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Här ges en mycket övergripande redovisning av 
vilka skatter och avgifter som kan bli aktuella för 
en förening och/eller idrottsindivider. 

Vi rekommenderar även en noggrann genom
läsning av den fördjupade informationen om 
skatter och avgifter som ni hittar på RF:s hem
sida. Där kan ni läsa mer om de olika reglerna 
och vad som gäller för just er förening.

Eftersom det här ämnesområdet inte är helt 
enkelt ens för en expert, kan informationen kan
ske uppfattas som relativt svårtillgänglig. Men 
vi har valt att hellre ge rätt information än att 
förenkla och riskera att ni blir ofullständigt infor
merade, och utifrån det fattar felaktiga beslut. 

Den övergripande informationen är uppdelad 
i fyra delar:

Den första delen innehåller information om 
vad som gäller på området ”pengar in” – det 
vill säga vilka regler som gäller för föreningen 
när den på olika sätt finansierar sin idrottsliga 
verksamhet. Det handlar om regler som gäller 
för föreningens inkomstbeskattning, momsredo
visningsskyldighet och reklamskatten.

Den andra delen innehåller information om 
vad som gäller på området ”pengar ut” – det vill 
säga vilka skyldigheter föreningen har när den 
använder sina intäkter till att ersätta idrotts
utövare och idrottsledare med flera för deras 
tjänster inom idrottsverksamheten. När ska 
arbetsgivaravgifter redovisas och betalas, när 
ska skatteavdrag göras, och hur ska en kontroll
uppgift upprättas? 

Den tredje delen handlar om föreningsföre
trädarnas ansvar inom detta område. Framför 
allt lyfts det personliga betalningsansvaret/
företrädaransvaret för föreningens skatter och 
avgifter fram. 

Den fjärde delen innehåller information om 
vad som gäller för den individ som får del av 

föreningens ”pengar ut” – det vill säga vad ska 
den mottagande beskattas för, vilka avdrag kan 
göras, med mera? 

Det som beskrivs i både den här övergripande 
informationen och den mer djupgående är alltså 
genomgående specialregler av olika slag som 
vi har möjligheten att använda om våra idrotts
organisationer uppfyller kraven på att vara 
allmännyttiga ideella föreningar. 

Allmännyttigheten innebär en begränsad, 
eller inskränkt, skattskyldighet till inkomstskatt 
och en gynn sammare inkomstskattesituation. 
Om en förening uppfyller samtliga fem villkor – 
som regleras i 7 kap 7–13 § Inkomstskattelagen 
– under hela beskattningsåret – normalt kalen
der  året – betraktas föreningen som en allmän
nyttig ideell förening. 

De fem villkoren är att föreningen:
•	 har	ett	allmännyttigt	ändamål	enligt	sina	

 stadgar (t ex alla former av idrottslig verk
samhet)

•	 bedriver	en	faktisk	verksamhet	i	enlighet	med	
dessa stadgar

•	 är	öppen
•	 använder	sina	inkomster	i	den	allmännyttiga	

verksamheten (fullföljdskravet)
•	 inte	stödjer	medlemmars	och/eller	andra	

intressenters ekonomiska intressen.

Föreningen måste alltså uppfylla dessa förut-
sättningar för allmännyttighet för att beröras 
av den fortsatta redogörelsen av övriga skatter 
och avgifter. 

Det ska också påpekas att det som beskrivs även 
gäller för våra idrottsförbund, som till exempel 
distriktsidrottsförbund (DF), specialidrotts
förbund (SF) och deras specialdistriktsidrotts
förbund (SDF).

Idrottens skatter och avgifter  
– övergripande information
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      Del 1 – Pengar in
En idrottsförening är inte en skatte-
befriad organisation
Det är nämligen inte helt ovanligt att den mot
satta uppfattningen framförs, det vill säga att 
”vi behöver inte betala skatt. Vi är ju en idrotts
förening”. Däremot är det oftast så att de regler 
som gäller innebär att den enskilda föreningen 
i de flesta fall inte har några inkomster som ska 
beskattas, vilket alltså inte ska uppfattas som 
någon generell skattebefrielse.

