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Sammanfattning 

 

Arbetet handlar om de skattemässiga konsekvenser som följer av en bolagisering av en del av 

verksamheten i en allmännyttig ideell förening. Ideella föreningar har av lagstiftaren getts en 

förmånligare behandling skattemässigt än andra associationsformer. Detta sker under 

förutsättning att vissa uppställda kriterier i Inkomstskattelagen uppfylls. Reglerna återfinns i 

lagens 7 kap 7-13§§. Är kraven uppfyllda är föreningen begränsat skattskyldig för de 

inkomster som kommer av den allmännyttiga delen eller har en naturlig anknytning till den 

allmännyttiga delen. 

 

För föreningar med få medlemmar skulle kraven för allmännyttighet kunna stå i vägen för en 

elitsatsning. Det kan krävas att föreningen anställer och avlönar professionella idrottare, en 

inte helt enkel balansgång, då den ideella föreningen inte får anses gynna enskilda 

idrottsutövare. 

 

En möjlig lösning på problemet är att bolagisera de professionella delarna av föreningens 

verksamhet, medan man behåller de ideella delarna i den allmännyttiga delen av föreningen. 

Priset för en bolagisering är att de icke-ideella delarna inte längre är begränsat skattskyldiga. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Den ideella idrottsrörelsen och företagsvärlden har i många år levt i en form av symbios. 

Idrotten har varit beroende av finansiering från företagsvärlden i form av sponsorpengar, och 

har i gengäld erbjudit företag en fantastisk chans att profilera sig och marknadsföra sitt 

företag och sina produkter. Båda sfärerna har dragit nytta av varandra och gått vinnande ur 

relationen. Många gånger är det även just människor från företagsvärlden som engagerar sig i 

styrelser och ledningsgrupper inom den ideella föreningsrörelsen. Steget mellan 

idrottsrörelsen och föreningsrörelsen är med andra ord inte särskilt stort. 

 

Aktiebolag som associationsform inom idrottsrörelsen är inte heller ett nytt fenomen. I takt 

med att idrottsrörelsen fått mer och mer kommersiella inslag, med följd att de ekonomiska 

riskerna ökat för föreningarna, sköts mer och mer av verksamheten i föreningsägda 

aktiebolag. Det kan exempelvis handla om arrangerandet av större tävlingar och cuper. Ett 

annat vanligt exempel är att ett aktiebolag äger och förvaltar klubbens arena eller 

träningsfaciliteter. 

 

Fram till början av 2000-talet var det i Sverige inte möjligt att bedriva den idrottsliga 

verksamheten i annan form än ideell förening. Hindret bestod i att det Svenska 

Riksidrottsförbundet endast tillät ideella föreningar att bli medlemmar. Då det för att få delta i 

organiserad föreningsidrott på riksnivå krävs dels medlemskap i Svenska 

Riksidrottsförbundet, dels att föreningen är kopplad till ett specialidrottsförbund fanns det 

fram till ett beslut om en förändring av riksidrottsförbundets stadgar på riksidrottsstämman 

1999 ingen möjlighet att delta i idrottsliga sammanhang i annan form än som ideell förening. 

 

Detta sågs som ett problem av många föreningar då ideell förening som associationsform inte 

lämpar sig särskilt väl när man börjar tala om elitutövande av någon av de större 

publiksporterna som fotboll eller ishockey. Regelverket kring ideella föreningar saknar 

bestämmelser om borgenärsskydd. Detta kan försvåra för elitsatsande föreningar då en 

elitsatsning nästan undantagslöst är ytterst kapitalkrävande. 

 

En viss utveckling mot bolagisering av idrottsrörelsen påbörjades i slutet av 90-talet av den så 

kallade Stockholmsalliansen, (Djurgården Hockey, Djurgården Fotboll, AIK Fotboll och 
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Hammarby fotboll). Genom att låta den ideella föreningen stå kvar i seriesystemet, men lyfta 

över mycket av den kapitalintensiva verksamheten till ett aktiebolag, kunde man få det bästa 

av två världar.  

 

Vilka är då de fördelar man tror sig vinna genom en uppdelning av den kommersiella delen 

och den ideella delen i verksamheten? Aktiebolaget som associationsform är från första början 

anpassad för att bedriva ekonomisk verksamhet med väl utformade regler för personligt 

ansvar, obeståndsregler och ett väl utvecklat skydd för borgenärer och ägare. För ideella 

föreningar saknas liknande regler helt, eller är vagt formulerade i de fall det existerar regler på 

området.  

 

Den stora fördelen man som allmännyttig ideell förening har gentemot aktiebolagsformen, en 

fördel man förlorar när man byter associationsform, är att den allmännyttiga ideella 

föreningen endast är begränsat skattskyldig för inkomst- och mervärdesskatt.
1
 I de flesta fall 

är dock vinsten i ett idrottsaktiebolag ganska måttlig efter att samtliga bokslutsdispositioner är 

gjorda, varför idrottsaktiebolagets skattebörda även bör blir måttlig. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka konsekvenser en bolagisering av en 

idrottsförening ger ur ett skatterättsligt perspektiv. Då det i dagsläget saknas omfattande 

rättsvetenskaplig forskning på området kommer uppsatsen primärt ge en översiktlig analys av 

rättsläget på området, med en viss fördjupning av ett fåtal för diskussionen särskilt intressanta 

kärnfrågor. 

 

1.3 Metod 

Den undersökning jag har gjort är av rättsdogmatisk karaktär. Med andra ord har jag försökt 

att beskriva och extrahera vad som är gällande rätt ur sedvanliga rättskällor.
2
 Arbetet har 

bedrivits främst genom studier av utgiven facklitteratur, artiklar förarbeten och rättspraxis. 

Med hjälp av källorna har tanken varit att systematiskt redogöra för gällande rätt i termer av 

en huvudregel, med ett antal till detta kompletterande regler och undantag.
3
 Jag har i den grad 

                                                 
1
 Se mer om detta i avsnitt 4 – Beskattning av ideella föreningar. 

2
 Hellner, Jan, Metodproblem i rättsvetenskapen – studier i förmögenhetsrätt, Stockholm: Jure, 2001, s. 23 

3
 Peczenik, Alexander, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 249. 
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det är möjligt valt att lämna de lege ferenda-diskussioner därhän för att istället koncentrera 

mig på att analysera de lege lata. 

 

Diskussionen kräver periodvis att kunna differentiera mellan aktiebolag som bedriver 

idrottslig verksamhet i RF:s regi och aktiebolag som bedriver vanlig näringsverksamhet. Jag 

har därför valt att i likhet med RF med flera benämna de aktiebolag till vilken en ideell 

förening genom avtal överlåtit sin rättighet att delta i av RF och SF sanktionerad 

tävlingsverksamhet som idrottsaktiebolag. 

 

1.4 Frågeställning 

Min huvudfråga lyder: Vilka skattemässiga konsekvenser ger en bolagisering av en del av 

idrottsföreningen? Med följdfrågan: Är det värt det eventuella besvär en bolagisering medför? 

 

1.5 Avgränsning 

De associationsformer jag valt att koncentrera mig på är främst aktiebolag och ideella 

föreningar. Jag har även valt att ta upp en tredje associationsform till diskussion, ekonomiska 

föreningar, då jag anser att det är av vikt att förstå skillnaden mellan ideella föreningar och 

ekonomiska föreningar. Övriga associationsformer kommer endast att tas upp i den mån det 

kan tillföra något till diskussionen om ett specifikt problem. 

