjer, inte kan stängas ute från undervisningen. 

 

En fråga man kan ställa sig när det gäller öppenhetskravet är vad som händer när 

undervisningen villkoras med krav som normalt inte förutsätts i verksamhet, t.ex. kan en 

bidragsgivare ställa krav på att en ideell förening endast får uppta medlemmar från en viss 

område för att bidrag ska beviljas. Med detta krav i verksamheten riskerar föreningen att bli 

obegränsat skattskyldig eftersom föreningen inte kan uppfylla öppenhetskravet. Enligt 

lagstiftningen är vissa begränsningar i öppenheten tillåtna om detta faller sig naturligt i 

verksamheten men om denna regel är tillämpbar i detta fall måste vara osagt. Något tydligt 

svar på frågan finns sannolikt inte men jag vill bara med exemplet peka på att följdproblem 

kan uppstå. 

 

Begreppen naturlig anknytning och hävd är något som bara förekommer i de ideella 

föreningarnas värld och innebär att föreningen kan bli skattebefriad för näringsverksamhet när 

ett samband finns med den allmännyttiga verksamheten eller man av tradition kan utnyttja 

olika verksamheter för att finansiera allmännyttiga ändamål. Reglerna måste anses förmånliga 

och innebär att en förening kan ha ganska stora obeskattade sidoinkomster, upp till c:a 25 % 

av de totala förvärvsinkomsterna. Denna typ av finansiering tycks också bli allt viktigare för 

de ideella föreningarna. 

 

För ett allmänt undervisningsverk finns inte dessa möjligheter. Där måste en verksamhet som 

inte är allmännyttig och inte skattebefriad rymmas inom ramen för vad som gäller för 
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verksamhetskravet vilket säger att om verket i mer än ringa omfattning bedriver annan 

verksamhet än den kvalificerade utbildningen så förlorar verket sin karaktär och 

skattebefrielse. En sidoverksamhet får således inte bli större är 5-10 % av den totala 

verksamheten för annars är skattebefrielsen i fara. 

 

Beträffande kommersiell verksamhet så vet vi att om den bedrivs i vinstsyfte och i konkurrens 

med andra så beskattas inkomsterna om inte verksamheten har liten omfattning totalt sett. 

Skälen för att driva en fristående skola i ideell föreningsform kan vara många, exempelvis att 

undervisningen är av något särskilt slag, utbudet av undervisningen är begränsat på orten eller 

att föräldrar kanske vill ha bättre kontroll över sina barns utbildning. Lite beroende på vad 

orsaken är kanske ändå kan sägas att föreningen i någon mening arbetar på en 

konkurrensutsatt marknad eftersom liknande undervisning ofta erbjud på annat håll. Om 

ändamålskravet följs borde inte skattefriheten vara i fara. 

 

När förutsättningarna blir mer åt det extrema hållet och föreningen agerar på en 

konkurrentutsatt och helt öppen marknad och verksamheten kan ses som ren 

försäljningsverksamhet blir situationen en annan och här kan utgången i rättfallet som 

redogjorts för i avsnitt 4.7.3 ge vägledning. Rättsfallet gällde en ideell förening som uppfyllde 

förutsättningarna för skattebefrielse och som bedrev utbildningsverksamhet, dels en 

stadsbidragsberättigad utbildning och dels en icke stadsbidragsberättigad utbildning, där den 

senare utfördes på uppdrag. Utgången i målet blev att all undervisningsverksamhet var att 

anses som näringsverksamhet och inte var skattebefriad. Näringsverksamheten hade inte 

naturlig anknytning till den ideella föreningens allmännyttiga ändamål och var inte heller en 

hävdvunnen finansieringskälla för det ideella arbetet. Huvudsaklighetsprincipen skulle 

tillämpas. 

 

För ett allmänt undervisningsverk gäller de villkor som framgår av verksamhetskravet som 

innebär att försäljningsverksamheten bara får vara av ringa omfattning.  

 

Viktig är att särskilja de olika regelverken som gäller för ideella föreningar och de allmänna 

undervisningsverken trots att konsekvenserna av en sådan tillämpning inte alla gånger 

uppfyller syftet med lagstiftningen om skattebefrielse. De bestämmelser som gäller för ideella 

föreningar kan inte tillämpas för ett allmänt undervisningsverk och vise versa. Ett av 

rättsfallen (RÅ 2004 ref.77) som redogörs för i avsnittet 5.3 är ett bra exempel på detta.  