Inkomstskatten
En allmännyttig idrottsförening är befriad från 
att betala skatt på till exempel ränteinkomster 
från bankkonton och eventuella utdelningar 
på värdepapper som aktier och obligationer. 
Om föreningen skulle sälja en fastighet eller 
värdepapper som man äger och göra realisa
tionsvinster på dessa försäljningar är även de 
skattebefriade. Denna skattebefrielse gäller 
oavsett hur stor inkomsten eller vinsten är.

Om föreningen har inkomster från en fast
ighet som den äger – till exempel en idrotts
anläggning – blir dessa inkomster skattebefriade 
under förutsättning att föreningen kan visa att 
den använder fastigheten till mer än hälften i 
och för sin egen idrottsliga verksamhet. 

När det gäller en förenings så kallade rörelse
verksamhet finns det tre huvudtyper av dessa 
som är skattebefriade: 

•	 de	idrottsnaturliga	
•	 de	servicesyftande
•	 de	hävdvunna/traditionella.	

Om en rörelseverksamhet inte går att räkna 
till någon av dessa tre kan den ändå bli skatte
befriad beroende bland annat på sin omfattning 
i förhållande till föreningens övriga rörelse
intäkter och på vilket sätt den bedrivs – den så 
kallade huvudsaklighetsbedömningen. 

Om en verksamhet däremot inte går att 
inordna i någon av de fyra möjligheterna till 
skatte befrielse ska den beskattas med 22 

procent av det netto den gett. Det betyder att 
man först gör avdrag för kostnader som är direkt 
nödvändiga för att skaffa dessa inkomster. Men 
observera risken för beskattning av förening
ens samtliga inkomster som kan bli följden av 
huvudsaklighetsbedömningen, om den inte 
utfaller positivt, se nedan.

Idrottsnaturliga inkomster
I stort sett kan man påstå att allt som en idrotts
förening tjänar på sin idrottsverksamhet, som 
bedrivs inom ramen för sitt ändamål enligt sina 
stadgar, är att betrakta som skattebefriat. För 
skattefrihet krävs nämligen att verksamheten 
anses ha direkt naturlig anknytning till det 
idrottsliga ändamålet i föreningen. Exempel 
på det är entré och publikinkomster, anmäl
ningsavgifter och banhyresinkomster. Även en 
tennisklubbs inkomster från uthyrning av sina 
tennisbanor är skattebefriade, och en kanot
klubbs inkomster från kanotuthyrning. Även 
inkomster från instruktions och utbildnings
verksamhet är skattebefriade, som en dykklubbs 
inkomster från dykinstruktion eller kanot
klubbens paddlingsinstruktioner. 

Det avgörande för skattefriheten är att 
idrottsföreningen faktiskt bedriver en egen 
föreningsverksamhet som man ”utnyttjar” för 
finansieringen av sin idrottsverksamhet. En 
handbollsförening skulle inte kunna hänvisa till 
den grunden för inkomster som den får när de 
hyr ut sin handbollshall för tennis och badmin
tonspel.

Inkomster från serviceverksamhet 
Här handlar det om verksamheter som anses ha 
en indirekt naturlig anknytning till föreningens 
ändamål. För idrottens del handlar det främst 
om två typer av skattebefriad serviceverk
samhet:
•	 Den	första	är	en	förenings	serveringsverksam

het i samband med föreningens tränings och 
tävlingsverksamhet. Det måste kunna konsta
teras att öppettiderna har ett samband med 



idrottens föreningslära

3

föreningens bedrivna idrottsverksamhet. Det 
får dessutom inte vara en servering som mer 
antagit formerna av en restaurang. Någonstans 
finns en bortre gräns för skattebefrielsen som 
dock är svår att bestämma när det inte finns 
några rättsliga avgöranden att referera till. 