 

Etiska aspekter behandlas inte närmare i uppsatsen. Ett etiskt perspektiv kan anläggas på 

bolagisering av idrottsföreningar, men av utrymmesskäl har jag valt att inte beröra detta 

närmare.  
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2 Ekonomiska och ideella föreningar samt aktiebolag 

2.1 Inledning 

Förenklat kan de associationsformer som existerar i Sverige delas upp i två huvudkategorier, 

föreningar och bolag. Kategorierna delar vissa likheter, som att samtliga associationsformer 

bygger på någon form av avtal fysiska och/eller juridiska personer emellan, eller att 

anledningen till att man ingår avtalet är en strävan mot ett gemensamt mål, ideellt, 

ekonomiskt eller dylikt. Associationsformerna uppvisar även stora skillnader på vissa 

områden, exempelvis i ansvarsfrågor, vem som är behörig att ta beslut och liknande.  

 

Nedan i kapitlet kommer jag att redogöra för de för uppsatsen mest relevanta skillnaderna, 

och i vissa fall även likheterna som finns, ur ett civilrättsligt perspektiv för några av de 

associationsformer som är mest relevanta för frågan om drivande av idrottslig verksamhet. 

 

2.2 Allmänt om föreningar 

Associationsformen föreningar delas in i två olika kategorier, ekonomiska föreningar och 

ideella föreningar. Gemensamt för associationsformerna är att det i båda fallen handlar om 

sammanslutningar av rättssubjekt för att gemensamt verka mot ett uppsatt mål. 

Föreningsformen är till sin utformning mer öppen än bolagsformen, då en förening som 

bolagsform förutsätter att in- och utträde ur föreningen kan ske utan att strukturen förändras i 

nämnvärd grad. Ett bolags ägarstruktur är i mycket högre grad låst, då det i många fall finns 

någon form av kapitalinsats från de rättssubjekt som omfattas av bolagsbildningen. 

2.3 Ekonomiska föreningar 

En ekonomisk förenings syfte är att ”främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom 

ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar…”.
4
 För att en ekonomisk förening ska 

vara för handen krävs att de tre rekvisiten i lagtexten är uppfyllda. Föreningen ska 1) främja 

medlemmarnas ekonomiska intressen. Detta ska göras genom 2) ekonomisk verksamhet, 3) 

där medlemmarna deltar. Deltagandet kan ske i form av konsument, leverantör, genom att 

nyttja de tjänster som erhålls, genom egen arbetsinsats eller på annat liknande sätt. Den 

enskilda medlemmen ska kunna dra nytta av föreningen genom att nyttja dess tjänster. I en 

konsumentförening kan det exempelvis ske genom att föreningen kan erbjuda bättre 

inköpspriser till medlemmarna. I en producentförening är incitamentet istället bättre 

                                                 
4
 Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar (Föreningslagen, FL) 1 kap 1§ 1 st. 



7 

 

avkastning på sina produkter.
5
  

 

Då en ekonomisk förening alltid anses bedriva näringsverksamhet i någon form, är den alltid 

bokföringsskyldig enligt BFL, samt skyldig att upprätta en årsredovisning enligt ÅRL. Senast 

en månad efter föreningsstämman fastställt resultat- och balansräkningen ska 

årsredovisningen göras tillgänglig för alla intresserade. Beroende på föreningens storlek kan 

även kravet finnas att skicka in årsredovisningen till Bolagsverket för registrering.
6
 

En registrerad ekonomisk förening är en egen juridisk person, och svarar i egenskap av detta 

själv för sina ekonomiska åtaganden och förpliktelser som uppkommer i dess verksamhet. Till 

föreningens tillgångar räknas även medlemsinsatser och avgifter som förfallit till betalning, 

men som ännu inte är inbetalade.
7
 Skulle till exempel ett problem uppstå med föreningens 

likviditet är föreningen skyldig att kräva in dessa för att betala fordringsägare med förfallna 

fordringar.
8
 

 

Personligt betalningsansvar kan inträda för styrelsemedlemmar eller företrädare för föreningar 

som drivit föreningen vidare när medlemsantalet varit under den av lag eller föreningsstadgar 

lägsta tillåtna. Ansvaret är då solidariskt mellan de ledamöter som är del i beslutet.
 9

  

 

Ansvar kan även uppkomma om företrädare för skattskyldig juridisk person av grov 

oaktsamhet eller brott underlåter att göra föreskrivet skatteavdrag eller underlåter att betala 

skatt. Även i fall där mervärdesskatt har redovisats felaktigt eller utbetalats felaktigt kan 

återbetalningsansvar uppkomma.
10

 

2.4 Aktiebolag 

Aktiebolaget är den vanligaste bolagsformen för att bedriva näringsverksamhet. Vid 2011 års 

utgång fanns det i Sverige 518 225 stycken associationer som bedrev näringsverksamhet,
11

 av 

dessa var 401 800 aktiebolag. Att just aktiebolaget oftast väljs som bolagsform hänger till stor 

del samman med de för aktiebolaget väl utvecklade reglerna för ansvarsfrihet, borgenärsskydd 

                                                 
5
 Hemström, Carl. Bolag Föreningar Stiftelser En introduktion. 5 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik, 2005, s. 81 

6
 Hemström, Carl; Giertz, Magdalena. Föreningar Om ekonomiska och ideella föreningar samt något om 

stiftelser. Stockholm: Jure AB, 2007, s. 26. 
7 
1 kap 3 § FL. 

8
 Hemström, Giertz. Föreningar Om ekonomiska och ideella föreningar samt något om stiftelser, s. 29. 

9
 11 kap 3 § FL. 

10
  

11
 Enligt Bolagsverkets statistik på www.bolagsverket.se. Statistiken omfattar Aktiebolag, Handelsbolag, 

Kommanditbolag, Ekonomiska föreningar och Näringsdrivande ideella föreningar. 
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och obestånd, detta trots att aktiebolaget är den associationsform som är mest omgärdat av 

reglering
12

 samt även är den enda bolagsform som kräver att ägarna tillskjuter kapital från 

start.
13

 En stor anledning till att aktiebolaget ändå är den associationsform som väljs i första 

hand är troligtvis att man i utbyte får ett bättre skydd som ägare då en aktieägare endast 

riskerar det kapital man satsat i bolaget i form av initialt kapital vid bolagets uppstart, eller 

den köpeskilling man erlagt för att köpa aktier i bolaget. Aktiebolaget är ensamt ansvarig 

gentemot sina fordringsägare. Då aktiebolaget dels omfattas av regler för 

kapitaluppbyggnaden i form av krav på visst minimikapital i bolaget vid bildandet, dels av 

regler för skydd av kapitalet sedan bolaget bildats, finns ett skydd för bolagets borgenärer 

under aktiebolagets fortsatta drivande. Ägarna kan med andra ord inte efter eget godtycke 

tömma företaget på tillgångar på bekostnad av bolagets fordringsägare.
14

  

 

Med tiden kommer behovet av ett ökat kapital i bolaget med stor sannolikhet öka. Ju mer eget 

kapital ett aktiebolag har desto större är chanserna för bolaget att överleva en nedåtgående 

marknad. Ett aktiebolag har möjligheten, i vissa fall även skyldigheten, att spara undan delar 

av den eventuella vinst bolaget gjort under föregående verksamhetsår. Aktiebolaget måste 

alltid se till att det bundna kapitalet i bolaget inte blir för litet, med risk att bolaget i annat fall 

kan tvingas i tvångslikvidation. Flera år med förlustresultat kommer på sikt att äta upp 

eventuella tidigare års resultatmässiga vinster. 