 

Skattebefrielsen för en ideell förening är kopplade till många olika krav varav flera är vagt 

och oprecist utformade och detta kan innebära svårigheter när det gäller att bestämma hur väl 

en förening lever upp till de förutbestämda kraven. Som rättfallsgranskningen visar är det 

också lätt att begå rena misstag och sammantaget kan dessa osäkerheter utgöra en risk för att 

föreningen inte beviljas skattebefrielse som från början var tänkt. Jag anser att regelverket 

som gäller för de allmänna undervisningsverken till sin konstruktion är mera tydligt och 

förutbestämt och detta torde rimligen medföra att det är lättare för ett allmänt 

undervisningsverk att navigera rätt bland de olika bestämmelserna och risken för obehagliga 

överraskningar minskar. Inget får dock på förhand tas för givet. 

 

Vilket av de undersökta alternativen som är effektivast ur en föreningen synvinkel, d.v.s. 

vilken lösning som minimerar skatten går naturligtvis inte att svara på eftersom detta också 

beror på många andra externa och interna faktorer som en ideell förening har att ta hänsyn till. 

Frågan är också vad man lägger i begreppet effektivast och att behöva betala så lite skatt som 
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möjligt eller ingen alls är kanske inte det som man främst efterstävar. Skatteutfallet kanske 

också bedöms utifrån andra grunder. 

 

Enligt lagregeln 7 kap 7 § 2 st. IL kan en ideell förening också bli befriad från inkomst från 

innehav av fastighet under vissa förutsättningar. För ett allmänt undervisningsverk gäller 

bestämmelsen enligt 7 kap. 16 § IL som innebär att man alltid är skattskyldig för sådana 

inkomster vilket också kan vara en omständighet att ta hänsyn till om fastighet finns. 

 

7 AVSLUTNING 
 

7.1 Ny skattelagstiftning för ideell sektor? 

En översyn av skattebestämmelserna har varit aktuell under många år och ett antal översyner 

har gjorts, bl.a. i SOU 1995:63, Översyn av skattereglerna för stiftelser och ideella föreningar. 

Slutbetänkande av Stiftelse- och föreningsskattekommittén. Ingen av översynerna har lett till 

ny lagstiftning. 

 

I september år 1997 påbörjades en ny utredning med uppgift att se över bestämmelserna. 

Översynen genomfördes av Stiftelse- och föreningsskatteutredningen som redovisade sitt 

betänkande år 2009 i SOU 2009:65, Moderniserade skatteregler för ideell sektor. Utredningen 

föreslår nya regler om skattskyldighet för stiftelser och ideella föreningar där en utvidgning av 

skattefriheten för stiftelser föreslås. För ideella föreningar innebär förslaget inga större 

förändringar.
153

 

 

Utredningen föreslår att lika regler ska gälla för stiftelser, ideella föreningar och registrerade 

trossamfund och enligt utredningen ska en avgörande faktor vara att likabehandling uppnås så 

problem undviks när olika organisationer samverkar eller stödjer varandra i det ideella arbetet. 

De gemensamma undantagsreglerna föreslås också gälla för vissa andra särskilda uppräknade 

subjekt som har sådana verksamheter att de bör behandlas på motsvarande sätt som stiftelser, 

ideella föreningar och registrerade trossamfund, t.ex. akademier, hushållningssällskap. 

 

Utredningen föreslår att ändamålen hjälpverksamhet bland behövande och stärka Sveriges 

försvar under samverkan med militär eller annan myndighet får annan benämning och något 

vidare innebörd. Ändamålen benämns nu social hjälpverksamhet respektive fredsbefrämjande 

verksamhet. Ändamålet vård och uppfostran av barn har moderniserats och fått en vidare 

innebörd. 

 

Två nya ändamål har intagits i exemplifieringen, nämligen miljövård, som i sig också 

innefattar naturvård samt sjukvård. Ändamålet sjukvård har i gällande bestämmelser sin 

motsvarighet i skattebefrielse för verksamhet som bedrivs av sjukvårdsinrättningar och 

eftersom utredningen föreslår att de ålderdomliga anstaltsformerna sjukvårdsinrättningar och 

barmhärtighetsinrättningar skall utmönstras ur lagtexten är det naturligt att istället ange 

ändamålet sjukvård som exempel. 

 

Utredningen föreslår vidare att bestämmelser införs att en ideell organisation också kan stödja 

annan allmännyttig organisation som bedriver sådan verksamhet. Öppenhetskravet som gäller 

för ideella föreningar och registrerade trossamfund idag föreslås behålla sin innebörd men 

lagtexten bör förtydligas. 
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 Referat från betänkandet SOU 2009:65. 
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Remissinstanserna har i huvudsak varit positiva till förslaget om likabehandling av stiftelser, 

ideella föreningar och registrerade trossamfund vilket i praktiken innebär en utvidgning av 

skattefriheten. Betänkandet har ännu inte lett till någon proposition. 

 

7.2 Fortsatt forskning 
Som ofta påtalas är lagreglerna kring stiftelser och ideella föreningar m.fl. omfattande och 

krångliga och skattebefrielse kan nås utifrån olika skäl där jag i detta arbete valt att fokusera 

på undervisningens område. 