•	 Den	andra	skattebefriade	serviceverksamhe
ten är försäljning av sportartiklar i samband 
med föreningsverksamheten. Försäljnings
verksamheten får inte ha alltför stor omfatt
ning och inte jämställas med en sportaffär. 
Sortimentet måste givetvis ha anknytning till 
föreningens specifika idrottsverksamhet. Ett 
exempel som sannolikt borde accepteras som 
skattebefriat är en golfklubbs golfshop i direkt 
anslutning till klubbens golfbana. 

Hävdvunna/traditionella finansierings-
verksamheter.
Det här är den största skattebefriade gruppen 
av rörelseverksamhet, och för majoriteten av 
våra idrottsföreningar de mest betydelsefulla 
finansieringsverksamheterna. 

Det kan konstateras att de exempel som 
den ursprungliga lagtexten innehöll, och som 
fanns i lagtext fram till år 2000, var den syn man 
hade på finansieringsverksamheter i mitten på 
70talet. Utifrån denna syn har sedan begrep
pet utvecklats genom att skattedomstolarna 
– och främst den rättskapande Regeringsrätten 
(numera Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD) 
– genom åren slagit fast att viss verksamhet är 
att betrakta som hävdvunnen, och viss verksam
het är det inte. 

Lagtexten med exempel på skattebefriade 
verksamheter löd på följande sätt:

”Till verksamhet som av hävd utnyttjas för att 
finansiera ideellt arbete räknas anordnande av 
bingo och andra lotterier, fester, basarer, försälj
nings och insamlingskampanjer ... Detsamma 
gäller verksamhet som består i att en förening 
upplåter reklamutrymme på klubbdräkter eller i 
föreningens samlingslokaler eller dylikt.”

Till lagtextens exempel på hävdvunna 
verksamheter hör enligt förarbetena dessutom 
danstillställningar, loppmarknader och tivoli
verksamhet.

För att en verksamhet ska kunna betraktas 
som hävdvunnen eller traditionell verkar det 
som om det krävs någon grad av naturligt 
samband med – eller koppling till – exemplen på 
verksamheter ovan. 

Exempel på verksamheter som skatte
domstolarna – Regeringsrätten (RR) och 
Kammar rätterna (KR) – genom åren ansett vara 
hävdvunna är följande:

•	 Festplatsverksamhet	(RR	1983)
•	 Lokalmyntsförsäljning	(KR	Sthlm	1985)
•	 Skötsel	av	barkborrefällor	(KR	Gbg	1985)
•	 Pappersinsamling	(RR	1985)
•	 Logdansverksamhet	(RR	1992)
•	 Servicecentral	för	Bingo-Lotto	(RR	1999)
•	 Rockkonsertarrangemang	(RR	1999)

Exempel på verksamheter som inte ansetts vara 
hävdvunna:

•	 P-hus-skötsel	(KR	Sthlm	1985)
•	 Campingbevakning	(RR	1987)
•	 Vakttjänstgöring	i	folkpark	(RR	1987)
•	 Biografverksamhet	(RR	1988)
•	 Konstmappsförsäljning	(RR	1989)	
•	 Café	och	danskvällar	(RR	1988)
•	 Skogsavverkning	(RR	1988)
•	 Campingdrift	(RR	1988)
•	 Secondhandbutik	(KR	Gbg	2004)

Vi vill varna för att den mängd av varor och 
tjänster som idrottens organisationer säljer eller 
förmedlar idag, inte går att räkna till exemplen 
ovan, om verksamheten inte kan räknas till för
säljnings och insamlingskampanjer. Och är det 
frågan om en mer eller mindre årligt löpande 
försäljningsverksamhet så kan man inte hänvisa 
till denna grund för skattefrihet.