 

Genom att aktiebolaget ökar det egna bundna och fria kapitalet i bolaget genom konsolidering 

ökar även säkerheten för bolagets borgenärer. Reglerna för kapitaluppbyggnaden och senare 

skyddet för bolagets kapital finns för att skydda företagets fodringsägare mot utlakning av 

bolagets tillgångar.
15

 Då ett aktiebolag ensamt är ansvarigt för sina åtaganden, behövs denna 

form av säkerhet för att förtagets motparter ska våga ingå en affärsförbindelse. En 

fordringsägare saknar möjligheten att utkräva ekonomiskt ansvar av ägarna i ett aktiebolag, en 

möjlighet som en borgenär med en fordran på ett handelsbolag inte saknar, då varje delägare i 

handelsbolaget svarar solidariskt för bolagets skulder.
16

  

2.5 Skillnader aktiebolag och ekonomiska föreningar 

På många sätt kan den ekonomiska föreningen liknas vid ett aktiebolag, då båda formerna 

                                                 
12

 Jämför exempelvis Aktiebolagslagen (ABL) med Lag om Handelsbolag och enkla bolag 
13

 Beroende på form av aktiebolag 50 000 SEK (privat) eller 500 000 SEK (publikt), se 1 kap 5 § resp. 14 § ABL 
14

 Hemström, Bolag föreningar och stiftelser, s. 64 
15

 Hemström, Bolag föreningar och stiftelser, s. 81 
16

 Se 2 kap 20 § Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (Bolagslagen (BL)) 
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skapats för att bedriva ekonomisk verksamhet och förbättra ägarnas ekonomiska villkor. 

Skillnaderna ligger i hur detta ska göras. I ett aktiebolag görs detta genom att enskild aktie i 

bolaget ökar i värde. I den ekonomiska föreningen är istället det ekonomiska incitamentet att 

nyttja föreningens erbjudna tjänster.
17

 De två stora skillnaderna mellan föreningsformen och 

aktiebolagsformen ligger istället i associationsformens öppenhet och formen för 

beslutsfattande. 

 

Aktiebolagets utformning gör att associationsformen kan anses sluten. Antalet aktier är 

begränsat från början. För att en ny person ska ges möjlighet att gå in ett ägarskap krävs att 

någon av de befintliga ägarna avstår en del av sina aktier. Detta gör att om aktieägarna i ett 

privat aktiebolag är överens, kan ägarkretsen hållas sluten.
18

 Den ekonomiska föreningen är 

istället konstruerad för ett enkelt inträde eller utträde ur föreningen. En ekonomisk förening 

kan inte neka någon inträde i föreningen så länge denna uppfyller eventuella krav i 

föreningsstadgarna.
19

 

 

Båda associationsformerna liknar varandra så till vida att det högsta beslutande organet är 

bolagsstämman respektive föreningsstämman.
20

 Trots likheterna med högsta beslutande 

organ, är det även här som den andra stora skillnaden mellan associationsformerna visar sig. 

 

Ett aktiebolags röstlängd baseras på antalet aktier
21

. Varje aktie är i normalfallet kopplat till en 

röst på bolagsstämman.
22

 Detta gör att en enda aktieägare med ensam aktiemajoritet, det vill 

säga med ett innehav av 51 % eller mer av bolagets utgivna aktier, ensam kan driva sin egen 

linje på bolagsstämman, trots att han eller hon står i minoritet om man ser till antalet 

aktieägare i bolaget.  

 

I en ekonomisk förening har varje medlem en röst på föreningsstämman. Med andra ord 

uppstår aldrig situationen att en medlem ensam kan genomdriva ett beslut. Istället krävs att en 

majoritet på föreningsstämman står bakom ett förslag för att det ska kunna röstas igenom.  

                                                 
17

 Hemström, Giertz. Föreningar Om ekonomiska och ideella föreningar samt något om stiftelser, s. 15 
18

 Ibid. s. 15 f 
19

 3 kap 1 § FL 
20

 Jämför 7 kap 1 § ABL och 7 kap 1 § FL 
21

 4 kap 1 § ABL samt 7 kap 8 § ABL 
22

 Jag väljer här att inte ta hänsyn till förekomsten av A- respektive B-aktier, då principen är densamma även om 

röstvärdet på aktierna i respektive serie skiljer sig. 
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2.6 Ideella föreningar 

En ideell förening är i grund och botten en sammanslutning av personer med ett gemensamt 

intresse. Det intresse som åsyftas kan variera i hög grad. Det som begränsar personernas 

möjlighet att starta föreningen, är huruvida personerna kan interagera med varandra. Detta har 

dock betydligt förenklats i och med att internet gör det enklare att samverka och hålla kontakt 

med personer över stora geografiska områden. 

 

Den svenska föreningsrörelsen har sina rötter i nykterhetsrörelsens uppkomst under 1800-

talet. De allmänt utbredda nykterhetsrörelserna följdes snart av frikyrkosamfund, 

fackföreningar och idrottsföreningar. Gemensamt för samtliga är att den organisatoriska 

uppbyggnaden har stora likheter. Ofta finns ett stort antal lokala föreningar eller avdelningar 

som är anslutna till någon form av riksorganisation. I många fall kan föreningen vara ansluten 

även till ett regionsförbund som i sin tur är medlem i riksorganisationen.
23

 

 

Det finns i dagsläget ingen lag som reglerar associationsformen ideella föreningar. Vad som är 

en ideell förening har utkristalliserats genom rättspraxis. De minimikrav som ställs upp i 

praxis är att man ska ha antagit stadgar samt valt en styrelse.
24

 I och med detta blir föreningen 

att anse som en juridisk person och får därmed rättskapacitet. Då är medlemmarna inte längre 

personligt ansvariga för föreningens eventuella skulder.  

 

Kraven på stadgarnas utformning är förhållandevis låga. Det enda som måste framgå är 

föreningens namn, föreningens syfte och ändamål, hur man beslutar i frågor som rör 

föreningens angelägenheter samt verksamhetens art.
25

 I övrigt är det upp till föreningen att 

själv utforma de stadgar som ska gälla. Stadgarna kan närmast liknas vid ett ömsesidigt avtal 

mellan föreningens medlemmar som man tillträder i och med att man träder in som medlem. 

 

Till skillnad från andra associationsformer behöver en ideell förening inte registreras för att 

bli ett rättssubjekt, utan det räcker att den uppfyller kravet på antagna stadgar samt att det 

finns en vald styrelse. En förening som bedriver näringsverksamhet ska dock i enlighet med 2 

§ handelsregisterlagen (1974:157) föras in i handelsregistret hos Bolagsverket. Registeringen 

är endast en registrering om att föreningen avser bedriva näringsverksamhet och har alltså 

                                                 
23

 11 kap 1 §, med hänvisning till 8 kap 1 § Riksidrottsförbundets stadgar enligt lydelsen 2011 års revision. 
24

 NJA 1973 s. 341 
25

 Hemström, Bolag Föreningar stiftelser, s. 98f. 
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inget att göra med en eventuell rättskapacitet. För att föreningen ska få ett 

organisationsnummer krävs även en registrering i Skatteverkets register. 

 

En ideell förening får inte bedriva ekonomisk verksamhet för att främja sina medlemmars 

ekonomiska intressen. Därmed inte sagt att man inte kan bedriva ekonomisk verksamhet, eller 

främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Exempelvis kan en branschförening, 

fackförening eller hyresgästförening främja medlemmarnas ekonomiska intressen, men den 

kan inte göra det genom att bedriva ekonomisk verksamhet. På samma sätt kan en 

idrottsförening bedriva försäljning av souvenirer eller fika inne på arenan, så länge det inte 

gynnar den enskilde medlemmen i form av ersättning.
26

 

 

2.7 Idrottsaktiebolag 

Inom sportvärlden talas det ibland om en specialform av aktiebolag, idrottsaktiebolaget. Ett 

idrottsaktiebolag är inte en egen associationsform per se, utan endast ett ordinärt aktiebolag, 

som därmed omfattas av samtliga regler i aktiebolagslagen. Skillnaden är att utöver sedvanligt 

regelverk för aktiebolag så som ABL, ÅRL och BFL, omfattas ett idrottsaktiebolag även av ett 

kompletterande regelverk Riksidrottsförbundet tagit fram för bolag som önskar delta i av RF 

sanktionerade seriespel.
27

  

 

Enligt RF:s stadgar får ett specialidrottsförbund i sitt regelverk ge aktiebolag möjligheten att 

delta i av specialidrottsförbundet anordnad tävlingsverksamhet.
28

 Som regeln är utformad är 

aktiebolaget den enda associationsform som accepteras.
29

 Utöver det vanliga regelverket för 

aktiebolag, krävs för deltagande att aktiebolaget även uppfyller de regler som uppställs i RF:s 

stadgar.  