 

Under mitt sökande efter rättskällematerial, t.ex. litteratur, artiklar, har jag kommit till åsikten 

att materialet inte är särskilt omfattande och att forskningen som gjorts inom området är 

relativt begränsad. Skälen till detta kan säkert vara flera, t.ex. att området är brett och ganska 

svåröverskådligt. Frågeställningar om att betala skatt vid ideell verksamhet hör väl heller inte 

till de viktigare frågorna som debatteras i samhället idag. Där finns ju så många andra 

skattefrågor av mer provocerande art att diskutera. 

 

En strävan var från början att också undersöka hur skattebetalarna upplever regelverket för 

skattebefrielse, d.v.s. vad anser ideella föreningar och andra juridiska personer som driver 

fristående skola om bestämmelserna enligt 7 kap. IL, i vilken grad utnyttjar man den 

förmånliga beskattningen, vilka komplikationer finns etc? Tanken var att göra en liten 

empirisk studie över hur verkligen ser ut för några olika skolor. Ett rimligt antagande är att de 

som dagligdags har att leva med regelverket och som ska omsätta detta i praktisk handlande 

inte upplever situationen som mindre komplicerad än vi som studerar regelverket i skrift, 

d.v.s. läser lagtext, förarbeten och går igenom praxis. 

 

Jag har under arbetets gång förstått att en sådan undersökning skulle bli alltför omfattande och 

ta för stor plats i uppsatsen varför jag låtit denna utgå. Under arbetets gång har också många 

andra frågor väckts som jag tycker kan utgöra nya undersökningar eftersom jag inte haft 

möjligheter att fördjupa mig däri. Följande frågeställningar kan bli förslag till fortsatt 

undersökning och forskning. 

 

 Försöka skapa en bild av hur vanligt det är att olika organisationer som bedriver 

fristående skola utnyttjar bestämmelserna om skattebefrielse. Hur ser fördelningen ut 

inom olika grupper av juridiska personer, t.ex. aktiebolag, ekonomiska föreningar och 

ideella föreningar? 

 

 I vilken omfattning har möjligheten till skattebefrielse varit styrande för att bedriva 

fristående skola? Var avsikten från början att uppnå skattebefrielse eller har 

möjligheten att slippa betala skatt varit en omständighet som tillkommit senare? 

 

 Hur ser man på de två olika möjligheterna att bli skattebefriad, som en ideell 

allmännyttig förening enligt 7 kap. 7-13 §§ IL eller som ett allmänt undervisningsverk 

enligt 7 kap. 16 § IL? Vilket av de olika skattebefriade subjekten är intressantast och 

varför? 

 

 I vilken omfattning har möjligheterna till skattebefrielse påverkat valet av skolans 

civilrättsliga konstruktion? Hur vanligt är det att frågor om skattefrihet inverkar i valet 

av driftsform och vilka fördelar/nackdelar finns? 
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 Med vilken grad av förutsägbarhet upplever de som söker skattebefrielse att man 

uppnår önskat läge? Om graden bedöms låg vad är då de främsta orsakerna till detta, 

t.ex. oklara bestämmelser, krångligt regelverk? 
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8 KÄLLFÖRTECKNING 

 

1 Offentligt tryck 

 

1.1 Propositioner 

 Prop. 1976/77:135 Om ändrade regler för beskattning av ideella föreningar m.m. 

 Prop. 1989/90:110 del I Regeringens proposition om reformerad inkomst- och 

förmögenhetsbeskattning. 

 Prop. 1991/92:95 Om valfrihet och fristående skolor. 

 Prop. 1995/96:200 Fristående skolor m.m. 

 Prop. 1995/96:206 Vissa skolfrågor m.m. 

 Prop. 1999/2000:2 del I och II Inkomstskattelagen. 

 Prop. 2007/08:50 Nya skolmyndigheter. 

 Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet. 

 

1.2 Utskottsbetänkanden 
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1.3 Statens offentliga utredningar 
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 Skatteverket. Handledning för stiftelser, ideella föreningar och samfälligheter m.fl. 

2012, SKV 327, Utgåva 110. 

 Skatteverkets skrivelse 2005-02-18, dnr 130 105323-05/111. Psykoterapeutisk 

uppdragsverksamhet har inte naturlig anknytning till ändamålet. 

 Skatteverket. Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser. SKV 324, Utgåva 18. 

 Skatteverkets skrivelse 2005-10-17, dnr 131 564970-05/111. Allmänna 

undervisningsverk - skolverksamhet. 

 Skatteverkets skrivelse 2006-04-13, dnr 131 226859-06/111. Förskole- och 

fritidshemsverksamhet i registrerat trossamfund eller ideell förening. 

 SRN 2002-10-14, dnr 123-01/D. 

 SRN dnr F 1994:11:6. 
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