Skattefrihet på grund av huvudsaklig-
hetsbedömningen
Huvudsaklighetsbedömningen kan vara rädd
ningen för många föreningar om den är tillämp
lig. Framför allt kan den medföra skattefrihet 
när det gäller den försäljningsverksamhet som 
nämndes i föregående avsnitt och som inte går 
att hänföra till kampanjer. Men den kan också 
vara förödande i skattehänseende.
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Utfallet avgörs av bland annat på vilket sätt 
den ifrågasatta verksamheten bedrivs och på 
dess omfattning i förhållande till föreningens 
övriga rörelseintäkter.

Kortfattat kan sägas att så länge ”de främ
mande intäkterna” – det vill säga de som inte går 
att inordna i någon av de tre först behandlade 
skattefrihetsgrunderna ovan – inte utgör mer 
än cirka 20–30 procent av föreningens totala 
rörelseintäkter så kan de bli betraktade som 
skattebefriade. Avgörande för om denna beräk
ning över huvud taget ska göras är att samtliga 
föreningens rörelseintäkter bedrivs med i stort 
sett ideellt arbetande föreningskrafter.

Gör	inga	skattebedömningar	med	hänvisning	
till denna skattefrihetsgrund utan att ha läst mer 
i fördjupningen.

Deklarationsskyldigheten
En allmännyttig ideell förening som inte begärt 
befrielse från att lämna en ”särskild uppgift” 
(Inkomstdeklaration 3) ska årligen, senast den 
2 maj, lämna en sådan. Den ska bland annat 
innehålla en ekonomisk redogörelse för senaste 
verksamhetsåret. Det är enklast att bifoga års
redo visningen som fastställts av årsmötet.

Om Skatteverket – efter ansökan på särskild 
blankett	(SKV-nummer	2501)	–	bedömer	att	
föreningen inte har några skattepliktiga inkom
ster, eller i övrigt någon komplicerad ekonomisk 
situation, blir föreningen sannolikt skattebefriad 
de närmaste fem åren.

Men om föreningen har skattepliktiga in koms
ter blir den normalt inte befriad från att ange den 
särskilda uppgiften. Dessutom måste föreningen 
redovisa inkomsterna i den särskilda självdeklara
tionen (också på Inkomstdeklaration 3).

Organisationsnummer
En förening som fullgör sin skyldighet och 
lämnar den särskilda uppgiften får ett organi
sationsnummer. Föreningen kan också ansöka 
särskilt om att få ett organisationsnummer 
vid behov. Ibland behövs det till exempel för 
kommunalt LOKstöd, för hyresavtalstecknande 
eller kontoöppning hos kreditinstitut. Det finns 
en särskild blankett från Skatteverket för sådan 
ansökan	(SKV-nummer	8400).	Sedan	2010	måste	

alla idrottsföreningar ha ett organisationsnum
mer för medlemsskap inom RF.

Moms
Moms – eller mervärdesskatt som den for
mellt benämns – är en skatt som betalas på 
omsättningen i varje led i en varas eller tjänsts 
framställning.	Den	normala	skattesatsen	är	25	
procent, men även 12 och 6 procent används för 
vissa omsättningar. 

Den slutliga skattekostnaden för respek
tive skattskyldig i ledet blir momsen på det 
mer värde som skapats av denne. Det uppnås 
genom att den säljande har rätt till avdrag för 
den momskostnad – ingående moms – den 
själv drabbats av vid framställningen. Den som 
slutligen får betala momsen på alla leds skapade 
mervärde är den slutlige konsumenten, det vill 
säga oftast privatpersoner vid inköp för livs
konsumtion. De drabbas fullt ut, men alla övriga 
i ledet kan sägas vara okänsliga för momsen.

Specialregeln när det gäller moms innebär att 
även idrottens organisationer behandlas som 
den slutlige konsumenten, även om de skulle 
befinna sig mitt i ett led. De får betala moms 
på varor och tjänster som föreningen köper in 
till både sina idrottsliga och sina finansierande 
verksamheter, men momsen är inte avdragsgill. 
Det innebär att momsen alltid blir en kostnad 
som idrottsföreningen i sin tur inte kan belasta 
sina kunder med på annat sätt än att ta ut högre 
priser på sina varor och tjänster.