 

Det utökade regelverket tar sikte primärt på att säkerställa att de ideal som historiskt präglat 

den svenska föreningsmodellen inte får ge vika för allt för stora kommersiella intressen. 

Idrottsaktiebolaget förbinder sig att så länge spelrättigheten innehas följa gällande stadgar från 

RF, SF samt gällande tävlingsregler från SF. Idrottsaktiebolaget får heller inte i sin tur upplåta 

spelrättigheten till tredje part, kontrakterade spelare måste fortfarande vara medlemmar i den 

                                                 
26

 Gunne, Cecilia, Löfgren, Jerker, Thuresson, Urban. Beskattning av stiftelser och ideella föreningar. 

Stockholm: Norstedts Juridik, 1995, s. 83. 
27

 11 kap 3a § RF:s stadgar. 
28

 Ibid. 3a § 
29

 Ibid. 11 kap 3 § 3 st.  



12 

 

upplåtande ideella föreningen och upplåtande ideell förening förbinder sig att inte upphöra 

med den idrottsliga verksamhet som ligger till grund för medlemskap i SF.
30

 Förbindelsen att 

följa SF:s utökade regler ska föras in i det avtal om upplåtelsen av spelrättighet som skrivs 

mellan den ideella föreningen och idrottsaktiebolaget. 

 

2.7.1 Kontroll av idrottsaktiebolag 

Ett idrottsaktiebolag måste för att få delta i tävlingsverksamhet/seriespel stå under kontroll av 

den samlade idrottsrörelsen. Då den svenska idrottsrörelsen historiskt har varit, och framledes 

ska vara, uppbyggd på rent demokratiska principer, har man velat säkerställa att 

idrottsrörelsen även i framtiden kan hålla sig oberoende från starka externa intressen, 

exempelvis en stark ekonomisk intressent. Därför ansågs frågan om inflytande och kontroll 

över ett idrottsaktiebolag som en av de viktigaste frågorna i RF:s bolagiseringsutredning.
31

 

Farhågorna som kan skönjas i utredningen är situationen där ett specialidrottsförbund eller 

ideell förening tvingas ta beslut som inte gagnar idrottens demokratiska värderingar eller 

intressen, men som skulle gagna en eller flera av elitklubbarnas ekonomiska intressen. 

Därmed blir frågan om vem som kan kontrollera ett idrottsaktiebolag blir därför av största 

vikt. 

 

RF:s bolageriseringsutredning konstaterar att det är upp till varje enskilt förbund att tillse att 

den egentliga kontrollen inte hamnar utanför idrottsrörelsen. Hur detta ska göras rent praktiskt 

ges det inte några klara riktlinjer för. Utredningen har dock ett flertal förslag på möjliga 

upplägg. Bland annat diskuteras möjligheten till olika former av avtal ingående.
32

 

 

Det absoluta krav som uppställs för att en ideell förening ska få upplåta sin plats i 

seriesystemet till ett idrottsaktiebolag är att upplåtande förening har röstmajoritet i 

idrottsaktiebolaget.
33

 Hur röstmajoriteten ska uppnås eller hur stor majoritet föreningen måste 

inneha ges ingen närmare klarhet i. Idrottsaktiebolaget är i sin tur förbjudet att vidareöverlåta 

sin spelrätt i seriesystemet.
34

 

  

                                                 
30

 Se exempelvis punkterna 2, 3 och 4 i 11 kap. 3 § SF:s stadgar 
31

 Avsnittet om Kontroll över idrottsaktiebolag och villkor för överlåtelse av rättigheterna till deltagande i 

seriespel är det enskilt största avsnittet i utredningen. 
32

 Alternativ form för idrottslig verksamhet, Svenska riksidrottsförbundet, 1998 RF-Juridik, s. 13ff  
33

 RF:s stadgar, 11 kap. 3 a § 
34

 RF:s stadgar, 11 kap. 3 a § 2 st. 4 p. 
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3 Beskattning av ideella föreningar 

3.1 Introduktion 

I detta kapitel ges i avsnitt 3.2 en genomgång av vad som menas med en allmännyttig 

förening. I avsnitt 3.3 ges en redogörelse för de rekvisit lagen ställer upp för att en förening 

ska anses vara allmännyttig. Kapitlet avslutas i avsnitt 3.4 med gällande rätt för 

skattskyldighet för ideella föreningar gällande mervärdesskatt. 

3.2 Allmännytta 

Grundregeln för beskattning är att en ideell förening, i likhet med övriga juridiska personer, 

betalar 26,3 % i statlig inkomstskatt på de inkomster man har i form av näringsverksamhet.
35

 

Huvudregeln för att definiera vad som är inkomst av näringsverksamhet återfinns i 13 kap 1 § 

IL. Föreningar omfattas i egenskap av juridiska personer även av de utökade reglerna i 2 §.   

 

Vissa föreningar har på grund av det arbete de utför blivit begränsat skattskyldiga för en del 

av sina inkomster. Man brukar tala om allmännyttiga ideella föreningar. Allmännyttan kan 

bestå i att man genom sin verksamhet förbättrar livsvillkoren för människor, exempelvis 

genom att föreningen ägnar sig åt olika former av välgörande ändamål. Det har även lyfts 

fram att föreningsarbetet i sig är ett allmännyttigt ändamål, där människor fostras att 

gemensamt ta ansvar och lösa uppgifter tillsammans.
36

 

 

För att en förening ska bli begränsat skattskyldig för de inkomster som inte klassas som 

näringsverksamhet, krävs att man uppfyller kriterierna i 7 kap 7 § IL. Lagtexten ställer upp 

fyra stycken krav, ändamålskrav, verksamhetskrav, fullföljdskrav och ett öppenhetskrav. 

Kraven definieras i de efterföljande paragraferna. 

 

3.3 Kraven för allmännytta 

3.3.1 Ändamålskravet i 8 § 

En förening som ska bli begränsat skattskyldig för sina inkomster ska till huvudsakligt syfte 

ha ett allmännyttigt ändamål. Idrott, tillsammans med blanda annat religiösa, politiska och 

kulturella ändamål, är ändamål som omfattas av den definition som ges i paragrafen. 

Ändamålen får inte vara begränsade till att främja en snäv krets med personer, exempelvis 

                                                 
35

 1 kap 3 § 2 st. samt 65 kap 10 § IL 
36

 Se exempelvis prop. 1976/77:135, s. 71 
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föreningens medlemmar, vissa familjer eller andra bestämda personer.
37

 

 

På den här punkten skulle en konflikt kunna uppstå när diskussionen börjar handla om 

elitidrott där det många gånger kan vara stora belopp i omlopp. Föreningens allmännytta kan 

komma att ifrågasättas i det läge man börjar bedriva elitidrott med anställda idrottsutövare, 

vilket de senaste decennierna blivit allt vanligare. Föreningens verksamhet bedrivs i det läget i 

strid med 9 §, vilken säger att föreningens verksamhet ska uteslutande eller så gott som 

uteslutande bedrivas i enlighet med de ändamål som anges i 8 §.
38

  

 

Här kan det vara på sin plats att klargöra skillnaden mellan huvudsakligen och så gott som 

uteslutande. Formuleringarna kan tyckas vaga vid första anblick. Dock har studier av 

rättspraxis visat att domstolarna gjort bedömningen att termen huvudsakligt ändamål bör 

tolkas som en procentsats någonstans mellan 70-80 procent.
39

 Förarbetena till IL konstaterar 

att huvudsaklig bör handla om en procentsats runt 75 procent.
40

 Även Skatteverket har gjort 

en liknande bedömning under 2000-talet.
41

 

 

I förarbetena till regelverket för beskattning av ideella föreningar saknas något konkret 

uttalande om vad man menar med formuleringen uteslutande eller så gott som uteslutande. 

Istället får vi gå till förarbetena till IL för att hitta en lämplig definiton. Där används uttrycket 

för att ange en procentsats från c:a 90-95 procent och därutöver.
42

 

 

En förening skulle alltså med en mycket strikt tolkning av skattelagstiftningen kunna förlora 

sin begränsade skattskyldighet och istället bli obegränsat skattskyldig på grund av att 

föreningen betalar ut ersättning i form av lön till sina professionella idrottsutövare.  

 

Var går då gränsen för när löneutbetalningarna blir så stora att föreningens stadgar och 

verksamhet kommer i strid med ändamåls- och verksamhetskravet. Det är ett tufft krav som 9 

                                                 
37

 7 kap 8 § IL 
38

 7 kap 9 § IL vilken hänvisar tillbaka till ändamålsbeskrivningen i 8 §. 
39

 Påhlsson, Kvantifierande begrepp, SN 1999, s. 615 med hänvisningar. Gunne och Löfgren, Beskattning av 

stiftelser och ideella föreningar, 2:a uppl. 2001 s. 79 och 99. Referat i Dimitrevski, Nick, Allmännytta som norm 

i svensk skatterätt – Om inkomstskattefrihet för ideella föreningar. Stockholm: Jure Förlag, 2010, s. 121f. 
40

 Prop. 1999/00:2 del 1, s. 504. samt Dimitrevski, Allmännyttan som norm i svensk skatterätt, s. 122 
41

 Jämför RSV:s handledning för stiftelser och ideella föreningar, RSV 327 – utgåva 4, 2003, s. 116 och 

Skatteverket, Handledning för stiftelser, ideella föreningar och samfälligheter m.fl., 2009, s. 130 
42

 Se prop. 1999/00:2, del 2, s. 83. Se även Skatteverket, Handledning för stiftelser, ideella föreningar och 

samfälligheter m.fl., 2009, s. 82 och 134. 
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§ ställer upp i form av att föreningens verksamhet till 90-95 % måste överensstämma med 

föreningens stadgar, som i sin tur i huvudsak måste ha ett allmännyttigt syfte för att bli 

begränsat skattskyldig. 

 

Problemet adresserades redan i propositionen till 1977 års lagstiftning. Där gjordes dock 

följande bedömning: 

"Utgivande av ekonomiska förmåner till yrkesmässiga idrottsutövare är inte en verksamhet som 

motiverar förmånlig skattebehandling. Å andra sidan får det anses uteslutet att en 

idrottsförening skall förlora sin skattefrihet enbart av den anledningen att ett litet elitskikt 

bland medlemmarna får avsevärda belopp i ersättning för sina insatser. Enligt min mening bör 

frågan lösas på det sättet att professionella inslag i t.ex. fotbolls-, ishockey- eller 

basketbollsklubbar inte äventyrar en förmånligare skattebehandling så länge antalet 

professionella utövare är obetydligt jämfört med det totala antalet aktiva 

föreningsmedlemmar."
43

 

 

Författarna av propositionen konstaterar även på samma sida att, när propositionen skrevs 

1977, det inte vad man ansåg då fanns någon ideell förening som riskerade att förlora sin 

status som allmännyttig på grund av allt för stort professionellt inslag. Trots att de 

professionella inslagen inom idrotten har ökat, har hittills ingen förening som förut varit 

begränsat skattskyldig förlorat denna status på grund av allt för stora utbetalda ekonomiska 

ersättningar till sina aktiva. 

 

3.3.2 Verksamhetskravet i 9 § 44 

Uppsatsen har redan till viss del berört området med föreningens verksamhet, men det är ett 

område som tål att tittas lite närmare på. För att enkelt åskådliggöra diskussionen utgår 

nästkommande avsnitt från en fiktiv fotbollsförening i någon av de högsta 

fotbollsdivisionerna i Sverige, exempelvis Allsvenskan. 

 

Förarbetenas uttalanden om att antalet professionella inte får vara för stort i jämförelse med 

antalet aktiva i en förening, blir i sig ett incitament för den ideella föreningen att ha en 

omfattande verksamhet. En elitsatsande fotbollsförening i någon av högsta divisionerna i 

Sverige behöver under en säsong ha ungefär 25 aktiva spelare som ingår i A-lagstruppen. De 

flesta aktiva fotbollsspelare i de svenska högsta divisionerna i fotboll uppbär idag så pass hög 

ersättning från klubben att de, trots att det i dagsläget inte finns någon entydig definition av 

                                                 
43

 Prop. 1976/77:135 s. 76. 
44

 Exemplet hämtat från Larsson, Henrik ”Beskattning av idrottsföreningar – speciellt vid professionella inslag”, 

examensarbete vid Juridiska fakulteten, Lunds Universitet, 2006. 
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ersättningsnivåer, gör att de kan klassas som professionella spelare. 

 

Till A-lagstruppen har föreningen ofta knutet en lika stor trupp med talangfulla 18- till 20-

åringar som är spelare på tillväxt, men som ännu inte tagit steget upp i A-laget. Här råder en 

större variation på ersättningsnivåer. Men många av dem kan, trots att idrotten inte är deras 

huvudsakliga sysselsättning, utan det idrottsliga många gånger kombineras med studier, 

klassas som professionella eller semi-professionella spelare.   

 

Många föreningar bedriver utöver detta även barn- och ungdomsverksamhet för samtliga 

årskullar från 7-16 år, många gånger uppdelat med ett kill- och ett tjejlag efter några år. 

Tillsammans med knatteverksamhet, ledare och andra funktionärer kan antalet aktiva i 

föreningen, även i de fall det handlar om en ensektionsförening, lätt passera 250-300 

medlemmar. Föreningen får därmed en fördelning där de professionella inslagen i form av A-

lagstrupp och de av ungdomsspelarna som kan klassas som professionella eller 

semiprofessionella inte överstiger 10 %. En sådan förening skulle med andra ord klara kravet i 

9 §. Skulle däremot föreningen enbart bedriva elitidrott på A-lagsnivå, skulle det bli betydligt 

svårare att motivera varför den skulle vara begränsat skattskyldig för sina inkomster då man 

inte klarar verksamhetskravet och därmed inte kan anses vara allmännyttig. 

 

3.3.3 Fullföljdskravet i 10 § 

För att förhindra att föreningen används för att ackumulera kapital, finns ett krav att storleken 

på verksamheten i en förening måste, sett över en längre tid, skäligen motsvara avkastningen 

på föreningens tillgångar. Det talas i förarbetena om att minst 80 procent av föreningens 

inkomst ska användas till allmännyttiga ändamål.
45

 Detta har även befästs genom praxis i 

exempelvis RÅ83 1:63 IV. 

 

3.3.4 Öppenhetskravet 13 § 

Det sista krav man ställer från lagstiftarens sida är ett öppenhetskrav. För att bli begränsat 

skattskyldig måste föreningen vara öppen för alla. Regeln lämnar en liten öppning för att 

vägra någon inträde med hänvisning till föreningens verksamhet, syfte eller andra 

omständigheter som gör att det finns särskilda skäl till att vägra inträde.
46

 Till syvende och sist 

                                                 
45

 Prop. 1976/77:135 , s. 79 
46

 7 kap 13 § IL 
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kommer det an på hur stadgarna i föreningen är utformade. Om föreningsstadgarna medger en 

viss form av diskriminering i form av ett uppställt intagningskrav, kan man så länge personen 

inte uppfyller kravet vägra honom/henne inträde i föreningen. Skulle personen ifråga uppfylla 

kravet skulle en sådan vägran göra att öppenhetskravet kan ifrågasättas. 