Specialregeln är enkel att förstå. De finansie
ringsverksamheter som föreningen är inkomst
skattebefriad från är aldrig momspliktiga, 
oavsett om verksamheten är skattebefriad som 
idrottsnaturlig, av servicekaraktär eller hävd
vunnen/traditionell. Och det gäller givetvis även 
de finansieringsintäkter som undantas med 
huvudsaklighetsbedömningen. 

Om föreningen inte har några skattepliktiga 
inkomster ska alltså ingen momsredovisning 
ske. Det förenklar administrationen men ger 
också de nämnda ökade kostnaderna.

Föreningen får aldrig utfärda en faktura där 
moms specificeras, eller ens antyds vara debite
rad genom att skriva ”priset inkluderar moms” 
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eller liknande. En sådan faktura skulle kunna 
medföra risker eftersom köparen kan tro att 
momskostnaden, som ingår i priset, går att dra 
av. Det är felaktigt – och förbjudet.

Reklamskatt
Reklamskatt är den statliga punktskatt som de 
som offentliggör annonser och övrig reklam ska 
betala	med	8	procent	av	värdet	av	det	man	fått	
i	ersättning.	Skatten	har	funnits	sedan	1975	och	
ständigt varit omdebatterad.

Det finns vissa undantag från skattskyldig
heten.	Bland	annat	är	reklam	på	internet	–	till	
exempel på föreningars hemsidor – inte be
skattningsbar. Inte heller annonser i föreningars 
periodiska publikationer, vilket en klubbtid

ning är om den enligt plan ska komma ut med 
minst fyra nummer per år. En sådan tidning ska 
ha	en	ansvarig	utgivare	anmäld	hos	Patent-	
och	Registreringsverket.	På	PRV:s	webbplats	
(www.prv.se/)	kan	man	få	ytterligare	information	
och anmälningsblanketter.

Det spelar ingen roll om man får kontanter, 
varor, subventioner eller rabatter för att offent
liggöra reklam. Det är marknadsvärdet – inklu
sive momsen – av det föreningen fått som i de 
senare fallen ligger till grund för beskattningen.

Det är bara föreningar som har skatteplik
tiga reklam och sponsorintäkter på 20 000 kr 
eller mer per år som behöver registrera sig hos 
 Särskilda skattekontoret i Ludvika och redovisa 
och betala reklamskatt.
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Arbetsgivaravgifter
En idrottsförening blir enligt huvudregeln skyl
dig att redovisa och betala arbetsgivaravgifter 
–	31,42	procent	(15,49	för	de	som	är	födda	efter	
1987)	–	när	den	betalar	1	000	kr	eller	mer	till	en	
person med Askattesedel som har gjort eller ska 
göra något i eller åt föreningens verksamheter. 

Arbetsgivaravgifter betalas dock bara på 
sådant som är jämställt med lön. Alltså betalas 
inte arbetsgivaravgifter på ersättningar som 
är avsedda att täcka nödvändiga avdragsgilla 
kostnader som uppkommer för den presterande 
individen i dennes uppdrag, så kallad ”äkta kost
nadsersättning”.

Observera att reseersättning, till exempel mil
ers ätt ning för bilresor, som utgår för att mot taga
ren ska ta sig till och från sin ordinarie idrottsan
läggning – ”hemmaplan” – alltid är att jämställa 
med lön, och därför ingår i underlaget för arbets
givaravgifter. Det gäller även om mottagaren 
har rätt till ett avdrag för dessa resor ”till och från 
arbetet”	i	sin	deklaration	med	18,50	kr/mil.	

En annan typ av ersättning som alltid jäm
ställs med lön är traktamenten som inte är för
enade med övernattning, eller som har betalats 
ut för idrottsverksamhet som inte bedrivs minst 
50	km	från	den	vanliga	arbetsplatsen	(”hemma-
plan”) och/eller bostaden.