 

3.4 Mervärdesskatt 

Skattskyldigheten för en ideell förening när det gäller mervärdesskatt följer samma regler som 

IL gällande vilken intäkt som är skattepliktig eller ej. Enligt 4 kap 8 § ML räknas inte en 

verksamhet som enligt 7 kap 7 § är befriad från skattskyldighet som en yrkesmässig 

verksamhet. Inkomsten ifråga ska därmed inte heller beläggas med mervärdesskatt. 

 

Då föreningen inte är skyldig att betala in mervärdesskatt har man heller inte rätt att göra 

avdrag för den mervärdesskatt man betalar. I det fall en ideell förening skulle bedriva sådan 

verksamhet som delvis faller utanför 7 kap 7 § IL:s omfattning, och som därmed är 

skattepliktig, omfattas endast denna del av mervärdesskatteplikt. På den skattepliktiga delen 

skulle föreningen därmed vara skyldig att ta ut mervärdesskatt på de varor och tjänster som 

produceras i denna del. Därmed får föreningen även dra av den mervärdesskatt som betalas i 

den del av verksamheten som är skattepliktig.  

 

Ett problem kan då uppstå om vissa kostnader är gemensamma mellan den skattepliktiga och 

den skattebefriade delen. Mervärdesskatten behöver då fördelas mellan föreningens delar så 

att var del får stå för sin andel av kostnaden. Man gör då en schablonmässig fördelning mellan 

delarna efter skälig grund i enlighet med 8 kap 13 § ML. 

 

Idrotten har getts en priviligierad ställning vad gäller mervärdesskatt på flera sätt. Tjänster 

inom idrottsområdet är undantaget mervärdesskattskyldighet enligt 3 kap 11a § ML. 

Omsättningen som en förening får när de erbjuder tjänsten varigenom någon ges tillträde till 

sportevenemang eller utövande av idrottslig verksamhet är befriad från mervärdesskatteplikt. 

 

Den priviligerade ställning som idrotten har getts har ifrågasatts av EU-kommissionen. Det 

kommissionen bland annat vänder sig emot är att de föreningar som uppfyller kraven på 
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allmännyttighet inte anses bedriva näringsverksamhet.
47

 I frånvaron av näringsverksamhet blir 

föreningen inte en beskattningsbar person gällande mervärdesskatt.  

 

Det gemenskapsrättsliga momsdirektivet har en mycket vidare definition av vem som är 

mervärdesskattepliktig, samt färre och snävare regler för vem som kan bli befriad från 

mervärdesskatteplikt. Då svensk lagstiftning inte är förenligt med gemenskapsrättslig 

lagstiftning torde vi snart få se en förändring av svensk lagstiftning som bättre harmoniserar 

med övriga Europa. 

 

Förarbetenas definition av ”tillfälle att utöva idrottslig verksamhet” är tillhandahållandet av 

idrotten till deltagarna, med andra ord deltagarnas avgifter för att deltaga.
48

  Även omsättning 

som har ett direkt samband med det idrottsliga utövandet är undantaget skatteplikt om den 

som tillhandahåller verksamheten även är den som omsätter tjänsten. Det kan enligt 

förarbetena handla om uthyrning av hjälpmedel, redskap och tillbehör som behövs för 

utövandet. Undantaget gäller endast de ideella föreningar som har getts begränsad 

skattskyldighet enligt 7 kap 7 § IL. 

 

Enligt huvudregeln i 7 kap 1 § ML uppgår mervärdesskatten normalt till 25 %. För omsättning 

inom idrotten, för den del som inte undantagits från skatteplikt, uppgår momsen endast till 

6 %. Det är samma nivå som man beslutat om för exempelvis dagstidningar och skönlitteratur, 

då man från politiskt håll anser att det är viktigt att alla medborgare ges en större möjlighet att 

ta del av samhället. Läsning bland många andra kulturella aktiviteter anses här vara 

högprioriterade områden.
49

  

  

                                                 
47

 http://momsinstitutet.se/content/documents/eu/overtradelse/Ideella_foreningar_formell_underrattelse.pdf, se 

särskilt sid. 7ff 
48

 Prop. 1996/97:10, s. 41 
49 Prop. 2001/02:45, Sänkt mervärdesskatt på böcker och tidskrifter, m.m, s. 26 

 

http://momsinstitutet.se/content/documents/eu/overtradelse/Ideella_foreningar_formell_underrattelse.pdf
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4 Beskattning av aktiebolag 

4.1 Introduktion 

Kapitlet berör aktiebolaget som skattesubjekt. I avsnitt 4.2 berörs främst inkomster i 

näringsslaget inkomst av näringsverksamhet. Kapitlet avslutas i avsnitt 4.3 med att beröra 

aktiebolags skattskyldighet för mervärdesskatt. 

4.2 Aktiebolaget som skattesubjekt 

I likhet med den ideella föreningen, betalar aktiebolaget 26,3 % i statlig inkomstskatt på de 

inkomster man har i form av näringsverksamhet.
50

 Även här får vi söka definitionen av 

näringsverksamhet i 13 kap 1 § IL. 

 

Aktiebolaget är i egenskap av självständig juridisk person ett eget skattesubjekt.  Det skulle 

vara extremt opraktiskt om ett bolags vinst beskattades tillsammans med dess ägares inkomst 

som exempelvis sker hos ett handelsbolag, då exempelvis ett börsnoterat bolag ibland kan ha 

flera hundratusen aktieägare. Det skulle vara praktiskt ogenomförbart att beskatta varje 

enskild ägare för deras del i bolagsvinsten.
51

 

 

Ett aktiebolag kan endast ha inkomst av näringsverksamhet. I princip alla intäkter ett 

aktiebolag har är skattepliktiga, även intäkter som i en ideell förening skulle omfattas av 

reglerna för skattebefrielse, så som försäljning och uthyrning av spelare, uthyrning av arena 

och dylikt. Aktiebolaget är med andra ord i betydligt högre grad skattskyldig för sina 

inkomster. I gengäld har man istället betydligt friare tyglar vad gäller exempelvis 

konsolidering av kapital i bolaget. 

4.3 Mervärdesskatt 

Mervärdesskatten är en generell konsumtionsskatt som utgår på i stort sett samtliga 

konsumtionsförvärv som sker inom Sveriges gränser. Skatten inbetalas av det företag som sålt 

varan eller tjänsten, men övervältras på konsumenten av varan eller tjänsten då den 

skattepliktiga försäljaren på sitt försäljningspris gör ett skattepåslag
52

, generellt 25 %
53

. 

Mervärdesskatten kommer därmed, vid den generella skattesatsen på 25 %, utgöra 20 % av 

                                                 
50

 1 kap 3 § 2 st. samt 65 kap 10 § IL 
51

 Lodin Sven-Olof, Lindencrona Gustaf, Melz Peter, Silfverberg Christer, Inkomstskatt – en läro- och handbok i 

skatterätt, 11 uppl. Stockholm: Studentlitteratur, 2007, s. 330 
52

 Ibid. s. 5 
53

 7 kap. 1 § 1 st. 
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försäljningspriset.  

 

Producent- och försäljningsledet är de skattskyldiga, men skatten uppbärs av 

konsumentledet.
54

 Det skattepliktiga beloppet är det mervärde som företaget ifråga tillför 

produkten, exempelvis vid en förädling eller bearbetning av en råvara. 

 

Skatten redovisas av varje försäljningsled och inbetalas i den mån utgående mervärdesskatt 

överstiger ingående mervärdesskatt för den aktuella perioden. Den övervältring av skatten 

som önskas fullbordas därmed då det slutligen kommer vara slutkonsumenten som till slut 

betalar det fulla mervärdesskattebeloppet.
55

 

 

Att ett aktiebolag är momspliktigt innebär att mervärdesskatt ska tas ut på all produktion och 

all försäljning som görs i bolaget. Bolaget gör även avdrag för den ingående mervärdesskatt 

som belastar bolagets inköp. Som systemet för mervärdesskatten är konstruerat är tanken att 

bolagets ingående och utgående moms i slutändan ska ta ut varandra.
56

  

 

De flesta aktiebolag är mervärdesskattepliktiga, då ett aktiebolag presumeras  driva någon 

form av näringsverksamhet.
57

 Enda undantaget är de fall då aktiebolaget endast bedriver 

verksamhet som genom lag inte anses vara skattepliktig.
58

 

 

Utöver den generella skattesatsen på 25 %, har EU-länderna möjlighet att ge vissa varu- och 

tjänstegrupper en särskilt priviligierad position genom en reducerad skattskyldighet för de 

tjänster och varor som produceras inom segmentet. Sverige har valt att de reducerade 

skattesatserna ska sättas till 12 % (reducerad mervärdesskattesats) respektive 6 % (kraftigt 

reducerad mervärdesskattesats).
59

 Idrottslig verksamhet är ett av de områden som getts en 

priviligierad position genom att all idrottslig verksamhet som inte anses vara yrkesmässig 

omfattas av den kraftigt reducerade skattesatsen.
60

 Idrott har med andra ord getts samma 

priviligierade position som tidningar, böcker och kulturella evenemang i form av exempelvis 

teater.  

                                                 
54

 Ibid. s. 11, 14 och 18f 
55

 Se räkningsexemplet i Melz Peter, Mervärdesskatt, 15 uppl. Uppsala: Iustus Förlag, 2009, s. 15f 
56

 Melz, Mervärdesskatt, 15 uppl. Uppsala: Iustus Förlag, 2009, s. 15f 
57

 1 kap 1 § 1 p. ML 
58

 1 kap 2 § 1 p. ML 
59

 12 % mervärdesskatt på bl. a. Livsmedel, hotelltjänster och persontransporter enligt 7 kap 1 § 2 st. ML. 6 % 

mervärdesskatt ska uttas på böcker och allmänna nyhetstidningar enligt 7 kap. 1 § 3 st. ML. 
60

 7 kap 1 § 3 st 10 p ML 
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5 Aktiebolagets konsekvenser 

5.1 Inledning 

Riksidrottsförbundet offentliggjorde sin bolagiseringsutredning på RF:s årsstämma 1998. I 

och med att årsstämman samma år antog det förslag som utredningen lade fram, öppnades 

möjligheten för specialidrottsförbunden att besluta att tillåta kommersiella bolag att delta i 

den organiserade idrotten. Tanken från RF:s sida var aldrig, och är fortfarande inte, att 

bolagisera den svenska idrotten. Istället ville man ge toppskiktet inom elitidrott möjlighet att 

flytta den kommersiella delen av idrottsverksamheten till en alternativ associationsform som 

var bättre lämpad för sådan verksamhet.
61

 

 

Att valet av associationsform vid utövandet av idrottslig verksamhet får konsekvenser rent 

skattemässigt torde vid det här laget vara uppenbart. Vilka blir då konsekvenserna?  

 

5.2 Konsekvenser i skatteslaget näringsverksamhet 

Den skattebefrielse som omfattar en allmännyttig ideell förening existerar bara så länge 

föreningen anses vara allmännyttig och ideell. Då ett aktiebolag presumeras bedriva 

näringsverksamhet kommer idrottsaktiebolaget inte längre omfattas av det undantag från 

skattskyldighet för bland annat idrottsföreningar som återfinns i 7 kap 7 § IL. Detta trots att 

den egentliga verksamheten inte skiljer sig i sak från den verksamhet som bedrevs i den 

ideella föreningen.  

 

Skattebefrielsen för en ideell förening har avgränsats negativt i och med utformningen av 7 

kap 7 § IL. Det enda som inte omfattas av skattebefrielsen är den typ av näringsverksamhet 

som faller in under definitionen i IL:s 13 kap 1 §, en verksamhet som drivs självständigt och 

på yrkesmässiga grunder.
62

  

 

Ett innehav av en näringsfastighet räknas alltid som näringsverksamhet.
63

 Som 

näringsfastighet räknas samtliga fastigheter som inte klassas som privatbostadsfastigheter.
64

 

Ideella föreningar har fått skattebefrielse även för inkomster som kommer av 

                                                 
61 

Alternativ Associationsform för idrottslig verksamhet - lägesrapport från AA-utredningen, PM till RF:s 

årsstämma 1998. s. 3
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 13 kap 1 § IL 
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 13 kap 1 § 3 st IL 
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 2 kap 14 § IL 
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fastighetsinnehav, trots att dessa kommer att klassas som näringsfastigheter, om fastigheten 

huvudsakligen används i den ideella föreningen i dess egenskap av ideell förening.
65

  

 

Ordvalet i 3 kap 4§  FTL, där lagstiftaren skriver att fastigheten till sin huvudsakliga del ska 

användas inom verksamheten som ideell förening, torde vara en hänvisning till att 

verksamhetens art ska vara inom den allmännyttiga delen. Med andra ord skulle det kunna ses 

som ett parallellt, eller ytterligare krav på föreningen. Den bedrivna verksamheten inom de 

fastigheter föreningen äger, behöver till sin huvudsakliga del vara av allmännyttig art, med 

risk att näringsfastigheten och de inkomster den inbringar, annars inte omfattas av 

skattebefrielse. 

 

Här kan en stor fördel ses med upplägget att endast flytta deltagandet i idrottsverksamhet på 

elitnivå till ett separat bolag. Den ideella moderföreningen kan framgent vara ägare till 

idrottsanläggningen alternativt arenan och åtnjuta befrielse från fastighetsskatt och skatt på de 

eventuella inkomster fastigheten ger, så länge huvuddelen av verksamheten görs inom den 

allmännyttiga delen av föreningen. Skulle istället samma fastighet ägas av ett 

idrottsaktiebolag skulle både fastigheten i sig, men även alla eventuella inkomster, vara 

avgifts- och skattepliktiga. 

 

5.3 Skillnader i skattskyldighet för mervärdesskatt 

Skyldigheten att betala in mervärdesskatt omfattar, med få undantag, alla former av 

omsättning av varor och tjänster inom Sverige. Det som omfattas av skattskyldigheten är alla  

varor och tjänster som omsätts som ett led i en yrkesmässig verksamhet.
66

 Merparten av 

varuomsättningen i Sverige torde omfattas, detta då nästan huvuddelen av all försäljning görs 

inom någon form av yrkesmässig verksamhet. Så snart säljande part kan antas göra 

försäljningen inom sin näringsverksamhet eller i större skala inträder skyldighet att inbetala 

mervärdesskatt.  

 

Försäljning mellan exempelvis två privatpersoner omfattas inte av skattskyldighet. Detta då 

ingen av dem med största sannolikhet kan antas göra försäljningen i någon form av 

yrkesmässig verksamhet. På senare år har däremot gränsdragningen mellan vad som är 

                                                 
65 
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66 
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yrkesmässig verksamhet och privatförsäljning blivit svårare att göra. Ett exempel är den 

ökade andelen personer som under former som liknar yrkesmässiga bedriver försäljning av 

varor via webbsidor som tradera.se eller ebay.com. 

 

Den allmännyttiga ideella föreningen har befriats från att betala in mervärdesskatt. Så länge 

en förening är befriad från skattskyldighet för sina inkomster av näringsverksamhet enligt 7 

kap 7 § IL, med andra ord så länge föreningen räknas som allmännyttig, anses inte den 

verksamhet som föreningen bedriver vara yrkesmässig.
67

 I och med att verksamheten inte är 

yrkesmässig uppfylls därför inte kriteriet i 1 kap. 1 § ML där det krävs att varan eller tjänsten 

ska vara skattepliktig och bedrivas i en yrkesmässig verksamhet. 