Dessutom är utbetalningar som benämns 
stipendier eller gåvor alltid avgiftspliktiga 
ersättningar när de kommer från mottagarens 
egen förening. Det finns regelmässigt alltid 
en möjlighet att koppla en motprestation från 
mottagaren till den utbetalande föreningen, till 
exempel att personen ska idrotta eller utföra ett 
ledaruppdrag i föreningen.

Efter den här korta informationen om de 
generella reglerna måste vi givetvis behandla 
specialregeln – den halva prisbasbeloppsregeln 
– som är så viktig för idrotten och som vi haft 
möjlighet	att	utnyttja	sedan	1991.

Den halva prisbasbeloppsregeln gäller enbart 
för allmännyttiga föreningar som huvudsakligen 
bedriver idrottsverksamhet, när de betalar ut 
ersättningar eller förmåner till idrottsutövare. 

Regeln innebär att föreningen slipper betala 
arbetsgivaravgifter om det årliga värdet inte 
uppgår	till	ett	halvt	prisbasbelopp	–	22	250 kr	
gäller	för	2012.	Om	ersättningen	är	22 250 kr	
eller mer måste arbetsgivaravgifter betalas för 
hela ersättningen. Det är därför viktigt att veta 
vilka typer av ersättningar som inte är ”äkta 
kostnadsersättningar”. Framför allt att reseer
sättning som betraktas som resor till och från 
arbetet/”hemmaplan” också ska räknas in i den 
totala ersättningen. Det kan bli en kostsam 
erfarenhet för föreningen om man saknar den 
kunskapen.

Skatteavdragsskyldigheten
Den generella regeln innebär att utbetalande 
idrottsförening ska göra skatteavdrag om den 
betalar ut kontant årlig ersättning på 1 000 kr 
eller mer till en och samma mottagare med A
skattesedel.

Sedan	1993,	då	systemet	med	A-	och	F-skatte
sedel infördes, gäller den halva prisbas belopps
regeln även för skatteavdragsskyldigheten. 
Kortfattat så ska en förening inte dra skatt 
när halva prisbasbeloppsregeln är  tillämplig 
av seende arbetsgivaravgifter, alltså när mot
tagaren betraktas som idrottsutövare eller kan 
jämföras med en sådan.

Kontrolluppgiftsskyldigheten
Enligt gällande regler är en idrottsförening skyl
dig att lämna en kontrolluppgift så fort 100 kr 
eller mer betalats ut till någon mottagare med 
Askattesedel. Det formella kravet gäller även när 
det är en ”äkta kostnadsersättning” som endast 
kräver en så kallad kryssmarkering som mottaga
ren inte ens behöver ta upp i deklarationen. Det 
kan vara en milersättning för äkta tjänsteresor 
som	inte	överstiger	18,50	kr	per	mil,	eller	äkta	
traktamente som inte överstiger det normal
belopp som gäller, 220 kr för heldag år 2012.

En allmännyttig idrottsförening måste ha 
kunskap om hur en ersättning ska redovisas när 
den halva prisbasbeloppsregeln är tillämplig. 

Del 2 – Pengar ut
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Som företrädare för en idrottsförening måste 
man vara medveten om att man kan bli tvungen 
att betala ”ur egen ficka” om man missköter 
föreningens skyldigheter på skatte och avgifts
området.

Detta ansvar – personligt betalningsansvar 
– kan man som företrädare drabbas av om man 
varit minst grovt oaktsam, till exempel genom 
att inte informera sig om skyldigheterna. Dess
utom måste föreningens ekonomiska ställning 
vara sådan att den är på obestånd, det vill säga 
konkursmässig, och ge Skatteverket uppfatt
ningen att föreningen inte kommer att kunna 
betala uppkommen skatte och avgiftsskuld 

i rimlig tid. I ett sådant läge kan Skatteverket 
välja att kräva alla styrelseledamöter, eller de 
man  anser har störst skuld till försummelserna, 
eller de med störst förmögenhet. Eftersom det 
 normalt är ett solidariskt ansvar mellan före
trädarna kan man påstå att Skatteverket kan 
överlåta åt dem man väljer att utkräva ansvaret 
av att i slutändan stämma sina ”medkontra
henter” på sin del av utdömt skatte och avgifts
ansvar.

Lyckligtvis har detta ansvar utkrävts mycket 
sällan gentemot idrottens företrädare. Det finns 
dock där som den bortre ekonomiska gränsen 
för ansvaret som föreningsledare. 

Del 3 – Ansvarighet
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Grundprincipen	är	att	en	idrottsutövares	eller	
ledares inkomster och förmåner från idrotts
verksamheten beskattas på samma sätt som 
inkomster och förmåner från annat håll. Alltså 
ska de normalt behandlas som inkomst av tjänst. 
Men i vissa undantagsfall kan det vara fråga om 
att beskatta den idrottsliga verksamheten som 
inkomst av näringsverksamhet. 

Vissa särbestämmelser finns för beskatt
ning av idrottsutövare när det gäller tävlings
priser i form av nyttovaror och föremål i form 
av minnes karaktär. Om utgivande förening är 
befriad från att ange priserna på kontrolluppgift 
är de inte heller skattepliktiga för mottagaren. 
Det gäller för nyttopriser som vid ett och samma 
tillfälle inte har ett marknadsvärde som över
stiger	1	300	kr.	Priser	av	minneskaraktär	behöver	
aldrig uppges oavsett värde. 

En annan skillnad mot vanliga inkomsters 
och förmåners beskattning är att man mot de 
idrottsliga ersättningarna har rätt till ett idrotts
schablonavdrag. Det regleras i ”Skatteverkets 
allmänna råd om beskattning av ersättningar 
m.m. i samband med idrottslig verksamhet” 
(SKV M 2011:26).

Avdraget är max 3 000 kr och anses lagtek
niskt vara ett avdrag för faktiska kostnader. Det 
förutsätter att man som idrottsutövare stått 
för merparten av sina idrottsliga kostnader, 
och att de idrottsliga ersättningarna inte utgör 
de huvud sakliga inkomsterna för den idrotts
utövande mottagaren. Avdraget får inte ge ett 
underskott av idrottslig verksamhet. Inkomster 

och förmåner upp till 3 000 kr motsvaras därför 
av ett lika stort avdrag. 

Eftersom avdraget anses vara för faktiska 
kostnader, innebär de allmänna avdragsreglerna 
under inkomst av tjänst att man måste komma 
upp	i	avdragsgilla	kostnader	på	minst	5	000	kr	
för att kostnaderna ska ge någon skatteeffekt. 
Idrottsschablonavdraget	ingår	i	dessa	5	000	kr.	
Om man inte har avdragsgilla kostnader i sitt 
vanliga arbete så att dessa tillsammans med 
idrottsschablonavdraget överstiger gräns
beloppet ger det inga effekter.

Vid sidan av detta avdrag kan idrottsutövaren 
ha fått ”äkta kostnadsersättningar” som uppgår 
till tusentals kronor utan att idrottsschablonav
draget äts upp av dessa kostnadsersättningar. 
Därför kan man idag påstå att idrottsschablon
avdraget i princip endast är tänkt att täcka kost
nader för inköp av nödvändig idrottsutrustning 
och idrottsmateriel. 

Man är inte begränsad till eller tvungen att ut
nyttja idrottsschablonavdraget. Man har givetvis 
rätt till ett större avdrag om man kan visa att de 
avdragsgilla kostnaderna för inköp av idrotts
utrustning och idrottsmateriel överstiger 3 000 
kr. Även här finns dock normalt den begräns
ningen att det inte får bli ett underskott av den 
idrottsliga verksamheten. Avdraget får med 
andra ord inte överstiga de idrottsliga intäkterna 
och förmånerna under beskattningsåret. 

Dessa regler och mycket mer behandlas i den 
ovan nämnda SKV M 2011:26. 

Del 4 – Individens beskattning