 

Ett idrottsaktiebolag däremot anses alltid, i egenskap av ett aktiebolag, vara ett 

näringsdrivande bolag, med följden att bolaget är skyldigt att betala in mervärdesskatt fullt ut. 

Skattesatsen för idrottslig verksamhet är som tidigare nämnts i nuläget endast 6 %. Det 

skattskyldiga området omfattar de delar av idrottsutövande som handlar om tillträde till 

idrottsligt evenemang, tillfälle att utöva idrottslig verksamhet och/eller tjänster som har direkt 

samband med utövande av idrottslig verksamhet,
68

 och som inte är faller in under undantaget i 

3 kap 11a § ML.  

 

Åter igen ser vi liknande tendenser vid en uppdelning mellan den icke-kommersiella delen av 

föreningen i form av den allmännyttiga ideella föreningen, och den yrkesmässiga, mer 

kommersiella, delen i form av idrottsaktiebolaget. Den del av verksamheten som flyttas från 

den ideella föreningen till idrottsaktiebolaget kommer framgent att omfattas av 

skattskyldighet för mervärdesskatt. Övrig verksamhet omfattas, som tidigare, av reglerna för 

verksamhet i den ideella föreningen och kommer därmed vara befriad från skattskyldighet för 

mervärdesskatt. 

 

  

                                                 
67

 4 kap 8 § ML 
68

 7 kap 1 § 2 st. 10 p. ML 
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6 Är bolagisering värt besväret? 

En omstrukturering av en förenings verksamhet är, som det diskuterats ovan, inget beslut som 

kan tas lättvindigt på. En förändring av verksamheten får konsekvenser på en rad olika 

områden, inte bara skatterättsliga. Under arbetets gång har jag kommit till insikt om att de 

skattemässiga konsekvenserna kan och bör delas upp i två separata delar, konsekvenser i 

skatteslaget näringsverksamhet och skattekonsekvenser inom mervärdesskatt. De är 

visserligen till viss del beroende av varandra, men skillnaderna är så pass stora att de bör ses 

som två separata konsekvenser, dock med en gemensam utlösande faktor, bolagiseringen. 

 

Föreningen kommer vid en bolagisering av en viss del av sin verksamhet bli skattskyldig för 

den specifika delen av sin verksamhet. Då skattskyldighet för näringsverksamheten är nära 

sammanbundet med skattskyldighet för mervärdesskatt kommer föreningen att tvingas börja 

ta ut mervärdesskatt för motsvarande del av verksamheten. 

 

Frågan den ideella föreningen måste ställa sig är om det är värt det eventuella besvär en 

bolagisering av en del av verksamheten kommer att medföra. Vilka fördelar är det man söker 

uppnå genom förändringen, och uppväger dessa de eventuella nackdelar förändringen 

medför? 

 

Det som talar för en förändring av associationsformen är, som jag ser det, att 

idrottsaktiebolaget inte behöver ta hänsyn till och leva upp till reglerna om skattebefrielse i 7 

kap 7 §§ IL. Föreningen kan exempelvis eliminera risken att förlora sin status som 

allmännyttig ideell förening, på grund av allt för många professionella eller 

semiprofessionella spelare i föreningen. En satsning för att nå de högsta divisionerna inom 

exempelvis fotboll kan kräva att nya spelare rekryteras, många gånger med högre 

lönekostnader som följd. Detta skulle kunna få till följd att en mindre förening inte längre 

uppfyller verksamhetskravet om föreningens övriga verksamhet inte är tillräckligt omfattande. 

Vid en bolagisering av en del av föreningens verksamhet riskerar inte de professionella 

inslagen att få till följd att föreningen förlorar sin status som allmännyttig, med följd att man 

inte längre är begränsat skattskyldig enligt 7 kap 7 § IL.  

 

Ideella föreningar kan genom en bolagisering av delar av sin verksamhet uppnå en större 

handlingsfrihet. De delar av verksamheten som flyttas till ett av föreningen startat 



25 

 

idrottsaktiebolag påverkar inte längre föreningens status som allmännyttig. Med andra ord 

behöver inte föreningen ta lika stor hänsyn till i vilken utsträckning de professionella inslagen 

tar en för stor del av den totala verksamheten. De delar av verksamheten som ligger utanför 

den ideella föreningen kommer således inte påverka bedömningen om föreningens status som 

allmännyttig. 

 

En ytterligare fördel är att en bolagisering av valda delar av verksamheten ger en klarare 

skiljelinje mellan de ideella och de kommersiella delarna av verksamheten. På så sätt ges den 

kommersiella delen bättre förutsättningar att verka i en miljö anpassad för kommersiell 

verksamhet. 

 

Det pris man får betala är att vissa delar av verksamheten inte längre kommer att vara lika 

förmånligt behandlade i skattehänseende. Den begränsade skattskyldighet som ideella 

föreningar har försvinner i och med en bolagisering på de delar av verksamheten som flyttas 

till aktiebolagsformen. I samband med detta blir även de tjänster som produceras i 

aktiebolaget mervärdesskattepliktiga. Andra konsekvenser som kan uppstå, även om de inte är 

av skattemässig art, är förlorade statliga och kommunala bidrag för delar av verksamheten och 

att aktiebolaget inte är berättigat till subventionerad polisbevakning vid sina evenemang. 

 

Är det då värt att bolagisera delar av sin verksamhet? Frågan är inte helt lätt att svara på. Det 

är något varje förening måste ta ställning till. En bolagisering är inte allt igenom positivt för 

föreningar, på samma sätt som det inte är allt igenom negativt att stanna kvar i formen av 

ideell förening. De förutsättningar som föreningen verkar under är det som får fälla 

avgörandet. 

 

Då utvecklingen inom toppidrott går mot mer och mer professionalism, tror jag att vi i 

framtiden kommer att få se fler föreningar som väljer att bolagisera delar av sin verksamhet. 

Det kan komma att bli ofrånkomligt för vissa föreningar. Det krävs mer och mer kapital för att 

klara av att följa utvecklingen, och i vissa fall leda den, inom svensk toppidrott. För många 

föreningar är det kapital som måste tillskjutas från utomstående intressenter. Genom 

exempelvis det ökade borgenärsskydd som blir följden av en bolagisering, ökar många 

föreningars möjlighet att skriva mer fördelaktiga och längre sponsorsavtal.  

 

Med en bolagisering ökar även möjligheterna för en förening att konsolidera eventuell vinst i 
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bolaget. Detta är en möjlighet som inte finns i samma utsträckning i en allmännyttig ideell 

förening. Kravet på föreningen är att 80 % eller mer av föreningens årliga inkomster ska 

användas inom den allmännyttiga delen av föreningens verksamhet, i enlighet med 

fullföljdskravet i 7 kap. 10 § IL. För en förening som aspirerar på en plats i högre divisioner, 

och därmed ofrånkomligen kommer att tvingas ha fler professionella idrottsutövare, lämnas 

ett väldigt litet utrymme för kapitalansamling. Detta är ett problem som inte existerar för de 

föreningar som valt att bolagisera delar av sin verksamhet. Priset man får betala, åter igen, är 

att man blir obegränsat skattskyldig för näringsverksamheten, och även obegränsat 

skattskyldig till mervärdesskatt. 

 

Frågan om bolagisering eller inte kan med andra ord inte besvaras med en generell 

rekommendation. Varje förening har sina egna förutsättningar som måste tas i beräkning inför 

ett beslut om bolagisering. En generell rekommendation att bolagisera torde därför inte låta 

sig göras, lika lite som en generell avrådan från att bolagisera låter sig göras. Varje förening 

som står inför valet att bolagisera måste med andra ord skärskåda sin organisation grundligt 

och därefter fråga sig, är det värt det?  
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